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Sæsonen 2019/2020 er ved at nå sin ende, og som formand for Hørsholm Badminton Klub kan jeg kigge
tilbage på en sæson, der af flere årsager ikke ligner andre. Helt overordnet er vi dog som klub et utroligt
godt sted på nuværende tidspunkt; og eksterne faktorer til side, så må jeg blot konstatere, at denne sæson
har budt på flere store bedrifter!
Sæsonen blev skudt i gang med fornyede faciliteter. Vi fik som bekendt i slutningen af sidste sæson et
kommunalt tilskud, som sammenkoblet med en indsprøjtning fra klubben selv, muliggjorde at vi i starten af
sæsonen blev mødt af fornyede badefaciliteter samt et indgangsparti, der havde fået et ansigtsløft.
Vedligehold og udbedringer af klubbens faciliteter har generelt været et stort fokuspunkt for bestyrelsen
henover den sidste årrække, og jeg må med stor tilfredshed erkende, at vi er kommet langt.
Tæt ved skolernes efterårsferie tikkede endnu en glædelig mail ind. Hørsholm Badminton Klub var blevet
delvist bevilget med økonomisk støtte fra DGI & DIFs foreningspulje til brug til renovering af klubbens gulv.
Igen grundet klubbens sunde økonomi, kunne vi tilføje de resterende midler til, at vi mod slutningen af
2019 kunne stå med et så godt som nyt halgulv. Et halvgulv, som havde stået i dets form siden opførelsen af
hallen som vi kender den i 1987.
Man skal huske på at sådanne bevillinger ikke er et udtryk for held. HøBK har gennem de seneste år plejet
det gode samarbejde med DGI & DIF, været en aktiv sparringspartner og haft mange tætte og givtige
dialoger - støtten fra DGI & DIFs fond er uden tvivl et resultat af det gode og givende lobby-arbejde.
En anden tæt partner til klubben er Hørsholm Kommune. Det glæder mig at se, at vi de seneste år virkeligt
har formået at få HøBK tilbage på landkortet hos kommunalbestyrelsen samt Sport-, Fritid- &
Kulturudvalget. HøBK var indtil for 2 år siden nærmest usynlige i den kommunale sfære, og jeg husker, da en
enig bestyrelse besluttede, at vi havde behov for at igangsætte en charmeoffensiv for igen at minde
lokalpolitikerne om vores tilstedeværelse. Sammen med Anker Blauenfeldt, ketcher-klubbernes
repræsentant i idrætsrådet, som vi skylder en stor tak, har vi nu formået at få opbygget et stærkt og
tillidsfulgt samarbejde med kommunen. Dette er illustreret ved kommunens seneste oplæg om at få
ketcher-klubberne rykket fra et energi-tilskud til et lokaletilskud, hvor vi i badmintonklubben har været
yderst konstruktive og åbne i dialogen, selvom det potentielt kan betyde en nedgradering af den
kommunale støtte. Her har vi set at andre klubber har valgt at skabe støj gennem eksempelvis artikler i
lokalavisen, men det er ikke en tilgang, som vi støtter.
Vores gode dialog med kommunen, virker også til at bære yderligere frugt – kommunen er nemlig ved at
bearbejde en ansøgning fra klubben om midler til at udskifte al hallys til LED og derved spare os utallige
mandetimer ifm. skift af lysstofrør – og bedst af alt, sikre en belysning, der møder de forbundssatte
standarder. Vi har fået meget positive indikationer hidtil - og vi glæder os naturligvis til at høre nærmere.
Udover det store arbejde, der er pågået med vores partnere fra kommunen samt DIF & DGI, så har
2019/2020 sæsonen også vist sig at være året, hvor vi virkelig har fået hul igennem til nye sponsorer i
lokalområdet. Meget af dette arbejde kan tilskrives vores næstformand, Mikael Lynfort, som gennem en
målrettet og insisterende indsats har sikret nye sponsornavne i folden som: Mindcore, Home, Dalgaard,
Fotograf Jesper Blæsild, Oras, Jyske Bank, Hørsholm Fysioterapi og Kabannah. Et stort tak til vores
sponsorer for en givtig sæson og især Mikael for den store indsats. Disse sponsorater har bl.a. givet stor
glæde til vores ungdomsafdeling, som har fået nye spillertrøjer – samt sikret os den nødvendige likviditet til
at gennemføre de tidligere nævnte investeringer i klubbens fysiske rammer.
