SANDVED-TORNEMARK IDRÆTSFORENING
BADMINTON

WWW.STIF.DK/125/

Årsberetning Badminton 2017
Badminton afdeling havde i 2017 71 medlemmer. I 2016 var der 73 medlemmer.
Der var 8 U9-U11 og 20 U13-U15 spillere i alt 28 ungdomsspillere.
I 2016 var der 22 ungdomsspillere. Altså en dejlig fremgang på 6 ungdomsspillere.
Ungdommen:
Vi sluttede vintersæsonen af med klubmesterskab. Stort set alle var med. Årets ungdomsspiller blev Johan
Taulov Jørgensen.
Som noget nyt ville Joakim vores træner gerne fortsætte med træningen til sommerferien. Det var en succes.
Hele 18 spillere fortsatte træningen frem til sommerferien.
Da vi startede op eftersommerferien startede vi også 14 dage før end vi plejer. Og samtidig blev det til 2 x
træning om ugen. Vi har tydeligt kunne se, at med 2 x træning om ugen bliver spillerne bedre og bedre.
Da vi skulle tilmelde hold til turneringen syntes Joakim, at vi skulle have 4 hold med. Vi manglede dog næsten
en spiller på hvert hold. Vi snakkede med Fuglebjerg badminton om de havde nogle spillere som kunne tænke
sig at være med på hold. Det havde de. Vi fik oprettet et holdsamarbejde - FST Badminton – og tilmeldte 4
hold til DGI holdturnering. De 4 hold ligger ikke i toppen af rækkerne, men da de næsten alle er oprykkere
eller nye deltagere, gør de alle en kæmpe indsat og helt sikkert lærer en masse af at være med.
Til diverse stævner har der også være god tilslutning. I dag har vi nu både B, C & D spillere. Så tillykke med
det.
I 2017 var der 6 spillere med til udtagelsesstævne for første gang i mange år. Her i 2018 var der 8 spillere med.
I 2017 havde vi også spillere med til LM for første gang i mange år.
I det forgangene år har vi haft et godt samarbejde med Næstved Kommune. Joakim har haft rigtig mange forløb
på Ll. Næstveds skoler afd. Hyllinge, Fuglebjerg og Sandved, samt været på andre skoler i kommunen. I 3-6
klasse har Joakim været på besøg 3 gange og undervist det grundlæggende i badminton. Vi kan godt mærke at
det har givet nye medlemmer.
Vi i udvalget vil gerne sige 1000 tak til Joakim for den store indsat du har gjort og gør for vores ungdom. Vi
er rigtig kede af at du rejser fra os. Du har været med til at gøre vores ungdomsafdeling større og spillerne er
blevet bedre. Men du skal selvfølgelig også videre på dine rejser gennem livet. Held og lykke med fremtiden.
Motion:
Da vi startede efter sommerferien var der desværre færre motionister. Vi har mistet mere end 10 spillere.
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Senior/veteran:
Vi sluttede sidste sæson af med Klubmesterskab. Motionister, senior og veteraner spillede og havde en dejlig
eftermiddag. Sædvanen tro var der afslutningsfest i cafeteriet, hvor vi var omkring 40 til spisning.
Da vi startede her til efteråret har vi også her måtte konstaterer færre medlemmer, specielt pga. skader. Sidste
år havde vi 2 herre hold med i holdturneringen i DGI. Men pga. færre spillere har vi kun tilmeldt 1 herre hold
50+. Men det er glædeligt, at vi igen kunne tilmelde 1 mix 17+ også.
Vores julestævne prøvede at afvikle en lørdag. Det gik rigtig godt, der var ca. 20, som spillede og bagefter til
spisning i cafeteriet med omkring 40 deltagere.
Det er rigtig dejligt at se den store opbakning til vores arrangementer og vi takker alle for jeres deltagelse og
håber vi ses næste gang.
Hjemmesiden
Vi opdatere hele tiden vores hjemmeside www.stif.dk/125/, med de vigtigste nyheder. Vi mailer flere gange i
løbet af året til medlemmerne om diverse stævner og informationer. Så husk at kig på vores hjemmeside.
Skt. Hans
Vores afdeling er med i planlægningen af Skt. Hans på Grønbro. Jeg vil gerne sige tak til alle som hjalp til og
jeg håber vi igen kan gøre brug af jeres hjælp. Vi kan altid bruge en ekstra hånd.
Fremtiden
Joakim skal videre i livet så derfor stopper han til sommer. Vi skal finde en ny træner og vi er allerede gået i
gang. Vi har lagt en ansøgning på diverse Facebook sider med badminton, men det er ikke nok.
Jeg er med i et netværksgruppe i Vestsjællandsområdet og jeg håber vi kan få skab nogle venskaber og
kontakter, som måske kan hjælpe os med at finde en træner.
Vores gode samarbejde med Næstved kommune og skolerne skulle vi gerne kunne fastholde.
Også vores gode samarbejde med Fuglebjerg badminton vil jeg gerne takke for. Jeg er sikker på, at vi også i
fremtiden kan samarbejde på flere områder, til gavn for alle i denne del af kommunen.
Vi har flere børnehaver i området. Vi kunne godt tænke os at invitere dem i hallen, hvor de kunne snuse til
Miniton - badminton for 0 - 6 årige. MEN vi mangler bare en tovholder eller 2. Så hvis der er nogen, som
kunne tænke sig, at hjælpe med dette, hører vi meget gerne fra dig.
I vores udvalg er vi kun 3. Joakim stopper så vi kunne godt tænke os 1 – 2 nye i udvalget. Det kræver ikke det
helt store, at være med og vi forventer ikke, at du forpligter dig til det helt store arbejde. Men kom med dine
ideer og tanker. Lidt hjælp, hjælper os meget. Vi vil jo alle gerne have en aktiv ungdom og forening i
lokalområdet.
Til slut:
Jeg gerne takke alle som har bidraget og hjulpet til i badmintonafdelingen i det forgangne år. Jeg syntes det
har været et fantastisk år og med en god træner kan vi udvikle og fastholde vores medlemmer.
Med venlig hilsen
Søren Hovmand
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