BADMINTONAFDELINgEN . . .
Badminton

ny sæson startet

Ny og gamle spillere holder pause i træningslejren i Hasle på Bornholm.

Af Henrik Borris Jensen, København
Foto: Peter Levring Madsen, København
Lørdag den 15. oktober spillede afdelingens nye 1. hold i
Københavns Badminton Kreds serie 1 sin første hjemmekamp i
hallen på Sallingvej mod POINT. Det gik rigtigt godt med en sejr
på 9 – 4. Afdelingen har ikke i nyere tid haft et hold så højt placeret, så det må siges at være historisk at få de 3 første point
(I ”storhedstiden” i midthalvfemserne spillede afdelingen i serie
4). Holdet bestod af følgende spillere: Katrine Vejlgaard, Malene
Lunn, Louise Godiksen Møller, Susanne Berg Rasmussen,
Martin Vejlgaard, Michael Storm, Claus H. Mikkelsen, Erik
Hejlesen, Jesper Andersen og holdleder Nikolaj Kjærsgaard.
Der var mange spændende kampe og holdets ”Fidusbamse”
blev tildelt Michael Storm. Holdet indledte sæsonen med en
udekamp mod HB2000 i Hvidovre og hér gik det lige modsat
med et nederlag på 9-4, så holdlederen havde givet spillerne en
”opsang”, som tydeligvis havde virket til kamp nr. 2.
Veteranholdet spillede ligeledes lørdag den 15. oktober på
Sallingvej mod HB2000 og måtte indkassere et nederlag på
5 – 3. Vi havde ellers fået forstærkning af Anders Norup, der
var tæt på at vinde en mixdouble og som vandt en herredouble sammen med holdkaptajnen Ib Vognsen. Per Christensen

Pause.

måtte finde sig i at blive moppet lidt, da han som den eneste
ikke var med til at vinde. Formanden havde en heldig hånd og
var med til at vinde både sammen med Peter Levring Madsen
og Per E. Poulsen.
Efter de 2 holdmatcher var der arrangeret fælles spisning, hvor
vi også havde inviteret vores respektive modstandere. Der var
desværre ikke nogen af dem, der kunne deltage, så det var en
blanding af førsteholdspillere og veteraner, der hyggede sig med
lasagne og salatbord og lidt rødvin til. Det er meningen, at alle
hjemmekampe spilles en lørdag kl. 15.00 på Sallingvej med efterfølgende hygge og spisning, så vi kan styrke sammenholdet,
og jeg må som ”gammel” sige, at der er en fantastisk stemning
i hallen, når serie 1 holdet spiller. De næste hjemmekampe er
den 15. november 2011 og den 3. marts 2012, så mød op, hvis
du har lyst til at se virkelig god badminton.
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