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Ungdomsformanden:
Jeg har i år som ungdomsformand kørt parløb med Laura, som fra næste sæson overtager min
rolle. Så forældrene til vores nye ungdomsspillere kender måske Laura bedre end de kender mig.
Derfor vil beretningen også ske som et parløb, så jeg tager den overordnede del at beretningen, og
Laura tager sig af den del som har med det mere daglige ungdomsarbejde at gøre, som f.eks.
træningsdelen.
Vi har i år haft 3 hold tilmeldt Badminton Københavns holdturnering.
Fælles for alle hold er, at samtlige spillere har gjort alt hvad de kunne, for at vinde deres kampe.
De har trænet hårdt op til kampene, og virkelig været opsat på at NBK skulle gøre det supergodt i
holdturneringen. At der så er nogen af kampene der blev lidt svære, er bestemt ikke vores spilleres
skyld. De mødte bare et andet hold, som lige var en tand bedre netop den dag.
Vores U11 hold sluttede desværre på en sidste plads, men kæmpede bravt igennem hele
turneringen. U13 blev nr. 3 ud af 8 hold, og U15 holdet sluttede på en 2. plads hvilket betød at
holdet blev udtaget til DM for hold, og det foregår i weekenden 13.-14. april. Det er første gang i
klubbens historie, vi har et hold med til Hold-DM, så det må siges at være en særdeles flot
placering. Jeg vil gerne takke Gitte, Mette og Per, for hjælp med indkaldelse af spillere, kørsel til
udekampene, og afvikling af hjemmekampene. Det har været en kæmpehjælp.
Laura vil nu fortælle lidt om, hvad der rent træningsmæssigt er foregået i klubben i denne sæson.
Laura – kommende ungdomsformand:
Ungdomsformanden:
Klubmesterskaberne har vi endnu ikke afholdt, ligesom vi også mangler at spille
Amagermesterskaberne, hvor det i år er KMB som skal stå for afviklingen, og det vil foregå i KMBHallen fra d. 8. maj.
Næste sæson vil trænerstaben være den samme som i år, hvilket vi er utrolig glade for. Samtidig
håber vi at de forældre som har været med til at hjælpe i denne sæson, også er friske på at
fortsætte. Min erfaring siger at ungdomsafdelingens arbejde ikke skal ligge på én persons skuldre,
så der er altid brug for forældre, der kan byde ind med idéer og hjælpende hænder. Vi har som
sagt allerede en del forældre som stiller op når der er brug for det, men vi har brug for flere der vil
tage del i det deres børn går og laver, når de er i klubben. Nogen der kan give en hånd med ved
arrangementer – eller med planlæggelse af dem – nogen der vil påtage sig nogle ganske få
opgaver så ingen kommer til at sidde med for meget. Så hvis du gerne vil have indflydelse på hvad
der skal foregå i ungdomsafdelingen, så er det nu du skal melde dig, så du kan være med til at
gøre klubben endnu bedre end den allerede er.
Denne beretning er så også min sidste, for som nævnt på sidste generalforsamling, har jeg
besluttet mig for at trække mig ud af NBK. Jeg tror jeg er kommet op på 21 år i klubben, i hvert fald
startede jeg som holdleder for min søn da han var 7-8, år, og han er lige blevet 28 – så jeg tror det
er på tide jeg giver stafetten videre til nye, unge og friske kræfter. Så fra nu af giver jeg tøjlerne
videre til Laura, som allerede har været meget inde over alt hvad der har med træning, og
forældrekontakt at gøre i denne sæson. Alt andet som har haft med klubben at gøre, har vi gjort i
fællesskab, så hun stille og roligt er blevet ”sluset ind” i det øvrige klubarbejde. Hvis nogen skulle
være i tvivl om, hvilket tilhørsforhold Laura og jeg har – så har vi kendt hinanden i rigtig mange år –
faktisk hele livet. Der er mange der ikke ved det, men Laura er min datter. Derfor vil der nok også
blive talt lidt NBK når vi mødes fremover. Jeg vil selvfølgelig stadig være den der vil give et godt
råd, og hjælpe i baggrunden. Såfremt der pludselig kommer spørgsmål, som ikke er blevet ”vendt”
i denne sæson, som vi har brugt til en form for oplæring af Laura, så løser vi det i fællesskab.

Til sidst vil jeg gerne rette en stor tak til alle de forældre som jeg har trukket på igennem årene.
Enten til holdkampe og arrangementer, men især til vores åbne turneringer. Jeg har virkelig hygget
mig sammen med jer, når vi har siddet en hel weekend i dommerburet, og styret alt fra mellem 25
til 120 kampe pr. dag. Til tider lidt kaotisk, men vi fik det altid til at køre uden de helt store
forsinkelser.
Tak til trænerne for et godt samarbejde, som ganske enkelt har fungeret optimalt. Folk som jer, der
har den indstilling til træning, er altafgørende for at en klub som vores kan fungere, og udvikle
spillere. Tak til jer for at være dem i er.
Tak til mine bestyrelseskolleger, som til tider har gjort deres til, at mailboxen har været
rødglødende, og tastaturet er blevet slidt op. Det har været en fornøjelse at være en del af teamet.
For mange år siden fik jeg af andre badmintonklubber, et lille tilnavn. Ikke alle vidste hvad jeg hed,
men alle vidste tilsyneladende hvem ”Hende fra NBK” var. En omtale som aldrig var ond eller
nedladende ment – det ved jeg med sikkerhed. Bemærkninger som ”hvordan gør vi det?” eller
”hvem ved om man kan ….?” Svaret var: ”Vi spørger Hende fra NBK”
Men nu takker ”Hende fra NBK” af – Tusind tak til jer alle, for at have delt de sidste 21 år med mig.
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