
 

 

UBG badminton og tennis beretning for sæsonen 2014  

Badminton. 

Som tidligere sæsoner har der i denne været en lille gruppe ungdomsspillere, som 
troligt dukker op til træningerne fredag eftermiddag og har det sjovt.  

Trænerne har i sidst halv del af sæsonen skulle have skiftende arbejdstider 
kombineret med at træne badminton i foreningen, hvilket har været en udfordring at 
få dækket træninger 100%. 

Antallet af motionister har denne sæson været det samme som forrige sæson og 4 ud 
af 5 hverdagsaftner har man fra sidelinjen kunnet opleve stor iver og aktivitet på 
banerne.  

Til den kommende badmintonsæson bliver en af de største udfordring at finde 
trænere til ungdomsspillerne. Hvis du derfor kender en eller måske selv har lyst til at 
træne unge spillere en time eller to om ugen, er du meget velkommen i vores team.  

Tennis 

Gennem sæsonen har onsdage været fast træningsdag, hvor nye som rutinerede 
spiller har svunget ketcheren. Disse sving og slag er i løbet af sæsonen blevet mere 
og mere skarpe og præcise. Dette skyldes ikke mindst en ihærdig indsats hos den 
enkelte udøver men også god instruktion fra instruktørerne. Instruktørerne arbejder 
med spiller på mange forskellige niveauer, men har formåret at gøre træningen 
spændende og udfordrende for alle spillere. 

I den forgangende sæson har tennis haft en lille tilgang af udøvere. Dette er 
kombineret med at feriegæster, som er medlemmer i andre klubber bl.a fra syd og øst 
Danmark, har efterspurgt mulighed for spilletid i deres ferie. 

Jeg ser at det er vigtigt at tennisbanerne opretholds på et niveau som gør det muligt 
at spille fornuftigt tennis. Banerne står i den kommende sæson overfor en mindre 
renovering. 

Yderlig er der ansøgt midler ved forskellige foreninger og fonde til tiltag ved banerne, 
sådan at UBG tennis forhåbentlig i løbet af den kommende sæsonen vil kunne tilføje 
træningen et ekstra pust.  

Til slut vil jeg gerne rette en STOR tak til trænere og hjælpere i både badminton- og 
tennisafd., for deres indsats, uden jer ville spil ikke være muligt.  

Håber at se kendte og nye ansigter i den kommende sæson, hvor vi sammen igen 
skal have det sjovt med ketcheren. 

Tak.! 


