
 

 

Årsberetning for Gl. Rye IF Badminton 2018 . 
  
Badminton sæsonen 2018 har været præget af stabilitet. De foregående sæsoners større 
medlemstilgang, opstart af holdturnering for ungdom, afvikling af begynderstævne og udlejning af 
baner til motionister, har i den forgange sæson været kendte opgaver og udfordringer.  
Igen i år har vores naboklubber mødt Gl. Rye i DGI’s holdturnering og endda til stævner i GL. Rye 
regi samt spillet i omegnen. 
Motionisterne er fortsat trofaste med deres træning og leje af baner.  
 
Motionister: 
De ihærdige badminton motionister udgør en gruppe som giver fast udlejning af 13 baner på 
henholdsvis mandage, tirsdage, onsdage og torsdage.  
Derforuden er herreholdet tirsdag aften kommet op på 10 friske mænd. I forbindelse med 
vinterferien hjalp motionisterne til med at lave frokost til de børn der var på badmintonskole, dejligt, 
når vi kan hjælpe hinanden.   
  
I forbindelse med Mortens aften arrangerede vi en dag hvor motionister og ungdom kunne udfordre 
hinanden på badmintonbanen, det blev til mange jævnbyrdige kampe. Efter kampene blev der 

serveret and til de voksne og pizza og is til børnene. Det var en rigtig god aften😊 

  
Ungdomsafdelingen: 
Ungdomsspiller truppen er i år rigtig stabil med 35 tilmeldte børn. I år har det været muligt at 
tilbyde 2 træningstrupper af en time til de yngste og 5 kvarter til de ældste. Det har været meget 
tilfredsstillende, og har givet baneplads til alle spillere. Boldmaskinen som vi erhvervede sidste år 
har været flittigt brugt. Boldmaskinen feeder spillerne en og en, og er en rigtig god “hjælpetræner”. 
På ungdomstræningen for de yngste har vi haft fokus på at finde hjælpetrænere, det er lykkedes 
med i alt 7 stk. fra 3.-8. klasse, som giver en stor hånd med.  
På det yngste hold er Asbjørn Eriksen træner og det ældste hold varetages af Kim Rundell.  
I ungdomsholdturneringen har vi har haft 3 hold tilmeldt, 1 i U-11 og 1 i U-13 samt 1 i U15. 
Ungdomsspillerne er aktive i turneringer i løbet af sæsonen. Vi forsøger at anbefale nogle 
turneringer til spillerne, så vi kommer samlet afsted som klub. Der har været deltagelse i 
begynderstævner og også pointgivende stævner. 
 
Ungdom slutter sæsonen af med overnatning fredag d. 5. april, som vil blive det endelige punktum 
for nu. 
 
Bestyrelsen består af Formand Kim Rundell, Marianne Kring, Maria Severinsen, Henrik 
Christiansen, Henriette Rokkjær og Birgitte Rundell. 
Vi søger en der vil have lyst til at være bindeled til motionisterne, da dette er et fokusområde for 
sæson 2019/2020 
 
Badmintonafdelingen takker for sæsonen 2018/2019 til såvel egne medlemmer og til GRIF i det 
hele taget, med ønske om fortsat godt samarbejde. 
  
Formand Kim Rundell  Skribent: Birgitte Rundell 


