
 
Årsberetning Badminton 

Tilmeldingen til badminton for sæsonen 2022/23 blev jo desværre ikke som håbet til flere spillere end 

sidste sæson, så der er i år kun tilmeldt 28 badmintonspillere - og det er jo meget langt fra de godt 300 

spillere, der var tilmeldt da jeg sidst var formand for badminton afdelingen i KFS i 80’erne. Det er lidt synd 

at ikke flere ønsker at spille badminton, men så vidt jeg ved er det fuldstændig det samme i andre 

idrætsforeninger for tiden. Vi må håbe, at der snart er flere der finder ud af hvor dejligt det er at spille 

badminton, og at det er en rigtigt god måde at få sin motion på for alle – både unge og gamle. 

Det har i år heldigvis været en sæson uden coronaens besværligheder med mundbind mv. og mange 

aflysninger i hallerne. Men desværre kan vi jo ikke helt undgå aflysninger i Kalundborghallen, da der jo er 

mange forskellige arrangementer i løbet af sæsonen, men det er dog trods alt ikke i den udstrækning som 

under coronaen. 

Efter Kalundborghallen ikke sætter meddelelser op i hallerne med oplysning om aflyste datoer/tidspunkter, 

er det blevet lidt omstændeligt når der skal gives meddelelse til spillerne om aflysningerne, men der er 

vores nye opkrævningssystem dog en god hjælp. Jeg har dog i sæsonen haft et rigtig godt samarbejde med 

Kalundborghallen, hvor der er vist stor hjælpsomhed og konduite for at spillerne kan spille på de tider de 

helst vil, på trods af få spillere på nogle tidspunkter. 

Spillerne fik også i år lidt julegodter op til jul for pengene som KFS afsætter til formålet, og det er de meget 

taknemmelige og nogle også overraskede over, så det er vist en rigtig god tradition. 

Men bortset fra det, er der ikke sket noget indenfor badmintonafdelingen, men hvis der er spillere, der har 

forslag til et eller andet, der kunne ændres, er man meget velkommen til at henvende sig til mig.  

Tiden er også ved at være inde til at en ny formand for badmintonudvalget skal findes. Der er sikkert en af 

jer spillere, som har nye gode idéer og megen energi. Det er jo trods alt ikke det store arbejde, men 

undertegnede er jo ved at være lidt gammel og udbrændt efter de mange år i KFS. 
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