Af PI-Badminton bestyrelsen, foto badmintons fotoarkiv

-Hvem er vi? PI! -Hvem er vi? PI!
-Hvad skal de ha’? Tæsk, Tæsk, Tæsk!”

-Sådan plejer det at lyde i badmintonhallen før kamp, men der har været uhyggelig stille.
Badmintonafdelingen er ramt, vi savner at slå til bolden, tage point fra vores
modstandere, men mest af alt savner vi rigtig meget hinandens selskab. Det er ingen
hemmelighed, at badmintonafdelingen har en lang tradition for at lave hygge og mødes,
også når der ikke står på badminton på programmet.
Sommervolley på Amager Strand 2018

Træningslejr på Bornholm i 2018

Under normale omstændigheder ville badmintonafdelingen i april have fundet klubtøjet og
festtøjet frem for at afvikle vores klubmesterskab. Klubmesterskabet markerer sæsonens
afslutning, hvor vi spiller, hygger og ser tilbage på den forgangne sæson, men for anden
sæson i træk har corona spændt ben for os. Vores sidste klubmesterskab var 2019, hvor
vi overhovedet ikke havde nogen anelse om, hvad der ventede os de to kommende
sæsoner.

Klubmesterskab 2019

Vores første sæson med corona var sæsonen 19/20 og der røg både klubmesterskab og
en oprykning. Den nuværende/nylig afsluttede sæson 20/21 har ikke været spor bedre. Vi
er måske ikke blevet snydt for en oprykning, da holdturnering meget tidligt blev lukket
ned og vi ”bare” starter forfra i sæsonen 21/22, men at vi igen har måtte aflyse vores
klubmesterskab, er næsten ubærligt. Forhåbentlig bliver sæsonen 21/22 uden corona og
meget mere badminton, selv om det til tider har været svært at holde gejsten oppe.
Vi håber at kunne byde
vores medlemmer både
unge som gamle tilbage
på banen fra den 6. maj,
Københavns Kommune har
i hvert fald skrevet at de
vil holde hallerne åben en
måned eller to mere end
normalt, hvilket vi
selvfølgelig har tænkt os
Træning efter første corona nedlukning
at benytte os af.
Bestyrelsen vil gerne takke vores mange
trofaste medlemmer for den store opbakning
gennem hele corona-nedlukningen. Det bliver
et kapitel, som skriver sig ind i klubbens
historie. Desværre et lidt trist kapitel uden
mangen badminton og indhold, men vi lover at
vi tager revanche, så snart muligheden byder
sig. Vi håber og tror på, at vi sammen kan fejre
badmintonafdelingens 75-års jubilæum den 28.
august, for vi savner dæleme også jer!!!

