Årets kammerat – Lars Rüzs Kaysen

Årets kammerat 2019 er et klasseeksempel på en person der har taget
NBK med storm – for så længe har han faktisk ikke været i klubben. Men
på dette tidspunkt føles det allerede som om han har været her længe, da
han med sit bidrag til træning, holdkampe og i spilleudvalget har sat sit
tydelige præg på store dele af klubben.
Der er ingen tvivl om, at evnerne på banen er til mere end NBKs 1. hold,
men med sin sædvanlige seriøsitet og overskud kan han fortsatte finde en
fornøjelse og ære i at give fra sig – specielt til de unge spillere.
Uden for banen er der et stort drive ift. spilleudvalget og NBKs
seniorafdeling. Med en baggrund i andre badmintonklubber er der en
enorm viden om badminton generelt og også gode ideer til, hvordan vi
kan gøre det endnu bedre i Spilleudvalget og seniorafdelingen.
Som person stråler Årets Kammerat af overskud på trods af, at der også
er 2 søde børn og en dejlig kone derhjemme bliver træning og holdkampe
prioriteret meget højt. Ofte har vi også fornøjelsen af unger og kone til
holdkampe, hvilket er super hyggeligt. Derudover er Årets Kammerat
meget opmærksom på resten af sine holdkammerater og den stemning
der er til træning og holdkampe – også selvom det til tider er med en lidt
tør form for humor.
Derudover taler præstationerne på 1. holdet også sit eget sprog med
lutter sejre i 1. HS og næsten lige så mange sejre i HD. En stor sportsmand
med et stort (NBK)hjerte.
Så kære Lars, vil du være sød at rejse dig og modtage gave og blomster fra
bestyrelsen. Vi takker for dit store arbejde i NBK, og vi glæder os til at
fortsætte samarbejdet i fremtiden.
KLAP KLAP KLAP 😊

