Årsberetning SSU
Sæson 2018/2019 har været et rigtigt godt år for seniorafdelingen, hvor begge hold har klaret
sig over al forventning.

Seniorgruppen består i år af 28 tilmeldte seniorspillere, og det er dermed en lille fremgang fra
de foregående år.

Sæsonen blev skudt i gang med en ”opstarts-hyggedag” hvor der bl.a. blev fisket i Hovborg
fiskesø, grillet samt spillet spil. På denne dag kunne spillerne herudover komme med ris og
ros til SSU og dermed fortælle hvad de synes fungerer godt i seniorafdelingen og hvad de
synes kunne være anderledes. SSU har arbejdet med dette gennem sæsonen og håber
spillerne synes om forandringerne.

1. holdet har i år spillet i Danmarksserien og klaret sig så godt, at de nu er i oprykningsspillet
til 3. division. Spillerne har stor gejst til alle holdkampe samt til træninger, og
tilskuerpladserne er fyldt helt op når vi har hjemmekampe. Det er rart med den gode
opbakning, og det kan sommetider give det sidste boost for at vinde en tæt kamp. Vi siger stor
tak til alle der kommer og bakker os op! ☺ Klubben har herudover i år investeret i 2 trommer
der til holdkampene ivrigt bliver hamret på, så stemningen på den måde også kommer helt i
top.

2. holdet spiller i serie 2 og også dette hold har leveret fine resultater hele sæsonen. De ligger
pt. på en 2. plads i puljen, men samme antal point som Silkeborg, der har indtaget 1. pladsen.

Seniorspillerudvalget (SSU) består i år af Tanja Jensen, Nanna Iversen, Bettina Helene Borg og
Kathrine Junker.

Vores cheftræner er i år Anders Junker, der efter et par år i Kolding Badmintonklub nu har
takket ja til jobbet som spillende træner i Grindsted. Anders er kendt af mange af spillerne, og
hans glade humør og gode træning har smittet af på spillerne – hvilket også har vist sig i det

store fremmøde til alle træninger og flotte resultater på papiret. Vi kan herudover fortælle, at
Anders har indgået en aftale med GBK om endnu en sæson i Grindsted og er dermed også
klubbens cheftræner for talent- samt seniorholdet i sæsonen 2019/2020.
I år er det blevet besluttet af klubturen går til ”Odense Classic”, som afholdes d. 1.-3. marts. Vi
ser frem til turen, hvor mange spillere forhåbentligt vil deltage.
Herudover har mange spillere deltaget i klubbens eget stævne ”Sparekasse Cup”, som endnu
engang var en stor succes med god badminton, hygge og socialt samvær.
Seniorspillerne har igen i år hjulpet til ved ”Sparekasse Cup” for ungdom, ”Sportsmaster Cup”
samt vores eget seniorstævne. Vi siger derfor en stor tak til alle der har hjulpet til ved diverse
stævner, da de ikke kunne gennemføres uden frivillige hjælpere.

I løbet af sæsonens sidste måneder skal vi afvikle klubmesterskab, og igen i år afholdes dette
sammen med motionsafdelingen for, at skabe større fællesskab på tværs af holdene i
badmintonklubben. Vi skal herudover også afvikle klubmesterskaber i netkamp og andre
sociale arrangementer, der giver spillerne et tættere bånd udenfor badmintonbanen.

Som noget nyt har vi i år planlagt flere fællesarrangementer med ungdomsafdelingen, hvor vi
skal spille fodboldgolf og afslutte med grill-hygge. Arrangementet er stadig i
planlægningsprocessen men vi håber på stor opbakning fra både ungdomsspillere samt
seniorspillere. Også dette arrangement vil skabe et større fællesskab samt et stærkere bånd
på tværs af holdene.

Til sidst vil jeg på udvalgets vegne takke for en god sæson! Den gode indstilling fra alle har
resulteret i god badminton på banerne samt flotte resultater på papiret. De mange glade smil
og opbakning til sociale arrangementer har samtidig givet en god og stærk holdånd i GBK.

Vi glæder os til resten af sæsonen og til den næste som kommer, hvor vi håber, at I alle er klar
på mere fjer ☺

På vegne af SSU - Kathrine Junker

