NBK – 75 års jubilæum
Både klubben og hallen fylder jo i september måned 75 år, og de lider begge af den høje alder. Klubben har
de senere år gennemgået en række kriser, det har været mere end vanskeligt at besætte de nødvendige
bestyrelsespladser. Man har måttet afholde ekstraordinære generalforsamlinger kun med det formål at finde
5 -6 mennesker der ville lave et stykke arbejde for den gamle klub.
Heldigvis er det med det yderste af neglene lykkedes at forhindre at vor gamle klub skulle lukkes ned, og det
skyldes i høj grad den store opbakning, der er til NBKs ungdomsafdeling, hvor omkring 150 unge mennesker
er den fremtid som NBK skal bygge på, og det håber vi naturligvis alle på at det lykkes.
Den gamle hal har det heller ikke alt for godt, der blev i 2007 lavet en tilstandsrapport af en arkitekt, og
denne rapport sagde ganske klart, at der over en kort periode skulle investeres omkring 2 mill. kroner i
renovering af hallen. Selvom NBK næsten ingen gæld har, ville det være umuligt at løfte denne store sum,
og NBK har derfor henvendt sig til Guldborgsund Kommune, hvor man for øjeblikket ser på alle de ønsker
der er for at bygge nye haller m.m. I løbet af efteråret 2008 kommer der sandsynligvis en afklaring, og vi
håber naturligvis at det bliver til fordel for NBK.
I september måned 2008 fylder jeg selv 73 år, og er næsten lige så gammel som klubben. Jeg tror også at
jeg er én af dem der har været medlem af NBK i længst tid, idet jeg allerede som 12- årig startede med at
spille badminton. Vi var en hel flok knægte der startede samtidig, bl. andre Leif Werngreen – Knud Aage
Nielsen (Grønært).
På det tidspunkt havde klubben mange medlemmer, hvilket betød at banerne næsten var konstant optaget.
Vi stod hele tiden parat til at spille på en ledig bane, også selvom det drejede sig om 5 minutter.
Vi spillede sammen i en lang årrække, og enkelte af os havde et større talent, Knud Aage Nielsen endte med
at blive All-Englandsmester i herresingle, hvor han slog Henning Borch fra ABC med 17 – 16 i 3. sæt, en
typisk indsats af Grønært, der aldrig ville give op, fantastisk godt klaret.
På samme tidspunkt og en årrække fremover havde vi et inspektørpar, som mere end andre var med til at
præge klubben i mange år. Når vi kom ind af indgangen, blev vi modtaget af Ferdinand Frandsen, der iført
sin brune kittel herskede over det lille kontor, hvor han både reparerede og solgte ketsjere, det var før
sportsforretningerne gik ind på dette område. Ferdinand var et utroligt vennesæl menneske, og det var et
kæmpetab for NBK da han døde.
I det lille køkken på 1. sal herskede Ester Frandsen (død 1985) enerådigt, der var total respekt for hende,
men alligevel var det der vi søgte hen, når vi ikke spillede badminton. Jeg har ikke tal på alle de chokolade
lagkager som jeg har været med til at fortære i det hyggelige klublokale. På det tidspunkt var der nemlig
også noget der hed klubliv, næsten hver aften var lokalet fyldt og man hyggede sig på mange måder, med
kortspil – samtaler og lignende. Der var ikke fjernsyn i klublokalet, det skete først mange år senere.
Jeg var inde på, hvor svært det var at finde bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst formænd, men fra starten
og i en årrække fremover havde NBK en række formænd, der ledede klubben i en lang årrække.
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Ved min afgang fra bestyrelsen fra NBK blev jeg efter rigtig mange år i bestyrelsen udnævnt til æresmedlem
i 1988, hvilket betød at jeg fremover kunne spille gratis i hallen. Skæbnen ville desværre at jeg samme år fik
en alvorlig skade i venstre knæ, som siden har forhindret mig i at spille badminton, heldigvis kan jeg stadig
spille tennis 3 gange om ugen.
