Badmintonafdelingens årsberetning 2018

Af Casper S. Christensen,
Formand.
Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand: Casper S. Christensen
Næstformand: David J. Hansen
Kasserer: Filip Lindevall
Sekretær: Karina Husted
Bestyrelsesmedlem: Mette Hansen
Bestyrelsesmedlem: Nikolaj Kjærsgaard
Klubbens hjemmeside:
www.pibadminton.dk
Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 11. april, og der var fremmødt 14 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Ovenstående blev alle genvalgt.
Dog blev Nikolaj Kjærsgaard valgt ind som ekstra medlem i bestyrelsen
Sæsonen 2018/2019 er for badmintonafdelingens vedkommende godt i gang. Vi valgte til
denne sæson kun at stille med et seniorhold, men til gengæld også med et +40 herrehold.
Vi måtte erkende, at vi ikke længere havde spillerne til to seniorhold. Det var i hvert fald
et problem at stille folkene til begge hold sæsonen forinden, og tilkendegivelser fra
spillerne resulterede i, at vi reducerede med et hold.

Holdet klarer sig indtil videre ganske godt i serie 1 og ligger på en 3. plads i puljen.
Herreholdet ligger i top, hvilket naturligvis er meget positivt.
Vi har haft samme træner i denne sæson, og der er bred enighed om, at vi skal have en
decideret træner tilknyttet holdet.
Vi har tidligere selv kørt vores træninger, men det er klart bedre med en træner.
Klubben holdt en træningslejr på Bornholm, et fantastisk hyggeligt arrangement, hvor vi
både fik spillet badminton OG plejet det sociale. Derudover har vi netop holdt
juleturnering, hvor festen om aftenen blev holdt sammen med andre af PI’s afdelinger, et
koncept vi håber fortsætter og ikke mindst vokser.
Klubben har i denne sæson skaffet sig en sponsor i form af Kuhre Fysio, der er et hold af
unge fysioterapeuter, der stiller massage og anden behandling til rådighed når vi spiller
vores hjemmekampe. Derudover rådgiver de i opvarmning og skadesforebyggelse.
Vi håber, de vil sponsorere os til næste sæson. Kuhre Fysio har et stående tilbud til
ansatte ved Københavns politi om behandlinger til 200 kr. stykket. Det tilbud har de
udvidet til medlemmer af PI-København.
Klubben er, må vi erkende, stadig i spillermangel. Vi vil rigtig gerne have to hold med i
turneringen igen. Og vi vil gerne have lidt flere ressourcer at trække på til det hold, vi så
har. Bestyrelsen arbejder med forskellige tiltag, men indtil videre mangler vi stadig
spillere.
Vi går et nyt år i møde. Vi håber, vi kan spille med om oprykning til Københavnerserien
igen, men så skal vi helst også have spillerne til det.
Vi ser fremad imod det nye år og planlægger så småt allerede for sæsonen 2019/2020.
Der skal snart tages de indledende skridt til en træningslejr, og der er altid plads til
udvikling og forbedring.

