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Ultimo 2016 var der 326 medlemmer. Det er en tilbagegang i fht. ultimo 2015 på 1,2 %.  
 

Ældrebadminton: 

Vi startede første onsdag i september 2016 med spil og spisning, som vi plejer. Vi er 69 medlemmer 
på nuværende tidspunkt, og der er næsten spil på 10 til 11 baner hver gang. 

I november startede vi holdturnering med 6 hold i Karlslunde, her kommer ca. 67 hold fra Sjælland 
og øerne, og i de 2 sidste runder, hvor den ene hal i Karlslunde ikke kunne bruges, blev nogle af 
kampene flyttet til Tune. 

I december havde vi vores julefrokost i Borgerhuset, med den største opbakning 74 tilmeldte. Vi fik 
god mad og rørt dansebenene til musik af Viggos fætter Flemming, rigtig dejlig dag. 

I uge 8 var vi inviteret til Viby, 30 spillere drog af sted til en hyggelig eftermiddag med spil og god 
mad (thai) . 

Vi er nu nået til den sidste måned, hvor vi har klubmesterskaber den 5. april og afslutning i Borger-
huset den 26. april. 

Vi starter næste sæson den 5. september kl. 10 med spil og spisning. 

Tak til Finn og Viggo for godt samarbejde. 

God sommer til alle.  

Hilsen Susanne 

Senior Badminton: 

Så er sæsonen 2016/2017 gået og desværre ikke som forventet. Vi måtte trække vores 2. hold 
allerede efter anden spillerunde. Årsagen hertil er, at vi meget tidligt fik 7 langtidsskadet M/K. Den 
ene langtidsskade var dog ikke en sportsskade, men en tabt køkkenkniv, som nær havde kostet en 
storetå. 

 

 



 

 

Side 2 af 4 

Vi holdt dog stadig humøret og tændingen på træningen højt og vil i den forbindelse rose alle 
spillerne for ikke at smide håndklædet i ringen, da det så sortest ud. 

Vi sluttede desværre også med at rykke ned i serie 1. Træner Henrik ser med stor glæde og 
forventninger frem til næste sæson, med håb om at stille med et nyt 2. hold og et 1. hold, der begge 
kan være med i den sjove ende af skalaen. 

Der er stadig en fantastisk kemi på træningen og alle er klar til at give den gas næste sæson. 

Motionist og veteran 

I år har det ikke helt forløbet som det skulle for alle vores tilmeldte hold. Allerede inden turneringen 
startede fik vi trukket vores herrehold 40+ A på grund af manglende spillere. Derefter var det vores 
2. hold (som nævnt tidligere), som skulle spille motionist 4 + 2 i serie 1+2, der blev trukket.  

Vores hold 60+ B1 har fået udskudt flere kampe gennem sæsonen, så de får næppe spillet færdigt. 
Holdlederen har gennem sæsonen haft 6-7 spillere til rådighed, men til trods for afleveret plan til 
disse inden turneringstart har det været uhyre svært at stille med 4 mand. Der er blevet prioriteret 
anderledes hos den enkelte til trods for tidligere accept af planen.  

De øvrige hold har efterhånden færdigspillet deres kampe og det gået rimeligt med hæderlige 
resultater og de slutter midt i deres respektive rækker. 

Klubmeterskab/årets klubturnering 

Klubmesterskaberne blev som sædvanligt afholdt i uge 11.  

Tirsdag for 1. holds truppen (eliten) og torsdag for motionister og veteraner.  

Tirsdag fik vi en ny klubmester i herresingle ved Martin Kvorning, som i finalen slog den tidligere 
års mester Henrik Bjerre. Der var kun 3 piger, der stillede op i damesingle og efter alle mod alle var 
det igen Helle A, der løb med titlen som årets klubmester. De øvrige rækker var mixet af træner 
Henrik, så det blev til jævne og spændende kampe. I herredouble løb Martin K og Martin P med 
sejren og i damedouble var det Helle A og Eva H, der løb med sejren og i mixdouble var det Martin 
K og Eva H, der løb med sejren. 

På motionist- og veteranplan prøvede spilleudvalget igen i år at sammensætte holdene, så vi fik 
nogle ligeværdige hold i de tre doublerækker. 

I herrerækken blev det Ole J og Ole H, der løb med sejren. I damedouble blev det Tina D og Eva A, 
der sejrede og i mixdouble blev det Lars T og Bodil H, der sejrede. 

Lørdag var der arrangeret brunch og præmieoverrækkelse hos Bent i Mad og Kulturhuset. Det var 
hyggeligt, men vi burde have været flere end de 17 der deltog. 

