
Årsberetning 2021/2022 (Badminton) 
 

Jeg vil starte med den i gang værende sæson, da sæsonen 20/21 jo 
stoppede grundet corona sidst i 2020 

Sæsonen 2021/2022: 
 

Her er der ca. 35 ungdomsspillere, som hver mandag er i hallen for at svinge 
ketsjeren, hvor der både var tid kamp og leg. 
De 35 spillere er ligeligt delt på 2 hold, hvor 0. til 3. klasse, spiller på det ene, 
mens 4-6. klasse spiller på det andet. 
Vores mål de seneste sæsoner har været at fastholde de ældste spillere, da 
der i en periode har manglet spillere fra 4. klasse og opefter. Det ser dog ud til 
at gå den rigtige vej, men det vil stadig være den vigtigste opgave at fastholde 
spillerne, og få vakt interesse ved de kommende årgange. 
 
En mulighed for dette er afholdelse af badminton i skolen, som vi i november 
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 4 nye spillere. 
 
Til sæsonen var der planlagt flere arrangementer. 
 
I starten november blev der afholdt Natminton med overnatning for 
ungdomspillerne. Vi havde lejet udstyr gennem DGI. Det var igen 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 med andre hyggede sig i SFO’en. Det var nogle trætte 
børn der blev hentet lørdag morgen. 
 
I slutningen af november 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 for SIF-spillere, da vi havde besluttet at give et til 
skud. 
Der var 14 spillere (fra SIF) og 27 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. 
 
I den første weekend af december, var det så de lidt mere øvede tur, hvor der 
var planlagt en klubtur til Kredsmesterskaber i DGI sydvest som foregik i 
Ribe. Der var 6 SIF-spillere der deltog og det blev til en 2. plads i U11 D 
herresingle efter en tæt finale. 
Vi håber med disse klubturer at kunne få vakt lidt mere interesse for at 
deltage i stævner. 
 
Corona fik også i denne sæson, sat sit præg, det et åben halarrangement i 
januar blev aflyst, grundet et højt smittetal i Skodborg, og dermed næsten 
ingen tilmeldinger. 
 
Det sidste arrangement i denne sæson bliver Klubmesterskaberne, som 
foregår den 26. marts, og som er ved at blive planlagt. Vi håber at se mange 
spillere fra både ungdom og senior-afdelingen. 
 
I september var der hædring af idrætsfolk i Vejen kommune. 
For ungdom foregik det i Andst. Her blev Theis Byrialsen for hans tilgang til 
badminton. Både som spiller og træner. 
 
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 
vist. Jeg vil også takke de andre udvalg samt bestyrelsen for et godt 
samarbejde. Til kollegerne i badmintonudvalget skal der også lyde en tak for 
et godt samarbejde. Og ikke mindst skal der lyder en kæmpe tak til Hella for 
indsatsen i udvalget gennem 18 år er mit bud, som nu har valgt at takke af. 
 

Hermed videregiver jeg min beretning til generalforsamlingen. 


