
 
 

Årsberetning Badminton 

Ved tilmeldingen til badmintonsæsonen 2021/22 havde vi i udvalget håbet på mange, som ønskede at spille 

badminton, og vi havde faktisk mange forskellige tider at tilbyde. Men sådan gik det desværre ikke. Ved 

tilmeldingen blev kun uddelt 7 baner til i alt 27 spillere. Derfor måtte mange af de af kommunen tildelte 

tider afleveres til kommunen igen. Der er dog i løbet af året kommet 2 gange 2 nye spillere til, så der 

aktuelt er tilmeldt 31 spillere på 9 baner.  Yderligere 2 har henvendt sig om en ledig bane, men har efter at 

fået de ledige tider at vide, ikke er vendt tilbage. 

Heldigvis slap vi igennem sæsonen uden de mange corona-aflysninger i hallerne som sidste sæson. Dog blev 

det i en periode anbefalet at man skiftede tøj og gik i bad hjemme, lige som der skulle bæres maske fra 

omklædningsrummet og til start på spillet og jeg ved at nogle helt droppede at spille i en periode, men det 

ser heldigvis ud til at være slut. 

Badmintonudvalget besluttede i år at takke ja til at kunne modtage et beløb fra KFS til indkøb af lidt 

”julehygge”. Vi købte lidt karameller og en marcipangris som jeg var rundt og dele ud til spillerne, og det 

tog de rigtig imod - især efter at jeg tidligere på året bare havde delt kontingentopkrævninger ud. Jeg fik 

samtidig hilst på mange af spillerne, hvilket var rigtig hyggeligt, da vi ikke som i holdsport ser hinanden hver 

gang der spilles. 

Der er p.t. 2 ledige baner i Kalundborghallen tirsdag kl. 16 - 17 for resten af sæsonen, der jo kører til 

udgangen af april måned. 

Med håbet om mange flere badmintonspillere til næste sæson, slutter jeg min beretning og håber alle 

spillerne har haft en god og aktiv sæson og at vi ses igen i næste sæson i KFS. 

Badmintonudvalget 

Kirsten og Arne  


