BADMINTON
I badminton har vi i alt 39 aktive badmintonspillere, motionisterne holder
et stabilt antal mens ungdom haft en beskedent tilgang og er i alt 15 ungdomsspillere.
I ungdomsbadminton har ambitionen gennem sæsonen været, at det skulle
være sjovt at spille badminton i Ulfborg. Derfor har der i sæsonens løb været masser af aktiviteter. Hvorfor spillerne i højere grad end tidligere er
blevet tilbudt deltagelse i turneringer. Denne mulighed er blevet grebet og
henover sæsonen har spillerne, sammen med træner og forældre har været
særdeles aktive rundt om i diverse haller.
Bl.a. afholdt vi først i december vores første, i nyere tid, et stævne i samarbejde med DGI. Her havde vi rigtig mange spillere med og med 85 spillere
i alt, endte det med at blive det største Monrad stævne denne sæson i DGI
Vestjylland.
Sammen med DGI, Tim og Ringkøbing var Ulfborg med til afholdelsen af VM
(vestjyskmesterskaber) bidrog til dette arrangement kunne løbe af staben. Vores ældste spillere, hvis kamp desværre ikke blev spillet på hjemmebane.
Herudover har der været der igen i år været afholdt diverse mindre arrangement, som fx ”pizza med fjer”. Disse arangementer er med til at styrke
sammenholdet blandt spillerne og give dem nogle gode oplevelser.
Træningerne er foregået mandage og de ældre ungdomsspillere har også
haft mulighed for at træne fredage.
Både til sjov, men også til at give træningerne et ekstra element har vi i
denne sæson til investeret i en boldkanon. Denne er med til at give lidt
ekstra krydderi til træningerne og samtidig sikre boldmaskinen mere præcise afleveringer hen over nettet og giver mulighed for at øve returnering
mere fokuseret.
Som formand for begge aktiviteter vil jeg gerne slutte af med at udtrykke
den størreste tak til alle de frivillige,til trænerne, til medlemmer, til forældre, og selvfølgelig sponsorerne og samarbejdspartner, som alle yder en
flot og fuldstændig uundværlig indsats og som er med til at gøre det muligt
at udøve disse sjove sportsgrene i Ulfborg.
Stor tak fra for sæsonen 2017 fra tennis og badminton.
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