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Formandens beretning 2018 for Zen-To
Jeg har nu været formand i et år, og jeg har valgt at fortsætte i 2019 på trods af,
at der har været rigtig mange udfordringer i løbet af mit første år på posten.
Klubben har i 2018 været udfordret af, at der har været vandskade i vores

udstyrslokale i Svanemøllehallen. Det var en lang proces at få udbedret skaderne,
men det lykkedes ud over al forventning, da vi også fik bevilliget nyt udstyr med
økonomisk støtte fra Svanemøllehallen.

Vi deltog i Danish Open i januar og Irish Open i marts. Ved Irish Open vandt
Pernille Darville en sølvmedalje efter en hård finalekamp mod en italiensk
modstander.

Dernæst deltog vi i DM, hvor vi hev 2 guld, 1 sølv og en bronzemedalje med hjem
til klubben.

Vi har som sædvanligt deltaget i flere matchcupstævner for begyndere med flere
sejre og flotte præstationer af klubbens kæmpere.

2018 var året, hvor Zen-To kunne fejre 40 års jubilæum, hvilket vi gjorde med en
flot fest på Østerbro Madhus. Næsten 100 deltagere (både nuværende og

tidligere Zen-To kæmpere) mødte op og var med til at markere dagen. Vi havde

fornøjelsen af det tidligere medlem af klubben, Thomas Hartman, der

underholdte ved festen med et show, som gav os alle smil på læben og måske en
tåre i øjenkrogen.

Efter sommerferien indførte vi ny holdstruktur i klubben. Aktuelt er der 4 3.

hold, ét 2. hold og ét 1. hold i klubben. Tanken bag den nye struktur er, at der

skal være kortere vej fra 3. hold til 2. hold og dermed muligheden for at træne

med udstyr samt deltage i stævner med 1. holdet. Det er besluttet, at det kun er
1. holdet, der deltager i stævner.
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Alle hold i hverdagene kører fortsat med god belægning. Det er ikke lykkedes at

få en lørdagstræning til at fungere, men søndagstræningen blev genoptaget efter
sommerferien. Der er et rigtig godt fremmøde ved søndagstræningen.

Medlemstallet i klubben er stigende, hvilket glæder os rigtig meget, da andre

dele af foreningslivet fortsat har udfordringer med at rekruttere medlemmer.
Det glæder mig fortsat at se klubmedlemmers engagement på Facebook , og vi er
takket være Jeanette Eskildsen og Jacob Plenaa blevet aktive på Instagram.

Denne konto føres nu stærkt videre af Charlotte Schrøder. Alle er velkomne til at
sende billeder eller videoklip til Charlotte, hvis det kunne være interessant at
poste på Instagram.

Igen i år stillede vi op med flere hold til DHL-stafetten. Det var Louise Scheel og
Brian Salmon, der stod i spidsen for dette arrangement. Stærkt.

Julefrokosten var som altid en dejlig fest, der på fineste vis runder året af. Vi fik
kåret årets slider, som blev Astrid Specht Seeberg og Sarah Garcia på

kvindesiden og Joe Emborg på herresiden. Årets fighter blev Pernille Darville.
Jeg ønsker alle en god sæson for 2019.
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