
 

 

Et år med covid-19  

Nu er det over et år siden, at Danmark blev luk-

ket ned. Set med badminton-øjne har vores hal 

været tvangslukket i over et halvt år. Det er  

næsten ikke til at bære, at vi ikke har kunnet 

dyrke vores sport. Men ha’ tålmodighed…….. lidt 

endnu…….. Det bli’r godt igen. 

 

Mens vi venter, kan I træne (og 

det kan vi vist alle ha’ brug for) 

nogle af DGI’s Badmintonøvelser. 

De starter op helt fra bunden. Dog skal nogle af 

øvelserne udføres udendørs eller i en hal. 

 

Hvis du er uheldig og bliver skadet, har Hans 

Henrik Kleinert tippet os denne artikel Typiske 

badmintonskader og forebyggelse (fra DGI’s 

hjemmeside). I øvrigt findes der mange andre  

artikler på siden, som kunne være interessante. 

Corona up-date  

Regeringen har den 23. marts fremlagt en plan, 

der giver os håb om en genåbning af hallen pr. 

6. maj 2021. Vi venter spændt, om planen holder, 

og hvilke restriktioner dette vil indebære. 

 

Corona-ramt  

Endnu et par af vore medlemmer har været ramt 

af corona, både Christa Sørensen samt Mogens 

Ejlertsen og hans hustru, men heldigvis er alle 

kommet godt igennem forløbet uden mén. 

 

 

 

 
 

 

 

Mindeord 

Vi har med stor sorg erfaret, at Kurt Dannerfjord 

sov stille ind af en blodprop den 21. februar 

2021. Kurt var et af 

de første medlem-

mer i 60+ afdelingen 

og har været en del 

af lederteamet i flere år. Endvidere har Kurt styret 

afviklingen af turneringerne i forbindelse med 

vore jule- og sommerfrokoster, og så var Kurt til-

lige trofast tilskuer til alle vores turneringskampe. 

Kurt efterlader sig et stort tomrum. Vi vil savne 

ham, hans personlighed og hans entusiasme. 

Æret være hans minde. 

 

Nyt om området ved FBK 

Så skete det! 

Nedrivningen er 

nu gået i gang i 

Bycampus Rolig-

hedsvej, hvor de 

lave gule bygnin-

ger er de første, der bliver fjernet. 

 

God påske  

60+ Udvalget ønsker alle vore medlemmer en 

rigtig god påske. Vi ses snart i hallen.  

 

Mange forårshilsner fra 

60+ Udvalget 
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