
Brædstrup Badminton – Årsberetning 2021. 

Vi har igen i år haft en god badmintonsæson i klubben, men igen i år har sæsonen desværre været 
en del påvirket af Coronarestriktioner, der betød nedlukning fra januar-April.  

Ungdomshold: 
Ungdomsholdene træner hver tirsdag. De er opdelt i 2 hold, i øvede og begyndere på tværs af 
alder og køn. Vi har i år omkring 35 aktive ungdomsspillere på de to hold, specielt på vores 
begynderhold har der været stor tilgang af nye spillere. Begynderholdet trænes af Rasmus, Jeppe, 
Lucas og Tobias. Det øvede hold trænes af Rasmus. Trænerne fortæller, at der har været stort 
engagement på begge holdene. Klubben har i dag spillere repræsenteret i mange forskellige 
rækker helt fra D-rækken til M-rækken. 
 
Familiebadminton: 
Igen i år har der været stor tilslutning til vores familiebadminton hold, hvor børn og forældre 
hygger sig sammen til fjerbold.  Holdet trænes af Marcus og Emil 
 
Holdturnering: 
Desværre har holdturneringen i år været meget påvirket af Corona-nedlukningen, så vores spillere 
har kun været af sted til et par enkelte kampe, men holdene klarede sig fint. Holdene er netop 
blevet inviteret til DMU i Grindsted i midten af juni, så her ønsker vi dem held og lykke.  
 
Stævne.  
Vores turneringsspillere deltog i lidt stævner i starten af sæsonen, men pga. nedlukningen har det i 
været en stille sæson. Sæsonen slutter dog af med lidt stævner, som de får mulighed for at deltage 
i. 
 
Tak: 
Her til sidst skal lyde En stor tak til alle trænere, hjælpetrænere, forældre og andre frivillige, der 
har ydet en uvurderlig indsats i løbet af sæsonen, for uden jer kunne der ikke være badminton 
hver uge i Skolehallen. 
     Tina Dåbeck. 
 

Motionister. 

Vi kom rigtig godt i gang med sæsonen. Ca. samme antal spillere, som tidligere. Desværre måtte vi lukke 

ned, pga. Corona, og vi kom slet ikke i gang igen. Vi håber at spillerne holder ved og melder sig på banen 

igen til september. 

Flexifjer 

Som noget nyt startede vi et hold Flexifjer op i oktober. Det er badminton, for spillere, der ikke har en 

makker, er øvet eller uøvet, men bare har lyst til at komme og spille sammen med andre. Der er ikke 

tilmelding fra gang til gang, og man har ikke en fast makker. Vi nåede desværre kun at mødes 1 gang, men 



der var flot opbakning, og god stemning, så vi satser på at komme rigtig i gang næste sæson. Vi søgte midler 

til at starte op og fik penge fra Toms guldpulje. 

Torsdagsbadminton. 

God tilslutning, men de samme coconaproblemer, som resten af klubben. 

Tak for indsatsen til trænere og holdstyrere og udvalg. 

Solvejg Vissing 


