
Badminton beretningen 2017 

Vi har i 2017 haft udsolgt på alle baner i Gerlevhallen hvor vi har spillet en masse 

badminton. Vi er et lille udvalg på 4 personer Jonna, Ruth, Per og Jakob, som holder 

styr på baner kontingenter økonomi, ansøgning om haltider, badmintonbolde m.m. 

Det er dejligt som udvalg at se der er en masse god badminton, gode kampe hvor vi 

skiftes til at have håneretten og drille hinanden på den gode måde. Der bliver grinet, 

pjattet og flere mødes i klubhuset til en 3 halvleg, hvor håneretten igen kan komme 

til udtryk og hvor vi drøfter verdenssituationen.  

Vi var 53 medlemmer som har spillet i Gerlevhallen,  hver mandag i de 3 timer fra 

17.30-20.30 i tiden vi har til rådighed. Der ud over er der 5  faste afløsere som 

betaler 150 kr. for en sæson, de afløser for det meste på faste baner, men også 

indimellem også på tværs. Det er vi meget glade for, så står der ikke tomme baner, 

så en stor tak til dem som afløser. 

Hashøj skolen bliver også brugt flittigt mandag, onsdag og torsdag. Der er 13 faste 

spillere, men her er der plads til flere. Skolens gymnastiksal er dog lavt loftet, så det 

giver et andet spil, men der bliver gået til den, her er der også plads til sjov og et 

godt grin. 

Vi er i år kommet ud med et lille overskud, som vi har fået henlagt til næste sæson. 

Vi har gennem DGI møder prøvet og set hvad andre gør, derfor har vi planer om at 

få en træner til at komme og træne os et par gange hen over året. Der ud over har vi 

tradition for at holde jule og sæson afslutning, hvor vi først spiller et par timer med 

skiftene makker, og efterfølgende hygge i vores dejlige klubhus. 

En stor tak til vores kasser Mette Huscher, for hendes altid store hjælp med 

økonomien og kontingent, samt hovedbestyrelsen og støtteforeningen Galgebakken 

for økonomisk støtte og samarbejde. 

En særlig stor tak til Jonna Nordfang, som ønsker at stoppe efter mange år som 

frivillig i badminton udvalget og Hashøj IF, stor tak til dig Jonna. 

På vegne af badminton udvalget i Hashøj If. 

 


