Beretning for 2021
Fodbold
Sidste halvsæson for 11-mands holdet gik ganske glat. Vi følte ikke, at vi nåede vores
fulde niveau, og endte i sidste halvdel af serie 6. Vi har dog haft højt humør, og der er
kommet væsentlig flere til truppen, så vi har været mere stabile i forhold til mandskab. På
den front, så går det rigtig godt og der bliver fortsat hygget.
7-mands holdet har også spillet meget stabilt. Resultatmæssigt endte holdet også i sidste
halvdel. Men humøret har heller ikke fejlet noget på dette hold.

Oldboys
OB35 ligger lunt i svinget. Holdet ligger på en 2. plads – kun 3 point mindre end TST på 1.
pladsen. Et rigtig godt halvår for OB35.
En del af forklaringen på den resultatmæssige gode placering skal nok findes i den
favorable situation holdet er i pt., idet en støt tilgang til truppen har resulteret i, at der for
tiden er rigeligt med spillere at tage af. Denne luksus har betydet, at holdet har været
dækket godt ind med udskiftere til hver kamp – ligesom det fx ikke har været nødvendigt at
trække på halv-skadede spillere (som tidligere har været tilfældet).
OB40 ligger også okay. Holdet ligger på en 2. plads – fra bunden …. OB40 måtte trække
sig fra 11-mands turneringen sidste forår på grund af for få spillere. Herefter startede
holdet op igen efter sommerferien med et 7-mands hold. Holdet skal lige have indstillet
spillet på 7-mands i stedet for 11-mands.

Bowling
Den 3. oktober 2021 deltog Per og Joan i bowlingstævnet i Vejle. Kort fortalt de deltog og
vandt ingen præmier.

Minigolf
30. maj 2021 deltog 6 personer fra Aarhus. Herrerne fik ingen præmier med hjem. De gik
efter mottoet ”hyggeligt” at være med. 2 af damerne fik en 1. plads og en 2. plads – dog
med samme antal slag (67). Birthe vandt, idet hun havde 4 hole in one og Joan havde
”kun” 2 hole in one.

