
Formandens beretning 2022 

Endelig en sæson hvor alt var som i gamle dage som før coronaen. Vi var alle lidt 

spændte på om vores medlemmer ville dukke op igen for at spille badminton som 

før og vi havde som sagt sidste år sat banebookingen ned med 50% for alle dem som 

også havde booket en bane i sæsonen 20/21. Det har jo så vist sig at blive en succes 

så denne sæson 21/22 er endt med at vi har fået flere medlemmer både unge og 

ældre og vi har måttet åbne for en begynder træning om fredagen, hvor jeg ved at 

nogle +60 spillere hjælper til med træningen, så alt i alt er vores medlemstal steget 

til over 700 medlemmer og vi er faktisk blevet Danmarks fjerde største 

badmintonklub. 

 

En anden stor og dejlig begivenhed er at vores 1.seniorhold rykkede op i 1.divison og 

der skal lyde et kæmpe stort tillykke og en stor tak til alle spillere og vores trænere 

for det flotte resultat fra os alle sammen. Det vil fremover betyde at 1.holds 

kampene vil blive afviklet med et helt andet set-op hvor der spilles bedst af 9 kampe 

og at der kun spilles på 3 baner så der fremover vil blive masser af plads til tilskuere, 

også mellem banerne, som kan komme og se og heppe på vores spillere. 

Som jeg sagde tidligere så er vores ungdomsafdeling også vokset og der er blevet 

arrangeret badmintonskole i samarbejde med Solrød Strand badminton og 15 

spillere med forældre tog til Danmarksmesterskaberne for ungdom i Grindsted hvor 

de vandt 5 guld, 2 sølv og 3 bronze, det er virkeligt flot. Som vi også opfordrede de 

unge til, har rekordmange tilmeldt individuelle turneringer og det har givet flere 

turneringssejre, vi vil forsat satse på vores ungdom så foruden dygtige trænere har 

vi købt en super moderne boldmaskine så de unge og andre selvfølgelig til 

fællestræninger kan træne maksimalt så de kan blive rigtigt gode og begynde at 

udfordre vores 1. og 2. holds spillere om pladserne. 

 

Vores veteranafdeling var begyndt at mangle spillere til fællestræningen men der er 

heldigvis dukket 6-7 nye spillere op men vi håber der komme flere. Vores 

veteranformand Ole Hansen stopper ved denne sæson afslutning men heldigvis vil 

Allan Thomsen overtage denne plads. 

 



Motionist træningen om fredagen kører godt med Lene Wollesen som træner og der 

kommer også nye medlemmer til så der er snart fyldt op til træningen. 

 

+60 kører som sædvandligt godt, hele tiden nye medlemmer, flotte resultater til de 

forskellige stævner de deltager i og nogle dejlige sociale sammenkomster med mad 

og drikke samt nogle udflugter rundt omkring i Danmark.  

 

Endelig her til sidst må vi ikke glemme at det endeligt lykkedes at afholde et 

klubmesterskab med et følgende afslutningsfest efter flere års coronaaflysninger. Et 

flot klubmesterskab og en dejlig fest og alle som har været med til arrangere 

mesterskaberne, festen og skaffe præmier til vores berømte lotteri skal havde en 

kæmpe tak. 

 

Jeg vil også takke alle vores bestyrelsesmedlemmer, vores udvalgsmedlemmer og 

alle vores trænere for et stort stykke arbejde der gør Karlslunde IF badminton til et  

godt sted at være både socialt men også resultatmæssigt. 

 

Jeg vil slutte denne beretning med at takke hallens personale for deres store og 

positive samarbejde, der vil jo nok dukke lidt flere arbejdsopgaver i den nye sæson, 

og der skal også lyde en stor tak til sekretariatet med Peter og Jeanette for deres 

store hjælp og så selvfølgelig en stor tak til Martin i The Kiffen for god mad og 

drikke. 
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