Beretning Bordtennis 7.02.2019
Generalforsamlingen endte med at følgende blev valgt:
–
–
–
–

Formand: Søren W Larsen
Næstformand: Michael Prentow Storgaard
Kasser: Anna Lise Christoffersen
Sekretær Anton Andersen (Bortrejst i efteråret)

Sæsonen blev trofast afsluttet med deltagelse ved landsmesterskaberne i Vejen idrætscenter. I
år havde vi kun en tilmeldt, Anna Lise, på trods af det, overraskede hun med at vinde guld i 2
rækker, Dame kl. 4 Double og Veteran E Single.
Stort Tillykke med den flotte indsats.
Igen i år fik vi muligheden for at hjælpe til ved årets Dana cup. Dermed fik vi tjent lidt penge
til klubkassen. En stor tak skal lyde til Michael og en veninde, for deres store hjælp. Og tak
til fodbold afdelingen for at inddrage vores afdeling.
Vi skulle have afholdt Åbne Hjørring Mesterskaber den 11. november 2018, men vi måtte
desværre aflyse. DGI havde snydt os lidt med hensyn til udsendelse af indbydelsen til
stævnet, så der var klubber, der ikke havde set, at det var.
Vi kunne godt bruge lidt flere spiller under 18 år, men dem vi har klør godt på under
træningen. Til gengæld har vi haft tilgang af spillere mellem 18 og 25 år.
SFO’en fra skolen henvendte sig til os efter sommerpausen og efterspurgt en fremvisning af
sporten 2 tirsdage. Vi havde 2 gode tirsdage med nogle skønne og glade børn. Desværre er
der ikke nogle af dem, der prøvede kræfter med sporten, som har indmeldt sig i klubben.
Der er to af vores ungdomsspiller, der har sagt ja til at overtage træningen her i foråret,
nemlig Joakim Christensen og Simon Nguyen.
Fremtidsplaner:
– At synliggøre LIUF Bordtennis for at opnå større medlemstal. Både
ungdomsmedlemmer og seniorer.
– At strukturere træningen mere, med en fast plan.
Som trænere i 2018 har vi haft:
– Anton Andersen (Forår)
– Anna Lise Christoffersen
– Søren W Larsen
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