
Beretning til medlemsmøde den 08.02.2017. 

Jeg har samlet lidt sammen fra den tid fra sidste medlemsmøde og de sidste par måneder og indtil i dag. 

I sæson 2015 -2016 sluttede med et double stævne og holdturneringen blev spillet færdigt og 

klubmesterskabet og afslutningsfest. 

Senere på året var vi på vej til LM med 2 hold, et hold + 45 og et andet + 50. Her blev det til en 

bronzemedalje til de unge og en 4 plads til de gamle. Vi takker for hjælpen til Poul og Anne som hurtigt 

faldt ind på holdene med deres gode humør.  

Der har været loppemarked og vi vil gerne sige tak til dem der hjalp til. Desværre var vejret ikke med os så 

der kom ikke så mange mennesker som der plejer. 

Vi startede op i August måned med træning mandag og onsdag. Frem mødet her været svingende dog med 

nogle nye ansigter, velkommen til dem. Stemningen har været god og der er spillet nogle gode kampe med 

efterfølgende hygge i cafeteriet. 

Holdturneringen er lavet om til 2 rækker, serie 2 og serie 3. Der har været mange kampe der er flyttet rundt 

så holdlederne har gjort et fantastisk stykke arbejde. Tak for det. 

1 holdet ligger for øjeblikket på en 4 plads og andet holdet ligger på 3 pladsen. 

Der 17 september var vi til fodbold golf og med efterfølgende pizza hos Philip og Jette det var rigtig 

hyggeligt og der blev sparket noget bold med vinder der blev Lars E. Efterfølgende blev der gået op i at lave 

den bedste pizza med efterfølgende hygge. (det er vi gode til ) 

Mix stævnet blev afholdt den 14/12 i Nyvest med spil alle mod alle. Rigitze og Gitte styrede kampene med 

rolig hånd medens vi andre kæmpede helt som vi plejer, med godt humør dog var der ingen der ville tabe. 

Vinder af turneringen blev dog Aksel og Christine. Stort tillykke. 

Gitte Rasmussen startede op med EM hvor det blev til en første plads med Christian men det var ikke slut 

med det for det blev til en 3 plads i damedouble.  

Til DM blev det til 2 sølvmedaljer.  

Så vandt hun også Skotland open med Christian. 

Gitte blev indstillet til Årets senior pris i Bornholms Tidende. Her var det dog en anden tidligere badminton 

spiller der vandt Graham Cain. 

Klubmesterskabet og afslutningsfesten afholdes den 1 april i cafeteriet i Nyvest. 

Vi er i øjeblikket 23 medlemmer i Nyvest badminton afdeling. 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og Åifs bestyrelse for det gode samarbejde og en tak til alle der har 

været med til at få denne sæson til at foregå med mange godt kampe og et godt humør. 

Philip 

 

 


