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Beretning veteran
P.gr.a. rygproblemer og operation har jeg desværre ikke deltaget aktivt i denne sæson, og har derfor heller ikke
været så tit i hallen, hvilket er beklageligt, da man så ikke har fingeren på pulsen, det beklager jeg.
Den sportslige del af sæsonen er for veteran delt lidt i 2.
I holdturneringen er det gået som følger:
1. holdet i +40 Mesterrække kvalificerede sig til oprykningsspil, super flot, oprykningsspillet gik dog så
ikke helt som ønsket, men 1 sejr blev det da til.
2. holdet +40 A rækken blev nr. 6 i grundspillet, og fik point i alle kampene i slutspillet hvor det blev til 1
sejr og 2 knebne nederlag
3. holdet i +50 A rækken blev nr. 6 ud af 9 og hev 3 sejre hjem
4. holdet i +50 herrehold var egentligt trukket p.gr.a. manglende holdleder, men super aktive meldte sig
og vi fik så holdet med igen, og med 3 sejre ud af 8 og en 4. plads, er det absolut godkendt
Træningen er derimod ikke gået som forventet i år. Mandagstræningen har fungeret normalt, hvorimod
onsdagstræningen har levet et meget turbulent liv. Helst ville vi jo blive i hal 3, det kunne ikke lade sig gøre, så
blev vi lovet super forhold i den nye hal ved gymnasiet. Efter mange forsinkelser viste det sig så at væggene er
helt hvide, helt umulig af spille badminton i. Der har været arbejdet på mange forskellige løsninger i løbet af
sæsonen, men ingen har vist sig brugbare. Jeg håber virkeligt at det bliver løst til den kommende sæson, og at
der også findes en rimelig løsning på den økonomiske del for denne sæson.
På trods af ovenstående er det lykkedes at tiltrække en del nye spillere i sæsonen, stort velkommen til dem, jeg
håber bare at ovenstående problem ikke ender med at koste en masse udmeldelser.
De kommende 2 mandage spilles der KM i veteran, forhåbentligt med mange gode kampe, masser af god
stemning og ingen skader.
Også i år har der været festet, en vigtig del af klublivet, lad os endeligt blive ved med det.
Da jeg overgår til andre opgaver i GSB og bestyrelsen, er dette min sidste beretning for veteran i denne
omgang. Det er altid lidt vemodigt når noget slutter, men jeg er sikker på at der er nogen der vil overtage
stafetten og bære den videre på bedste vis.
Jeg vil meget gerne takke alle de frivillige der har deltaget i veteran i løbet af sæsonen, mandags- og
onsdagsplanlægningen, holdledere, holdsættere, arrangører af KM og fester, tusind tak skal I have, uden jer
var der ikke noget veteran, og så vil jeg også takke bestyrelsen for samarbejdet.
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