
Årsberetning 2020/2021 (Badminton) 

 

Jeg vil starte med afslutningen på sidste sæson. 

 

Og ja den blev jo ikke som nogen hvad forventet. 

Sæsonen blev lukket ned kort før dens afslutning, så det planlagte 

klubmesterskaber blev aflyst. 

 

 

Sæsonen 2020/2021: 

Her var der 34 ungdomsspillere, som hver mandag var i hallen for at 

svinge ketsjeren, hvor der både var tid kamp og leg. Det var en 

fremgang på ca. 6 spillere.  

Størstedelen at disse spillere er fra 0. til 3. klasse, og grundet den lidt 

ulige fordeling, flyttede vi spillerne fra 3. klasse op til holdet 4.-7. klasse, 

for at få en lidt mere ligelig fordeling. 

Så målet fremadrettet er at kunne fastholde disse spillere, og få vakt 

interesse ved de kommende 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 10 nye spillere. 

 

I sæsonen blev der tilbudt et klubsæt til alle klubbens spillere. Sponsor 

var Protræ. 

 

Til sæsonen var der planlagt diverse arrangementet, men det kommer 

nok ikke som nogen overraskelse, at corona også satte sit præg på 

badmintonsæsonen, så flere arrangementer endte med at måtte 

aflyses.  

 



Vi fik dog i starten af december afviklet 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 for SIF-spillere, 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. 

Det blev en lidt længere dag end tidligere, da der grundet corona 

ikke måtte være for mange i hallen, så der var 2 halvlege i stævnet. Så 

hallen kunne blive tømt, og nye kunne komme til. 

 

Som nævnt satte corona sit præg på sæsonen, hvilket både spillere 

og trænere fik at mærke. Træningstiden blev nedsat, så hallen kunne 

blive tømt, så udstyret kunne blive sprittet af, og være klar til næste 

hold. 

På motions og seniorsiden, måtte der laves en del om på hvem der 

spillede hvornår, da der kun måtte være 10 voksne i hallen ad 

gangen. Så der skal lyde en stor tak for fleksibiliteten fra alle, så vi 

kunne hold gang i sæsonen. 

 

Men som alle ved, så blev alt lukket ned sidst i december, og dermed 

gik badmintonsæsonen også på hæld, og kom ikke i gang igen. 

 

 

 

Jeg vil gerne slutte med at sige tak til alle trænerne for indsatsen i 

sæsonen 20/21. Samt forældre for den store interesse der generelt 

bliver vist. Jeg vil også takke de andre udvalg samt bestyrelsen, og 

kollegerne i badmintonudvalget for et godt samarbejde. 

 

Hermed videregiver jeg min beretning til generalforsamlingen. 


