
Tennis 

I forhold til tidligere sæsoner har vi i denne sæson oplevet en lille nedgang i antallet af seniorspiller. Specielt til 
træningsafterne efter sommerferien var det sløjt med deltagelse til træningerne. En del af skylden tillader jeg mig at 
tillægger vejret. Da tennis spilles allerbedst med 15-20 grader og i tørt vejr, var der ikke overflod af mulighedder for at få 
trænet.  

Der har i år desværre ikke været tilslutning til ungdomstennis, hvorfor vi valget at aflyse træningerne.  

Denne nedgang håber vi at få vendt til den kommende sæson, desværre er trenden pt. ikke med tennisspillet og billedet 
med svagt tilslutning til sporten er det sammer i klubberne rund om os.  

Tennisbanerne trænger til en størrer omgang vedligeholdelse, hvilket der skal kigges på i denne sæson. Yderlig arbejdes 
der på at få strøm lagt om til banerne sådan det bliver muligt at benytte fx en boldtkanon. Samtidigt er ønsket at få lavet 
lys, sådan at sæsonen kan forlænges både først og sidst på sæsonen..  

Til slut skal lyde en stor tak vores trænere og instruktører Leif Laugesen og Leif Sørensen, som trofast møder op til 
træningsafterne med gejst og stor lyst til at lærer fra sig.  

 

Badminton 

Antal af motionsspiller har i denne sæson lagt på samme niveau som sidste år, hvor vi oplevede en lille tilgang. Det har 
været muligt at spille badminton i UBG alle hverdage på forskellige tidspunkter, nogle dage tidligt på aftenen og andre 
senere. Hvorfor det burde være muligt at finde en tid som kunne passe de fleste. Der er spicelt rift om banetiderne der 
ligger først på aftenen.  

Til den planlagte sæsonstart for ungdomsrækkerne lykkedes det desværre ikke at finde et træner team som kunne stå 
for træningsafterne. Denne træner mangel betød at vi ikke havde mulighed for at udbyde ungdomsbadminton i UBG, til 
stor ærgrelse for klubben og for de unge spiller.     

I November meldte Karina og Charlotte sig til træneropgaven og efter et møde og en genopfriskning at grundreglerne 
kunne ungdommen igen slå til fjerbolden. Siden starten af december har Karina og Charlotte trænet ungdomsspillerne 
hver torsdag i multisalen, hvor de spiller og hygger. Er overbevidst om at havde vi haft et par baner mere havde de også 
været fyldte.  

Flere af spillerne vil gerne ud og prøve kræfter med andre spillere og spillerne er i denne uge blevet spurgt om de har 
lyst til at deltage i et stævne arrangeret af Holstebro badminton. Så inden længe er UBG badminton forhåbentlig igen 
repræsenteret i stævner i det vestjyske og måske der kommer medaljer med hjem en gang. 

Sæsonen løber til udgangen af marts og der har været ønsker fra spillerne om at spille hen i sommerhalvåret, dette 
undersøger vi pt. mulighederne for.  

Jeg vil slutte af med at sige Tak til de som er med til at gøre badminton i UBG muligt, hvor en specielt stor tak og klap på 
skulderen skal gå til Charlotte Steen Højris og Karina Sørensen for deres arrangement og mod på opgaven som de løser 
perfekt. 
Også tak til alle spiller ung som gamle, det er nu dejligt når der er gang i sportsgrenene. 

 


