GRINDSTED BADMINTONKLUB
7200 Grindsted
MOTIONSSPILLERUDVALGET
Grindsted, den 01-03-2019

MSU beretning 2018-19.
Vi har i indeværende sæson haft de samme tider som sidste år, bortset fra mindre ændringer i
gymnastiksalene.
At vi har de samme tider giver MSU og spillere bedre mulighed for at planlægge sæsonen.
Naja forsøger stadig at ”overtale” gymnastiksals spillerne, til at komme med over på tirsdags og
torsdags holdene, som spiller i Magion. Det er dog en sej kamp, men dette arbejde vil vi fortsat
have fokus på, da vi mener, det at spille på et hold, giver den bedste klub-ånd og fællesskab
Trænings tiden om tirsdagen i Magion er lidt sent, kl. 20.00 til 21.30, og vi vil gerne have den
flyttet en halv eller en hel time frem. Torsdags tiden er perfekt, og skal ikke pilles ved.
Møde frekvensen på holdene i Magion er god.
På træningsholdene har vi haft en udfordring med at tilgodese forskellen i niveauet, så man så vidt
muligt spiller mod spillere med samme niveau som en selv. Vi har sendt et skriv rundt til alle
spillerne, med vores forslag til at gøre træningen sjovere og mere udfordrende.
Dette udløste nogle kritiske spørgsmål, men hovedparten har forstået vores budskab og har taget det
til sig.
Meningen med vores skriv var at ved træningstidens start, stoppes opvarmningen, og alle hjælper til
med at grupperer sig, sådan at der så vidt muligt, dannes jævnbyrdige kampe.
Der er kommet nogle nye unge spillere til, et par stykker kan gå ind på holdene, med det samme, og
har også gjort det. Men andre skal gerne forbedre deres spil, inden det kan give mening.
PE. kommer om torsdagen for at træne dem som har et ønske om at forbedre deres spil. Det ser ud
til at mange har taget positivt imod dette.
Det mit indtryk, at holdene fungerer godt, sammen socialt.
Ved træning går de fleste direkte hjem efter spillet, medens resten samles i Magions Cafeteria hvor
vi hygger os sammen.
Det er dog ærgerligt at Cafeen er lukket, når vi er sent færdige om tirsdagen.
Men om torsdagen nyder vi Magions Cafeteria, hvor vi køber vores øl, og der købes også en del
mad.
Til vores stævner og normalt også til jul og afslutning, benytter vi cafeteriet, til forplejning, og det
fungerer godt.
AktivOnsdag har også deres aktiviteter i Magion, hver onsdag mellem kl. 10 og 12. Lis Jepsen leder
det sammen med Stinne, og Lis står også for økonomien, og sørger for at alle får kaffe og brød.
Antallet ligger på en 35 til 45 deltagere hver gang, som er meget flot.
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Ældretræf Badminton +60, som styres af DGI, vil jeg lige nævne også, selv om det ikke er noget
der hører under MSU. Men da en del af vores medlemmer deltager fast hver gang, tager jeg dette
med.
Ole Dahl, Henning Nielsen og Kjeld Kaad-Hansen, med flere, plejer at være med ved disse stævner,
og det er også dem som formidler stævnerne videre til resten af +60 spillerne i GBK. Det første af
stævnerne holdes traditionen tro i Magion i oktober måned, ca. 50 spillere deltog.
Motion har på nuværende tidspunkt 101 medlemmer.
Magion Tirsdage og torsdage har 29 solgte pladser.
Magion Tirsdage har 7 solgte pladser.
Magion Torsdage har 5 solgte pladser.
Magion Timesalg tirsdage har 8 solgte pladser
Magion Timesalg torsdage har 8 solgte pladser
Resten af GBK´s motionister spiller i gymnastik salene.
Begge træningshold kan tage flere spillere.
Vores ønske scenarie vil være 40 solgte pladser på hvert hold.
Ud over den ugentlige træning som tilbydes til de enkelte spiller, er her en oversigt over aktiviteter
som der også har været mulighed for at deltage i.
DGI hold turnering (4 herrer)
Motions stævne for GBKer i oktober
Motions stævne for GBKer i februar
60+ Stævne oktober måned i Magion
Kommunemesterskabet (nytårsstævne), som ligger mellem jul og nytår.
DGI motionsstævne i Æbeltoft i starten af januar.
