Årsberetning badminton
Ungdom:
Ungdomsafdelingen har haft mange glade spillere igennem det sidste år. I hele 2021, både før og efter
sommerferien, har vi været heldige at have Asbjørn Eriksen som primær træner. Sammen med sine
hjælpetrænere, Simon og Gustav, har de udgjort et godt trænerteam med mange gode ideer til lege og
øvelser. Ved årets udgang kunne Asbjørn desværre ikke fortsætte og da der ikke har været nogen til at tage
over som primær træner, har vi trukket på bestyrelsen og forældres hjælp for at få træningerne til at
lykkes.
Det er et stort problem at vi ikke har en fast træner og vi er derfor i dialog med DGI som søger efter en
træner til os, samtidig med at vi har dialog med naboklubberne i håb om at der kan etableres et
samarbejde med en træner derfra. Indtil nu har det ikke båret frugt, men vi fortsætter og går efter at have
en træner på plads til start efter sommerferien.
På trods af trænersituationen har vi utrolig glade børn til træningerne. Det er tydeligt at se at mange har
savnet at dyrke indendørssport i corona nedlukningen. Selvom meget stadigvæk har været præget af
restriktioner, har vi fået gennemført de fleste træninger – en del af dem med større opdeling af
aldersgrupper og uden fælles lege, men hvor de stadigvæk kunne få lov at spille. Vores juleafslutning blev
desværre aflyst grundet den høje smitte, men vi regner med at kunne give dem en ordentlig
sæsonafslutning.

Senior:
Seniorafdelingen i GRIF Badminton består af et hold, der spiller om tirsdagen fra kl. 19.30 – 21. Vi er 11
tilmeldte af både han- og hunkøn. Vi plejer at være ca. 6-8 personer pr. gang og så fordeler vi os ud på
banerne og spiller primært double.
Vi har som så mange andre hold i GRIF haft en sæson, som er blevet lidt påvirket af Corona. Vi havde for
første gang i mange år tilmeldt os et weekendstævne i starten af januar med overnatning, fest lørdag aften
og kampe både lørdag og søndag. Der var plads til 200 deltagere og det blev udsolgt på under en halv time.
Vi var 6 spillere fra holdet, som skulle have været afsted. Desværre blev det hele aflyst pga. Corona og
udsat til januar 2023. Men det lykkedes os nu at holde en lille juleafslutning den sidste tirsdag inden jul. Der
var vi 5 personer, som mødtes oppe i klubhuset og havde en hyggelig aften med smørrebrød og julequiz,
hvor de lidt ældre vandt over de lidt yngre.

