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- Nogle gange må man også godt være heldig.
Vi er ikke nogen stor klub, det komme man ikke udenom. Vi har ikke nogen
ungdomsafdeling, der fodrer seniorholdene med talenter, vi har ingen forældre til børn i
klubben der spiller hyggebadminton tirsdag aften og vi har ikke en fast hal som vi bruger
7 dage om ugen på at drifte badminton på alle de niveauer, der næsten findes. Vi er en
lille klub, vi har det hyggeligt og vi er glade for at spille. Det betyder bare at det ind
imellem kan være en lille smule udfordrende at trække folk til klubben da vi ikke spænder
lige så bredt som andre klubber.
Vi har tidligere annonceret på de sociale medier. Det har jeg selv været stor fortaler for,
og jeg kan varmt anbefale det, hvis man gerne vil skabe noget opmærksomhed omkring
sin forening. For os gav det mange henvendelser, men vi har også måtte sande at mange
af de henvendelser vi fik var fra motionister. Dem har vi absolut ikke noget imod, men vi

kan bare ikke passe dem ind i træningen. Badminton er en sport, som så mange andre,
der er svær at få noget ud af, hvis der er for stor forskel i niveauet på hver side af nettet.
Vi har derfor måtte sige nej til en del søde mennesker, der har henvendt sig i håbet om at
kunne spille lidt motionsbadminton hos os. Vi er blevet skarpere i vores tekst på nettet
omkring at man skal kunne spille badminton og man skal have et vist niveau.
Sæsonen er startet igen efter sommerpausen og indtil videre har vi spillet en kamp med
vores førstehold, der trak sig sejrrigt ud af opgøret.
Vi har været heldige at nogle spillere har kendt klubben og vi har faktisk haft en god
tilgang til klubben af nye spillere. Det betyder at hallen er fuld til træning, hvilket er helt
fantastisk. Det betyder også at holdene til holdturnering er nemmere at sætte.
Luksusproblemet er naturligvis, hvis der er flere om pladserne, men vi overlader det trygt
til vores træner at sætte holdet. Jeg vil her naturligvis gøre meget stor opmærksomhed
på, at vi naturligvis sagtens kan rumme flere spillere i klubben.
Som mange andre klubber på tværs af sportsgrene er en af de helt store forskelle på at
lykkes og ikke at lykkes, at man har nogle ildsjæle, der går ind i klubben eller foreningen
med liv og sjæl. Der er jeg som formand i PI så utrolig privilegeret at have en dygtig
bestyrelse, der løfter helt utroligt mange opgaver og går ind i arbejdet med stor passion
og kompetence. Ydermere har jeg spillere, der gerne påtager sig ansvar i form af
festudvalg mm. Jeg kan ikke takke nok for den indsats I yder. Jeg kan heller ikke rose nok
for det kæmpe store arbejde I laver, at klubben stadig findes og kører som den gør, er
afgjort alles fortjeneste. Så kan jeg endda bryste mig af at have en klub, der har en utrolig
loyal og ikke mindst dedikeret ”erfaren” del. ”De gamle” som vi kalder dem, og her håber
jeg naturligvis ikke at jeg støder nogen, møder troligt op hver uge, fordi de elsker at spille
badminton og fordi de holder af det sociale i at være i klubben. Der skal herfra lyder et
lige så stort tak, for alle jeres år i klubben.
Vi glæder os til den kommende sæson, vi håber at en støt tilstrømning til klubben
fortsætter og naturligvis at turneringen kommer til at gå godt for både vores seniorhold i
serie 1, men ligeledes også i vores plus 40 hold, der også spiller kampe.

