ÅRSBERETNING BJERREGRAV BOLDBKLUB SENIORIDRÆT
FEBRUAR 2017
Vi er 77 medlemmer, hvoraf 71 er tilmeldt gymnastikken og 32 spiller krolf.
Fremmødet er rigtig fint både til gymnastik og krolf.
Efter gymnastikken er der stadig boldspil (volleyball, badminton og boccia) og der er godt gang i
boldene, som ind imellem kommer lidt på afveje.
Bente kæmper en brav kamp med at holde os alle i gang – nogle gange forgæves, da vi enten ikke
hører så godt eller fordi musikken overdøver hende.
For krolfens vedkommende har det været et meget aktivt år.
I juni måned var klubben vært ved et krolfstævne arrangeret i samarbejde med DGI Østjylland.
Der deltog 90 spillere.
De 3 bedste damer og 3 bedste herrer gik videre til Supertræffet i Auning senere på året og her fra
Bjerregrav var det Bente Thomasen, Bent Bonde og Gunnar Jensen, der gik videre.
3 spillere deltog i juli i de tyske mesterskaber i Sydtyskland
6 spillere deltog i en hyggelig krolftur til Ditmarsken i september.
Bjerregravmesterskabet blev afviklet i august og her var det Gunnar Jensen, der blev mester og
overtog vandrepokalen.
Desuden har mange spillere deltaget i i mange træf både i DGI og DAI regi.
Jeg har sommetider været lidt forpustet over alle de tilbud/invitationer, der kommer og skal
formidles videre og tilmeldes.
Derudover har Senioridræt deltaget i 2 arrangementer, hvor vi repræsenterede alle senioridræts
aktiviteter.
Et arrangement i Randers Hallen, hvor TVlægen Peter Qvortrup Geisling holdt et foredrag om, hvor
vigtigt det er at holde sig i gang.
I Randers ugen var vi med på Tronholmen sammen med Assentoft krolf for at præsentere bl.a.
krolfsporten. Her holdt John Engelbrecht et meget underholdende foredrag mens det blæste en halv
pelikan.
Nu er vi så spændt på, hvor og hvordan vores krolfbaner kommer til at ligge i det kommende år.
Vi indretter os jo efter, hvor der er plads i Aktivitetsparken. Vi glæder os over at have et hus, hvor
vi kan have vores remedier og et sted at drikke kaffe.
Vi har et krolftræf med 90 spillere i august, hvor vi håber, at der ikke for mange frivillige
arbejdende folk i gang med 2.del af Aktivitetsparken netop den dag, men det kan vi nok finde en
løsning på..
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