Årsberetning 20-01-2015 - Ældre badminton:
Badmintonafdelingen har fast badmintonspil for ældre + 60, hver mandag fra kl. 15.00 til
17.00.
Der har i indeværende sæson været stilstand i medlemstallet, så der er 30 spillere, men pr.
1. jan 15 er der startet yderligere 2 spillere, så der er fuldt op på banerne. Der er p.t. lukket
for at tage flere medlemmer ind.
Der spilles doubler, med tilfældig sammensætning af både mix- dame- og herredoubler, og
Anna Dehn forsøger at sætte spillerne sammen, så alle får noget positivt ud af spillet. Senest
har Anders Nørgaard hjulpet med sammensætning af hold, og lavet et point- / rankingsystem,
som nogle synes er meget sjovt, mens andre måske er ligeglade, - men det er da en
fornyelse.
Vi har i øjeblikket 2 ældre-hold tilmeldt DGI-turneringen, begge hold i B/C-rækken, +68, og
Osted 1. ligger p.t. på andenpladsen, mens Osted 2. ligger på trediepladsen (ud af 6 mulige) så det er vi tilfredse med!
Der er kun én holdkamp tilbage samt en holdkamp mod anden-/ trediepladsen i en af de
andre puljer.
Turneringen i DGI foregår over 3 torsdage, 28. november, - 16. januar og 27.februar, hvor der
spilles fra kl. 09.00 til ca. 14.00, og holdet møder 2 andre klub-hold hver gang,
Samlet er der over 200 spillere til disse turneringer, der afviklet i 3 haller med 18 baner i alt.
Desuden har vi 2 ældre stævner, et i Viby og et i Karlslunde, hvor klubben ofte stiller med en
hel del spillere.
Der blev i år afholdt en specielt sæson afslutnings turnering, i anledning af OIF's 100 års
jubilæum, hvor der blev spillet efter et socialt system med vindere og tabere, der skiftes til
at mødes. Det var lidt et problem, at der var for mange spillere - eller for få baner! - men det
gik!. - efterfølgende var der sponsorpræmier til de fleste fra vores lokale forretninger.
Ældrespillerne samledes ligeledes om den fælles juleafslutning, med fælles julefrokost samt
pakke-leg, og der var til sidste samling ca. 35 deltagere.
Motionister,/ fastbaner: Der var en tilbagegang i salg af baner grundet den spilletime vi
mistede om mandagen fra 18 til 19, - men i løbet af efteråret er der kommet nogle nye
forespørgsler om ledige baner, så vi nu næsten er tilbage med lige mange besatte baner som
sidste sæson.
Også blandt motionister har vi 2 turneringshold, som ligger placeret lidt i den nedre ende i
puljerne.
Der har været lidt problemer med salg af bolde, - først tilbød Pierre at sælge bolde, - så blev
han sur, og frasagde at hjælpe os. - Så blev han god igen og begyndte at sælge igen, - men så
gik der "ged" i den, da Pierre tømte vores præmieskab, og flyttede præmierne ud i
ophængsskabet, - hvilket Jens P. og Jørgen Olsen ikke kunne godkende. Så Pierre fik
besked på at flytte præmier tilbage, - og samtidig stoppede han så salg igen af bolde for os! Så nu må vi klare det selv.
Hans Høyer

