
Årsberetning badminton ungdom i LGIF 2021/2022 

Dennis Navntoft og undertegnede har i denne sæson været trænere for ungdomsspillere fra 2.-
8.klasse. Der har været stor interesse for badminton, og det var skønt. Derfor vi lavede to hold fra 
slut september; hold 1 16-17.30 og hold 2 kl.17.30-19. På hold 1 var der ca.25 spillere tilmeldt fra 
2.-6.kl. og på hold 2 var der ca. 14 spillere fra 6/7.kl.-8.kl. Et par fra det første hold trænede også 
med på det sene, da niveauet var til det og for at give god sparring til de ældre spillere.  

Der var ikke tilmeldt turneringshold eller stævneansvarlige, da vi ikke vidste, om der ville være stor 
tilslutning. Så havde der bl.a. grundet corona ikke været badminton i halvandet år.  

Op til jul blev der arrangeret en juleturnering for begge hold med forældre som doublemakkere. 
Også her var der stor tilslutning med mere end 60 tilmeldte, men pga. corona mødte 
juleturneringen aflyses.  

Hele sæsonen har alle spillere givet den fuld gas, og det har været en fornøjelse at stå i hallen med 
de unge mennesker.  

I januar blev der afholdt ”Pulsåret”, hvor begge 7.klasser prøvede badminton. Det var en god, sjov 
og svedig oplevelse for begge klasser, der prøvede badminton sammen med Tommy og 
undertegnede. Efterfølgende startede et par spillere på hold 2.  

Som afslutning på sæsonen blev der afholdt klubmesterskaber i single i alle årgange. Det blev til 
mange spændende kampe! Til sidste træning blev klubmestrene kåret, og det blev fejret med 
afslutning for alle i cafeteriet med en medalje og lidt guf til munden.  

Målet for næste sæson bliver, at der bliver mulighed for spillerne at komme ud og prøve at spille 
stævner. Dette skal forældre selv tilmelde, og som opstart til det kan der evt. holdes et kort møde 
med forældre, så de får den rette information.  

 

Undertegnede (Kate) fortsætter som ungdomstræner i næste sæson. Træningsdagen bliver 
mandag kl.15.30-18.30, hvor ét hold træner fra 15.30-17 og det næste 17-18.30. Det bliver dog 
nødvendigt, at der kommer en eller flere hjælpere til særligt det første hold.   

 

/Ungdomstrænerne 

Dennis Navntoft og Kate Mørk  

 

 