Det er naturligt, at man i forbindelse med et jubilæum kigger tilbage i tiden. Den nuværende formand Teddy
Stachurska og undertegnede har forsøgt at finde noget materiale fra fortiden, men desværre er der næsten

intet tilbage. I en periode på 25 år klippede Helmuth Rose og jeg selv alt ud om NBK, hvorefter det blev sat
ind i nogle store scrapbøger, men heller ikke af dem er der noget spor. Lidt ærgerligt at historien ikke kan
dokumenteres.
Ved at grave i mine egne gemmer lykkedes det mig at finde nogle få eksemplarer af det gamle klubblad,
med navnet ÆGGET. Det første nummer stammer fra december 1953, og det var et forsøg, medlemmerne
skulle så bestemme om det skulle fortsætte eller ej. Man omtalte et medlemsmøde i december med 50
deltagere, flot. Der blev vist billeder fra Thomas Cup turneringen med glimt af Jørn Skaarup – Preben
Dabelsteen og Ib Olesen. Der var også en omtale af den private juleturnering, der hvert år blev afholdt med
deltagelse af de gamle medlemmer, der var draget til København.
Det næste ÆGGET stammer fra 14/3 1955, og her opfordrer man alle medlemmer til at møde op ved
generalforsamlingen den 29/3, så allerede dengang kneb det med at få medlemmerne til at møde op. I
samme nummer blev de årlige åbne NBK- mesterskaber omtalt, og vinderne var så kendte navne som HS :
Finn Kobberø HD : Finn Kobberø & Jørgen Hammergård MD Kirsten Thorndal & Poul Erik Nielsen. Ved LF –
mesterskaberne vandt NBK samtlige 5 rækker. Her kan nævnes Karen Udsen – Inge Broholt – Ebbe Udsen
– Frantz Krag – Niels Peter Nielsen.
I december 1964 havde man 350 aktive spillere, men efterlyste morgen- og formiddagspillere, det ville kun
koste kr,.7 om måneden for 2 ugentlige timer, det var da billigt. Allerede dengang forsøgte man at tegne
nogle passive medlemmer, men der skulle gå mange år inden en venneforening endelig kom på benene.
Holdturneringen på Loll. – Falster var domineret af 3 hold fra NBK og sammen med 1. holdet var NBK totalt
dominerende på seniorområdet. Dette er i stærk modstrid med situationen i 2008, hvor NBK for 3. år i træk
ikke har et eneste seniorhold.
Fra januar 1966 kan nævnes at NBK fra sæsonstart havde store problemer med at finde et nyt inspektørpar,
men heldigvis dukkede hr. og fru Knudsen op, og i en årrække var det med til at præge udviklingen i NBK. 1.
holdet spillede på det tidspunkt i 3. division og klarede sig rigtig godt, bl. andet slog man den 20/10 1965
Hvidovre på udebane med 9-4 og Slagelse med 11-2, så man begyndte at drømme om oprykning, hvilket
desværre ikke blev tilfældet i den sidste ende.
Bestyrelsen bestod dengang af følgende: Helmuth Rose (formand) Svend Dreist (kasserer) Erik Frederiksen
– Bent Vedsø – Frantz Krag – Bent Vedsø – Leif Videcrantz og Gudrun Dam. Sidstnævnte er i øvrigt den 2
nulevende æresmedlem i NBK.
I august 1977 byder man velkommen til den nye sæson, hvor man fortæller at ved hjælp fra kommunen er
der foretaget de nødvendige reparationer på hallen, selve hallen er blevet isoleret og der er malet overalt.
Køkkenregionerne er bragt i en sådan stand, at det er 100% godkendt af sundhedsmyndighederne. På det
tidspunkt kostede det kr.280 om året for en ugentlig doubletime.
Så gik der igen en årrække uden medlemsblad, men så i februar 1984 genopstod klubbladet igen. Det skete
på foranledning af 2 unge medlemmer, nemlig Anette Borgstrøm og Christian Dreist, der nedsatte et
bladuvalg. Dette skete i samarbejde med L-F Bogtrykkeri, der stod for trykning og salg af annoncer. Et
meget flot blad med masser af gode indlæg.
