Veteran 2018/2019:
Vi er her i slutningen af sæsonen 53 veteraner.
Vi træner nu mandage og torsdage, hvor torsdag i HAL 3 blev en ny mulighed i denne sæson ovenpå en
masse ballade omkring GREVE GYMNASIUM og andre skoler, hvor hallerne ikke var gode nok til badminton.
Men vi kom netop i denne sæson tilbage til GIC (Greve Idræts-center) om torsdagen, hvilket vi er meget
tilfredse med. Vi spillede tidligere om onsdagen i GIC.
Vi er nu igen en mere integreret del af GSB og det sociale i klubben 😊
Nu ønsker bare at kunne træne på vores egen hjemmebane i hal 2 – og det lykkes forhåbentligt en dag.
Det var også sæsonen, hvor det endelig lykkedes, at vi fik del i de nye spilletrøjer/kamptrøjer, hvorfor alle
veteraner nu har de opdaterede spilletrøjer med GSB logo, når vi spiller kampe ude som hjemme.
Vi har haft 3 hold i +40 rækken (M+A+B) og 2 hold i +50 rækken (A+B) i sæsonen. Den eneste række, hvor vi
kunne rykke op eller ned, var Mesterrækken +40, hvor vi netop har været i nedrykningsspil – MEN SIKRET
OS AT BLIVE I MESTERRÆKKEN inden sidste kamp den 11. april. Det er meget positivt.
Vi har desværre haft nogle skader/overbelastninger af spillere (Tina H, Helle H, Martin E & Allan M), der
sammen med almindelige afbud og småskader har gjort, at vi har kæmpet en del med holdsætningen i
sæsonen. Men generelt er der rigtig god stemning i veteranafdelingen, hvor vi også har haft sociale
arrangementer med stor opbakning – og hvor vi nu er blevet rigtig gode til at bruge Facebook
”GSB VETERAN” til informationer, stemningsbilleder osv.
Vi er med andre ord en god velfungerende afdeling med ganske få og enkelte ønsker:
* Vi mangler flere ”damer” over 39/40 år til at spille med på vores fællestræning og til kampene.
* Vi ønsker at kunne træne i HAL 2, som jo er vores hjemmebane, når vi spiller kampe i alle rækker.
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