BPCup 27. januar, som er et åbent stævne.
Sæsonafslutning/ klubmesterskab.
DGI hold turneringen er i indeværende sæson kun med én, 4 herrer hold.
Holdleder er: Kim Orlowitz.
Holdet holder humøret højt, selv om de får en del klø, men spillet er i det store hele ret jævnbyrdigt,
selv om de fleste kampe tabes, og holdet slutter nok i bunden af deres pulje. Dog ikke sidst.

Motionsdage, 7. okt. 18. nov. 10. feb.
Vi har været mellem 12 og 16 spiller.
Vi spiller 4 til 5 runder, og spillet bliver sat op af udvalget.
Som afslutning på anstrengelserne spiser vi en sandwich og drikker en kølig ”sodavand” til.
Formålet er at få noget godt motion og at skabe mere fællesskab, på søndage hvor alle har tid.
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Kommunemesterskabet (nytårsstævne)
Kommune mesterskabet blev denne gang afholdt i Sdr. Omme..
Fra motions afdelingen i GBK var vi 16 deltagere.
Vi havde som altid en hyggelig dag, og mange fik præmier med hjem.
DGI Stævne i Æbletoft.
Den 12 og 13, januar, skulle vi have deltaget i DGIs årlige motionsstævne.
Men invitationen kom desværre så sent at alt var optaget, så vi må vente til næste år.
BPCup
D. 27. januar, blev der afholdt BP Cup i Magion.
Med 49 tilmeldte i alt, denne gang, var det 2 mindre end sidste år.
Hejnsvig har stadigvæk ikke mange deltagere med, og det er så 5 år med lav tilmelding derfra.
Vesterhede Idrætsforening var tilmeldt med flere, og deltagerantallet var mere end godkendt.
Sdr. Omme stillede med 2 spillere og Skovlund der ikke nogen fra.
Grønbjerg Langelund Idræts Forening, kom med 6 spillere.
Det er et åbent stævne hvor Badminton klubber i hele det midtjyske område bliver inviteret. Og det
er det største arrangement som GBK´s motionsafdeling afholder.
Vi havde også denne gang udvidet kredsen af klubber til også at omfatte Ølgod, Brande, Ansager,
Skovlund, Vorbasse og Grøndbjerg Langelund.
Stævnet er sponsoreret af firmaet ”Billund Products”, som ejes og drives af Anders Krog, og som
også er en af vores motionsspillere.
Stævnet forløb tilfredsstillende, og er samtidigt et billigt stævne, når der tænkes på at vi har gode
præmier, og giver sandwich og vand til alle.
Men vi skal jo heller ikke tjene noget på stævnet.
Sæsonafslutning/Klubmesterskabet og klubfest, vil blive afviklet 6, april. Vi i motion ser frem til
at afholde klubmesterskabet og festen, sammen med resten af de voksne GBKer. Vi er i skrivende
stund i gang med forberedelserne.
Aktiv Onsdag som administreres af Lis Jepsen kører rigtig godt med en ugentlig tilslutning på
omkring 35 til 50 deltagere, i alt 50 er tilmeldt.
Den mest populære sportsgren hos AktivOnsdag er uden tvivl Badminton, hvor der tit bruges op til
8 baner ad gangen, og mange af vores motionister som har stoppet med at spille på træningshold, er
gået over at spille hos AktivOnsdag.
Fremad rettet bør vi fokuserer på.
Første prioritet skal være at udvikle træningsholdene, så alle fortsat føler de er en del af
fællesskabet, og at vi bliver flere spillere.
Gymnastiksals spillerne, vil vi gerne, i den udstrækning det kan lade sig gøre, trække med over på
holdene i Magion.
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Femte MSU medlem er tiltrådt.
Jeg er meget glad for at Erik Jeppesen har sagt ja til at give en nap med i udvalget.
Til sidst en tak til de mange menige medlemmer, som har bidraget og taget et ansvar.
Tak til Anders Krog, som er vores sponsor ved BP Cup.
Tak til Æresmedlemmet P.E. som troligt kommer torsdage og træner os.
Tak til Kim Orlowitz, som er holdleder for vores DGI hold.
Og specielt tak til MSU medlemmer, Naja Jensen, Lis Jepsen, Werner Hess, og Erik Jeppesen.
Kaj Kristensen.
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