I 1984 blev der i NBK oprettet en række interessegrupper, hvor man ved hjælp af kommunale tilskud kunne
betale trænere for deres arbejde. Husmoderbadminton var på sit højeste med næsten 100 medlemmer om
formiddagen. Allerede i 1984 var man opmærksom på problemerne ved det store frafald fra de unge spillere.
I 1934 blev Loll.-Falsters Badmintonkreds stiftet. Stort jubilæum den 18/9 1985. I 1984 spillede NBK i 3.
division, men rykker desværre ned i DS - serien. Allerede i 1985 begyndte det at knibe med tilmeldinger til
mesterskaber for Lolland-Falster. Økonomien i 1985 så meget fornuftig ud, det skyldtes bl. andet at der var
ikke mindre end 592 aktive medlemmer. Det kniber med pladsen i den gamle 4 – baners, derfor begynder
bestyrelsen at lufte planer om en supplerende hal ved siden af den nuværende. Den skulle kunne rumme 5
badmintonbaner og dermed 1 tennisbane. NBKs forældreforening stiftes 22/3 1985.
Sæson 1985/1986. Der er nu 11 fuldt besatte interessegrupper, hvor alle træner 2 gange om ugen. SUformand Olaf Berg rejser fra byen – desværre. Mål ny sæson oprykning til 3. division. Svend Dreist fylder 50
år den 25/9 1985. Der var halinspektion den 10/8 1985 – det så rimelig godt ud alt sammen. NBK fik en

principiel tilladelse til at bygge den nye hal, men på grund af kommunevalg skete der aldrig mere i den sag,
kommunen havde ingen penge. Efter 3 kampe ligger NBK som nr. 1 i DS-serien.
I februar 1986 må det konstateres at ikke mindre end 4 bestyrelsesmedlemmer holder op, det er altså ikke
noget nyt med den manglende tilslutning til bestyrelsesarbejdet. Klubben har nu over 600 medlemmer. Skønt
vi havde en flot sæson rykkede 1. holder ikke op i 3. division, blev nr. 3..
Sæson 1986/1987. NBK må endnu engang konstatere at det er meget svært at vinde DS – serien. Til den
kommende sæson mister NBK ikke mindre end 10 herrer og 4 damer fra klubbens 3 øverste hold. Svend
Dreist taler for at alle talenter på Lolland – Falster samles i NBK, men som forventet får det en ublid medfart
fra de øvrige klubber på Lolland-Falster. 31/10 1986 siger halinspektør Ellen Bille op efter 5 års hårdt
arbejde for NBK på næsten alle fronter. Det lykkedes heldigvis at får ansat Kaj Kurek i stedet. Det er et
benhårdt job med en lav fast timeløn.
Det sidste blad er fra februar 1987. Det viser sig at der også på generalforsamlingen den 19/3 1987 er store
problemer med at få besat bestyrelsesposter. Formanden Svend Dreist trækker sig efter at have været i
bestyrelsen siden marts 1961 – afbrudt af 5½ år på Langeland -. Det har efterfølgende vist sig at være et
stadig tilbagevendende problem for NBK, alene antallet af formænd har været stort lige siden. I 1987
begynder medlemstallet også at falde, nemlig fra 593 til 536 medlemmer, og faldet er fortsat siden, men NBK
er dog stadig den største klub på Lolland – Falster med en stor og velfungerende ungdomsafdeling.
Det har været en oplevelse at gennemgår de mange år, som jeg har været medlem af NBK. Der har også
været meget arbejde i bestyrelsen, men det har altid været en fornøjelse at arbejde for den gamle klub, og
det er mit inderligste ønske at det stadig vil være muligt at bevare NBK, således at vi alle kan møde op til
100 års jubilæum i 2033.
Med venlig hilsen
Svend Dreist

