Årsberetning for andet idræt
Så vil jeg fortælle lidt omkring ”anden idræt” og hvordan dette er gået det seneste år. Som alt
andet har det jo desværre været endnu et år, hvor vi har været præget af corona. Men heldigvis
lysner det.
Badminton
Det er gået rigtig godt for børnebadminton. Her er antallet af deltagere steget med det dobbelte, så der lige
nu er 15 børn fra 4. klasse og opefter, der spiller badminton på fjordvang hver torsdag.
Vi har fået Morten Hviteldt til træner og han gør et kæmpe stykke arbejde, er meget engageret og finder
også på tiltag udover træningen, som f.eks natbadminton. Så STOR TAK til Morten for hans flotte stykke
arbejde.
Udover børnebadminton er det jo muligt at leje sin egen badmintonbane i multihallen på friskolen. Her er
der i alt booket 9 baner, fordelt over forskellige tidsrum mandag, tirsdag og torsdag.
Svømning
Til vores fredags svømning har vi haft 30 medlemmer + løssalg. Dette er stort set det sammen som forrige
år, men stadig et rigtig pænt og flot antal. Det er dejligt at se så mange benytte sig af denne måde at starte
weekenden på.
En stort tak til Anja som har hjulpet med denne del igennem snart 10 år. Hun har valgt at stoppe her – men
skal have stor tak for hendes indsats igennem alle årene.
Petanque
Petanque er også kommet godt i gang efter en periode hvor der har været begrænset med medlemmer
grundet corona.
De er lige nu 9 medlemmer, hvilket er nogenlunde det niveau det ligger på under normale
omstændigheder, så det er rigtig godt.
Stor tak til Jens Lauritsen for den store indsats han gør for petanque.
Volleyball
Her har vi stadig den hårde kerne + det løse der hver uge tropper op på Fjordsvang til volleytræning med
Jacob som træner. Vi har 8 medlemmer og Jacob har efterhånden stået for dette igennem flere år – han
skal have stor tak for hans indsats!

Og sidst, men ikke mindst stor tak for den opbakning fra alle medlemmer på de forskellige hold. Det er
super dejligt at se og følge med i.