I år har vi forsøgt, at få flere medlemmer ved at tilbyde gratis prøvetimer onsdage og lørdage her i 
begyndelsen at 2017. Tilbuddet var til alle uanset spilleniveau.  
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Det var/er vores nye medlemmer af spilleudvalget Ole og Robert, som har været tovholdere på dette 
tilbud, og det medfører helt sikkert nye medlemmer til næste sæson. Flot gået. 

Igen i år har der været fællestræning lørdag formiddag for alle interesserede. Det har været vores 
træner Henrik Bjerre og Torben Rasmussen, som har stået for træningen, og der er lutter positive 
tilbagemeldinger fra dem, som har tilmeldt sig til denne fællestræning. 

I slutningen af sidste år fik vi henvendelse fra Karlslunde, som havde lyst til at spille noget hygge 
badminton med Tune en fredag aften. Selvom det var en fredag aften stillede vi med et hold dernede 
til nogle hyggelige timer, og det er allerede aftalt, at de kommer til Tune i den nærmeste fremtid.  

Til slut en stor tak til Finn Fejrskov, som hjalp til med afviklingen af KM og til alle holdledere og 
spilleudvalgsmedlemmer og alle andre, som har ydet en frivillig indsats gennem sæsonen. 

Mvh John Linde. 

Ungdom - Sæsonstart: 
Heftigt mandefald på T2 ved sæsonstart, men efterhånden som sæsonen er gået, er vi ved at være 
tilbage på niveau. 

T1 har været stort set uforandret i forhold til sidste sæson. Til gengæld har vores forældre/barnhold 
været yderst velbesøgt, og det giver jo lyse løfter om fremtiden:-). 

Badminton på toppen (BPT): 

Igen i denne sæson har der været BPT, som er vores samarbejde med Greve, Solrød, Havdrup, 
Karslunde og Køge. 

Det er en række begynderturneringer, som afholdes 4-5 gange i løbet af sæsonen. Vi har haft 7-8 
nye spillere ude og prøve kræfter med naboklubberne. Vi har ikke været værter i denne sæson, men 
skal være det i den næste sæson. 

Holdkampe: 

Vi har haft et U13- og et U15-hold tilmeldt i denne sæson. Rent resultatmæssigt har det været lidt 
op og ned. 

Vi havde 10 spillere med til Taastrups kæmpe DGI-nytårsturnering og i påsken har vi 7 spillere til 
turnering i Lejre, Hvalsø, Viby og Osted. 

Kommende tiltag: 

Overbygning af vores BPT i samarbejde med DGI er påbegyndt. Desuden et større samarbejde med 
DGI angående rekruttering af frivillige forældre. Målet er at skabe et bedre klubmiljø for 
ungdomsspillerne, så det er badmintonklubben, man søger til:-). 

Hilsen Ungdomsafdelingen. 
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Sponsor. Vi er på 2. år af vores sponsoraftale, og som vi er vant til og afhængige af, er vores 
sponsorer trofaste og til at regne med. Vi har fra sponsorerne modtaget den aftalte støtte, og vi 
benytter lejligheden her til at takke for støtten.  

Vi har i indeværende sæson købt ialt 350 dusin bolde, hvilket er det laveste i flere år. Havde det 
bare været fordi vi er blevet bedre til at "genbruge" ville det være positivt, men forbruget skal 
desværre nok ses i lyset af dalende medlemstal, og specielt på fællestræningen har der været stort 
frafald i år af skadede spillere, hvilket derfor også kan aflæses af boldforbruget. Der har kun været 
et turneringshold tilmeldt i år, mod to de forrige år, og det kan klart mærkes på boldforbruget. Vi 
håber på "bedring" af de skadede spillere næste sæson, også selvom det måske koster lidt mere i 
boldindkøb.  

Dorte, sponsor- og boldansvarlig. 

D. 26. april 2017 holdes der møde med Mathias fra DGI. Der er inviteret frivillige, hvor det så er 
meningen, vi skal finde ud af om vi kan give vores lille afdeling et lille løft. Vi vil jo gerne have 
flere medlemmer samt selvfølgelig beholde dem vi har. Det er så meningen at Mathias med sin 
viden skulle kunne guide os igennem processen men med frivilliges hjælp. 

Tak til alle de frivillige. En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, 
klubmesterskaber og alle mulige arrangementer. Uden jer er det svært at få tingene til at hænge 
sammen. TAK. 
 
Jubilæumsfadet. Sidste år fik René Larsen overrakt fadet, som afleverede dette og fik overrakt et 
gavekort. I år blev Jubilæumsfadet overrakt til Torben Rasmussen. Torben er en virkelig værdig 
modtager af Jubilæumsfadet. Vellidt af alle og siger aldrig nej til at løse opgaver. Tak til Torben for 
dit gode humør og indsatsen i vor afdeling. Vi håber at have dig som aktiv i mange år endnu.  

 
 

René Larsen 

formand 


