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USU Beretning 2016-17
Vi har haft en forholdsvis stille sæson, og derfor er beretningen også tilsvarende kort.
Vi startede sæsonen med at aflyse den planlagte træningslejr til Faxe, fordi der ganske enkelt ikke
var tilmeldinger nok. Og det på trods af, at vi denne gang havde inviteret spillerne fra KMB med
også, men det gav alligevel ikke nok. Ærgerligt, for der ligger et stort planlægningsarbejde forud
for sådan en tur, og så er det trist at den ikke kan gennemføres.
Vi har igen i år haft 3 hold tilmeldt Badminton Københavns holdturnering. Vores U11 sluttede på
en 2. plads, U13 og U15 holdene endte desværre i bunden af deres rækker. Vi har haft lidt
problemer med at skaffe spillere der var klar til at stille op, så det har været lidt af en kamp på
sidelinien, overhovedet at kunne stille hold.
Af åbne turneringer har vi her i marts måned haft vores U17/19AB turnering, som var relativt lille
og der kunne kun afvikles 25 kampe. I december 2016 var vi igen værter for Kredsmesterskaberne
for ungdom, og med de samme årgange som sidst – U9, U11 og U17. Her var der til gengæld
ganske pænt med tilmeldinger, så det strakte sig over 2 dage.
Klubmesterskaberne har vi endnu ikke afholdt, ligesom vi også mangler at afvikle
Amagermesterskaberne. Her afventer vi dog stadig tidspunkt for, hvornår de vil blive spillet.
Planlægning af næste sæson arbejdes der på, og det kræver til gengæld lidt ekstra arbejde, da
både Tommy og Rasmus har valgt at stoppe som trænere, og Daniel fremtidsplaner efter
sommerferien ligger heller ikke helt fast endnu. Men uanset hans planer, skal vi have fundet nye
trænere til næste sæson.
Som altid vil jeg sige tak for hjælpen til mine trænere og trofaste hjælpere, som har stillet op hver
gang der har været brug for en ekstra hånd.
Til sidst vil jeg blot sige at jeg selv overvejer at trække mig ud af NBK. Efter 18 år ”ved roret”
mener jeg der er brug for nye input – nye kræfter. Når man ikke længere selv har børn der spiller i
afdelingen, er det ved at være svært at finde gejsten til at blive ved, og så er det bedst at gå ”på
pension”. Det håber jeg at kunne gøre i løbet af næste sæson, og hjælper selvfølgelig min
efterfølger godt i gang, når han/hun er fundet, så vedkommende kan overtage fuldt og helt senest
ved udgangen af næste sæson.
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