
Badminton beretningen 2019 

 

Vi er et lille udvalg på 4 personer Per, Ruth, Frank 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 spiller hver mandag fra 17.30 – 20.30 i Gerlevhallen på 5 baner, med opstart i 

september og slutter med udgangen af april. Der ud over har vi gymnastiksalen på 

Hashøjskolen man – ons og torsdag i samme periode samt lidt sommer badminton i 

maj og juni. 

Det kun nogle få tider som ikke har været besat i den forgangene sæson, så har du 

lyst til at prøve lidt badminton, er du meget velkommen til at kontakte en fra 

udvalget så finder vi en tid. 

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

Vi har en 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. 

Vi har i år gjort et nyt tiltag hvor vi har taget initiativ til hygge badminton, det var en 

søndag fra 13-15 med efterfølgende kaffe og kage. Vi var ca. 20 i alle aldre hvor der 

blev spillet på kryds og tværs, noget vi helt sikkert gentager i næste sæson. 

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. 

På vegne af badminton udvalget i Hashøj If. 

Jakob Sørensen  

 

 


