Årsberetning 2019/2020 (Badminton)
Jeg vil starte med afslutningen på sidste sæson.
Som afslutning på sidste års sæson blev der lørdag d. 30. marts 2019
afholdt Skodborgmesterskaber for ungdom og senior.
For trejde år i træk sponserede Protræ flotte pokaler til
ungdomsspillerne, så stor tak til Protræ.
Igen var der arrangeret fælles frokost oppe i cafeteriet, hvor der blev
serveret en god buffet.
Så mellem 12:00 og 13:00 blev alt spil indstillet og alle gik i cafeteriet
hvilket var hyggeligt.
Det blev en god og sjov dag med mange spændende kampe.
Som noget nyt forsøgte vi os med sommerbadminton i en enkel time
om ugen, som hovedsagelig var tiltænkt børnefamilier. Det blev en
succes, da alle baner var udsolgt rimelig hurtigt. Det betyder så, at vi
fortsætter med dette til den kommende sommer, hvor vi så forsøger os
med 2 timer om ugen.
Den igangværende sæson:
I år er der 28 ungdomsspillere, som er i hallen for at svinge ketsjeren om
mandagen, hvor der både er tid kamp og leg. Det er en tilbagegang
på ca. 8 spillere, hvor det er hos de ældste ungdomsspillere
tilbagegang skal findes.
Vi ser til gengæld positivt på fremtiden, da de 22 af spillerne går i 0. til
4. klasse. Så det gælder om, at kunne holde fast i interessen hos de
nuværende spillere, og samtidig tiltrække nye spillere specielt fra de
mindste årgange.
En mulighed for dette er afholdelse af badminton i skolen, som vi i
starten af denne sæson afviklede i samarbejde med Børnecenteret.
Her skulle Børnecenterets 6 skole-klasser igennem en badminton
lektion.
Der var en instruktør fra DGI Sydvest som underviste.
Alle deltagerne fik et diplom.
Målet her var at få givet flere lyst til at spille badminton.
Arrangementet gav 6 nye spillere.

Vi har haft forskellige arrangementer for vores ungdomsspillere i denne
sæson.
Den 27. september havde vi arrangementet åben hal med spisningen.
Hvor alle var inviteret ned i hallen til spisning, samt at hele familien
havde mulighed for at spille badminton i hallen. Der var 40 personer i
der deltog i arrangementet.
Den 8.-9. november afholdte vi Natminton for vores ungdomspillere. Vi
havde lejet udstyr gennem DGI. Som noget nyt var det med
overnatning, hvilket, det ikke blev mindre hyggeligt af. Vi havde fået
lov til at overnatte i SFO- lokalerne. I løbet af aftenen blev der afholdt
nogle konkurrencer i hold. Der var nogen der spillede badminton til kl.
23:00, mens andre hyggede sig i SFO’en. Det var nogle trætte børn der
blev hentet lørdag morgen.
Den 8. december afviklede vi et begynderstævne i Skodborg, som vi
arrangerede i samarbejde med DGI SYD Vest. Stævnet var valgt for at
får nye med til et stævne.
Det var gratis at deltage, da vi havde besluttet at give et til skud.
Der var 12 spillere (fra SIF) og 44 i alt der deltog i stævnet.
Der en pokal til alle deltagere
Det var en dag hvor alle spillere fik mange kampe, og der blev gået
op i at kampene blev så lige som muligt.
Den 1. feb. blev der afholdt Kommunemesterskab i Holsted. Der var 90
deltagere og der blev afviklet 170 kampe. Der var 12 deltagere fra SIF,
og det blev da også til en del flotte placeringer.
Som noget nyt i år har vi efter nogle års pause igen forsøgt os med
turneringshold for ungdom. Hovedformålet er at spillerne kommer ud
og får noget kamptræning, og får lyst til at komme ud til flere stævner.
Holdet skal ad sted for 4. og sidste gang i den kommende weekend.
Det er blevet til både sejre og nederlag.
På motions og senior siden har der været en lille fremgang.

Vi har ikke haft noget hold med i holdturneringen, men til gengæld har
vi mødtes med 3 naboklubber 4 gange i løbet af sæsonen, hvor der er
blevet spillet masser af badminton, og hygget med frokost
efterfølgende.
Hvad har vi gang i lige nu?
Fra uge 8 og resten af sæsonen tilbyder vi en ekstra gang ugentlig
træning hver fredag fra 16-17 til ungdomsspillerene, hvor dem der har
tid og lyst er velkommen. Her håber vi på at der kan blive tid til en del
spil/kampe.
Vi ved at planlægge Skodborgmesterskaber, som kommer til, at
foregå lørdag den 28.03.2020.
Vi vil gøre en ekstra indsats på at få motionisterne til at stille op, så vi
også får en række der.
Så skal der arbejdes lidt i sommerbadminton.
Jeg vil gerne slutte med at sige tak til alle trænerne for indsatsen i den
snart overståede sæson. Samt forældre for den store interesse der
generelt bliver vidst. Jeg vil også takke de andre udvalg samt
bestyrelsen, og kollegerne i badmintonudvalget for et godt
samarbejde.
Hermed videregiver jeg min beretning til generalforsamlingen.

