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Så er der gået endnu et år. Året har på den resultatmæssige side været på 

det jævne.  

Vores 1. hold blev nr. 7. 

2. holdet blev næst sidst, og rykker derfor desværre ned. Men vi overvejer at 

søge om serie 1 hold. 

3. holdet blev nr. 5, tåber de sidste 2 kampe 8-6, havde de vundet dem, 

havde de skullet spille oprykning. 

4. holdet har desværre måttet trække sig, på grund af sygdom. 

5. holdet fik en sidste plads. 

Veteran 40A vandt rækken på bedre sæt score. 

Veteran 50A vinder ligeledes deres rækker på bedre sæt score. 

Veteran 40B trak sig. 

Så som sagt, en middelmådig sæson, med plads til forbedringer. 

Og så skal der lyde en stor tak til Fritid og kultur, specielt til Signe Abildå, for 

et virkeligt godt samarbejde og tak for den ekstra træningsdag.  

Vores plan for næste år, er at kampdage bliver onsdag og torsdag, således at 

ekstra træning bliver på mandage. 

Tak til pedellerne på Parkskolen, tak til TIK kontoret, og tak til ØBTU for godt 

samarbejde, specielt omkring stævnet i januar, vi glæder os allerede til 

stævnet næste år. 

I den nye sæson håber vi på, at vi kan finde en person, der kan tage sig af 

det administrative arbejde omkring vores børne/unge, hold i forbindelse med 

tilmelding til både stævner og point stævner, samt at få gang i et aktivt 

forældre samarbejde. 



Vi kan ikke finde en senior træner, da ingen har interesse i dette, så hvis 

nogen kan komme med et forslag, ser vi frem til dette. 

Vi har i klubben fået et rigtigt godt sammenhold mellem de voksne spillere, 

dette har blandt andet ført til, at vi holdt en fantastisk julefrokost. D. 7. april 

holder vi vores eget klubmesterskab, med efterfølgende hygge og spisning. 

Der efter planlægger vi en sommerfest i formandens have. Forslag til dato, 

ville være dejligt. 

Vores medlemstal ser rigtigt positivt ud, vi er nu 24 senior spillere, og 20 

børn, så vi er meget positive, og håber på, at vi i den nye sæson, for alvor får 

gang i alle vore spillere, med henblik på at spille kampe. 

Rigtig god sommer, træningen starter op igen, i august måned. 

 

Hilsen formanden 

Svend Ellegaard Sørensen 
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