Badmintonafdelingens årsberetning 2017

Altid glade ansigter i badmintonafdelingen
Af Casper S. Christensen, formand
Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Casper S. Christensen
Næstformand, David J. Hansen
Kasserer, Michael Blom
Sekretær, Karina Husted
Bestyrelsesmedlem, Mette H. Hansen
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 12. april og der var fremmødt 10 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Formand, Casper S. Christensen
Næstformand, David J. Hansen
Kasserer, Filip Lindvall
Sekretær, Karina Husted
Medlem, Mette H. Hansen

Følgende ønskede ikke genvalg: Michael Blom
2017 har mildest talt været et lettere turbulent år.
Det startede rigtig godt, faktisk så godt, at vi endnu engang kunne have tre hold med i
turneringen. 2 seniorhold og et veteranhold.
Det var lykkedes os at komme tilbage i Katrinedalshallen, der førhen hed Brønshøj
sportshal, en kommunal hal, der ikke kostede os noget at benytte.
Desværre måtte vi sande, at vi for det første kun kunne få træningstider fra kl. 20-22,
hvilket gør, at man skal sent af sted hjemmefra og er sent hjemme.
Desuden er transportforholdene en smule vanskelligere.
Vi kom i gang med sæsonen, med vores nye træner HP, der lagde ud med en god portion
slagtræning, bare lige for at komme i gang. Det blev dog nedskalleret, da vi nærmede os
den første holdkamp.
Vi har været meget tilfredse med vores trænervalg indtil nu.
Sæsonen gik i gang, men der viste sig desværre hurtigt problemer med at stille begge
seniorhold, og kort efter meldte vores veteranhold også ind med problemer med at få folk
med til deres kampe.
Vi diskuterede, om vi skulle trække det ene seniorhold ud af turneringen, da vi gentagne
gange måtte stille op med for få spillere, men gennem dedikeret arbejde fra flere af
klubbens medlemmer, er det lykkes at beholde begge hold i turneringen.
Desværre har vores veteranhold måtte trække sig.
Vi kæmper videre, og bestyrelsen har nogle ideer og planer for at få vendt den spiral, vi
lader til at være inde i lige for tiden.
Vi har afholdt juleturnering, hvor festen som sidste år blev afholdt med andre af PI’s
foreninger, en stor succes endnu engang.
Vi er endt i nedrykningsspillet, men må se om ikke vi kan klare den endnu en sæson i
Københavnerserien, som vi gjorde sidste år. Ellers må vi tage en sæson i serie 1.
Vi har ikke afholdt træningslejr i år, som vi ellers plejer. Til gengæld satser vi på en
fantastisk en af slagsen til Bornholm i 2018.
Indbydelserne er sendt ud, og så håber vi naturligvis på en masse tilmeldinger.

Vi mener, trods alt, stadig, at vi har en fantastisk klub, der er værd at bakke op om og
lægge noget arbejde i.
Planerne for fremtiden er, at vi vil forsøge at samarbejde med en anden klub, så vi f.eks.
kan tilbyde vores medlemmer nogle flere træningstimer og tidspunkter.
Vi vil desuden forsøge at skaffe flere medlemmer til klubben. Vi er den billigste, og
naturligvis, bedste klub i København, måske endda i landet, og det skal vi se, om vi ikke
kan få formidlet ud til folk.

