Badmintonafdelingens årsberetning 2019

Af Casper Christensen, formand.
I badminton afdelingen går det stille og roligt fremad. Det er ikke nogen hemmelighed, at
vi de sidste par sæsoner har oplevet en lidt ærgerlig tilbagegang i medlemsantal, til
træninger og til vores sociale arrangementer. Det ville vi naturligvis gerne forsøge at gøre
noget ved.
Efter møder i bestyrelsen besluttedes det derfor at investere. Investere i opmærksomhed
omkring vores lille klub. Desværre lader det til at dagene, hvor nye politielever med iver
meldte sig ind i pi’s foreninger og deltog i arrangementer, turneringer mv. er passé.
Vi får stadig henvendelser fra politiskoleelever, og vi henter også enkelte medlemmer
gennem skolen, men det er lang tid siden vores rekrutteringsgrundlag har ligget netop
der.
Vi har i 2019 derfor forsøgt at træde lidt mere ind i nutiden. Det skete først og fremmest
ved at vi fik lavet en ny hjemmeside. PI’s Officielle hjemmeside er fin og den danner en
god ramme for Pi’s foreninger, men vi ville gerne have vores egen platform at byde evt.
nye medlemmer velkommen på, en meget specifik PI-Badminton hjemmeside.

Hjemmesiden er blevet virkelig fin og vi har den oppe at køre med hjælp fra nogle dygtige
folk, kyndige i IT, men den kunne naturligvis ikke stå alene. I dag kører reklamer via de
sociale medier og vi hyrede derfor et firma, der kunne hjælpe os med at annoncere via
Facebook og Instagram, for selvom vi måske ikke alle sammen selv er de mest ivrige
brugere af disse medier, så er det, i dag, bare der tingene foregår.
Vi har heldigvis en kyndig i klubben, der velvilligt har sagt ja til at hjælpe til og gøre
reklamerne meget specifikt til os og vores klub med det vi tilbyder.
Derfor har man siden sommerferien kunne se reklamer for PI-Badminton på de sociale
medier, flere har kommenteret på at have set vores reklamer.
Det er ingen hemmelighed at den slags koster penge, det kan ikke lade sig gøre
anderledes, men heldigvis har det vist sig at virke. Fra sommerferien og i ugerne siden har
vi ugentlig fået henvendelser via reklamer og hjemmesiden fra folk, der gerne vil spille
badminton hos os.
Nogen har vi måtte sige nej tak til, fordi de desværre ikke havde niveauet til at spille med
os. Vi er ikke professionelle, men vi kan desværre ikke favne nybegyndere, da de
simpelthen er for svære at passe ind i træningen.
Vi arbejder dog på, hvis forespørgslen fortsætter at skaffe lidt flere baner som folk evt.
selv kan spille på, så vi kan favne lidt flere forskellige niveauer.
Som i sidste sæson har vi i år igen haft Kuhre Fysio som sponsorer, de stiller med en
fysioterapeut til vores hjemmekampe, der kan levere massage og behandlinger, hvis det
skulle kræves, derudover giver de os gode priser på behandlinger i deres klinikker. Det er
en aftale vi er ganske godt tilfredse med.
Rent sportsligt går det udmærket uden at være prangende. Vores senior hold ligger for
nuværende midt i tabellen med en holdkamp lige rundt om hjørnet.
Vores Plus 40 hold ligger også midt i tabellen, holdet har haft lidt problemer med at skaffe
folk, men heldigvis er det en af de steder, hvor nogen af vores nye medlemmer kan byde
sig til.
Vi har startet sæsonen med en gammel kending som træner Steffen er tidligere spiller i
klubben og har gennem de sidste par år været træner i Frederiksberg.
Vi er rigtigt glade for Steffen og den træning han laver. Det passer rigtig godt til os og
vores klub.
Vi har afholdt vores sædvanlige arrangementer, og kigger nu fremad imod 2020,
forhåbentlig med et stadigt stigende antal medlemmer. Hvor de kommer fra er vi ligeglade

med, vi er bare glade for at have spillere på banerne når vi træner og vi er glade for at
kunne spille med i holdturneringerne uden problemer.
Bestyrelsen består som den gjorde i forrige sæson, dog er undertegnede og vores
sekretær på valg i år. Forhåbentlig kan vi fortsætte det gode samarbejde jeg syntes vi har.
Vi har som nævnt et stigende antal medlemmer og vi håber naturligvis at mange flere
kigger vores vej når nu juleferien skal arbejdes ud af kroppen.

