NETBOLD!
I netbold vil vi gerne sige tak for denne sæson.
Vi vil meget gerne ha fat i de unge mennesker til at komme og spille.
Vi ved godt der meget at gå til i Bjerregrav, men prøv at give lyd fra jer, da vi snart skal i gang med at
planlægge den nye sæson, ring til en fra netbold hvis du/I får lyst til at spille BORDTENNIS eller
BADMINTON.
Vi er to tilbage i netbold…. Ivan Søgaard og Thomas Dall.....vi ønsker at forsætte.
Er der en, der har lyst til at komme i netbold så ring.

Badminton:
I det forløbende år er der kommet en del nye spillere til …. rigtig skønt at vi er nu 28 spillere.
Vi træner hver onsdag fra kl. 19. 45 til 22.00
Der er to turnerings hold tilmeldt og de klarer sig OK
Bestyrelsen i netbold har snakket meget om, hvordan vi kan få de unge lidt mere interesseret i badminton
og bordtennis …..i 2015 var der kun 5 spillere… det var for lidt.
Vi vil meget gerne hører fra jer, hvis I kender nogle unge der gerne vil spille.
Bordtennis:
Her er lidt beskrivelse af hvad der er forløbet i det forgangne år omkring bordtennis.
Har været lidt begrænset antal spillere, da der kun har været 5 tilmeldte, hvoraf de 2 spillere har været
skadet i lang tid.
Vi spiller stadigvæk hver tirsdag Kl. 19.00 ved Bjerregravskoles gymnastiksal, hvor vi hygger os og
selvfølgelig sveder vi da indimellem.
Man vil stadigvæk vinde IKKE´, selvom spillene er lidt op i årene.
De tre spillere har haft en udmærket sæson, hvor de har vundet to sølvmedaljer til lands mesterskaberne
ogen sølv til landsdel mesterskaberne. De har også spillet holdturnering og har gjort det rigtigt godt i serie
4.
På netbolds vegne ser vi frem til 2017.