Hvis vi kigger lidt på de respektive afdelinger i HøBK, så har det med et sportsligt og resultatmæssigt
perspektiv været en relativ klassisk sæson med diverse op- og nedture. Vores motionisthold i Eliterækken,
må desværre en tur ned i mesterrækken, mens motionisternes 3. holdet på flotteste vis sikrede sig en
oprykning. Hos seniorerne var det lige ved og næsten, da 1. holdet lige akkurat glippede en oprykning efter
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en ellers flot sæson. Hos ungdommen var der flere flotte bedrifter og topplaceringer – bl.a. sikrede et af
vores U15 hold sig en flot 1. plads i deres pulje. Vores udvalgsformændene vil sætte flere ord på disse
bedrifter om et øjeblik.
En anden signifikant bedrift og milepæl for klubben var, da vi i år officielt blev samarbejdsklub til
Skovshoved IF. En klub, der har vundet DM guld 3 gange de seneste 4 år – og som tæller stjernespillere som
Fischer, Carsten Mogensen, Rasmus Gemke og mange flere. Efter mange gode og lange snakke, udmøntede
samarbejdet sig i det første konkrete arrangement – nemlig at Skovshoved skulle spille en afgørende
slutspilskamp mod sidste års guldvindere Team Skælskør-Slagelse i vores hal 24. januar. Der blev nedsat en
arbejdsgruppe, og jeg må bare sige, wow et stykke arbejde der blev lagt. Arbejdsgruppen håndterede alt,
hvad der kunne og skulle håndteres – indkøb, koordinering mellem holdene, klargøring af hal, speaking på
dagen, koordination med dommergruppen, indhentelse af præmier til Tombola, kommunikation på
Facebook og meget mere. Der er røget mange frivillige timer på dette arrangement, men jeg er sikker på, at
alle i arbejdsgruppen syntes, at det var det hele værd, da der var mere end 300 mennesker i hallen og
Viktor Axelsen pludseligt dukkede op og supplerede alle de andre verdensstjerner. Feedback’en som vi fik
efter dette arrangement var overvældende. Jeg modtog beskeder fra nær og fjern fra folk, som kun havde
rosende ord om arrangementet – selv fra folk, som ikke engang selv havde mulighed for at deltage. Selve
kampen endte i en neglebidende 5-4 sejr til Skovshoved. Så man kan vel reelt set godt sige, at titlen som
Danmarksmestre, som Skovshoved fik for et par dage siden, faktisk blev sikret på halvgulvet i Hørsholm
Badminton Klub.
Nå, nu til den afsluttende del af min tale. Vi kan desværre ikke komme udenom Corona, og den betydning,
det har haft for klubben. Da samfundet lukkede ned i midt marts, gjorde Hørsholm Badminton Klub også.
Dette betød samtidig at al træning blev indstillet – og det viste sig desværre, at det også var en afslutning på
sæsonen. Den økonomiske betydning for klubben er endnu ikke helt tydeligt, da det naturligvis afhænger af
medlemsbasen for den kommende sæson. Min stærkeste opfordring går derfor til alle om at støtte op om
klubben, når I modtager næste runde af kontingentindkrævninger. Heldigvis er vi så privilegerede, at vi
vores egen hal – dette betyder også at alle medlemmer har mulighed for at spille badminton hele
sommeren, som det passer dem. Det er absolut noget, vi skal huske at værdsætte – for sådan er det ikke i
de kommunale klubber. Ydermere kan jeg fortælle at den kommende sæson skydes i gang under normale
vilkår, måske med et par tuber håndsprit her og der og nogle retningslinjer om god håndhygiejne, men der
er ingen grund til at frygte, at I ikke får noget for jeres kontingentkroner. Jeg kan garantere jer for, at alle
udvalgsformændene er i fuld gang med planlægningen at den nye sæson, og at vi kommer bragende ud, så
snart vi rammer månederne august/september. Har I nogle konkrete spørgsmål ift. Corona-situationen og
dens betydning for klubben, er I naturligvis velkomne til at stille disse under punktet ’Eventuelt’.
Til slut har jeg kun at sige, at det er med spænding og forventningsglæde, jeg ser ind i den kommende
sæson, hvor vi forhåbentlig sammen kan gøre Hørsholm Badminton Klub til et endnu bedre sted at være for
alle. Afslutningsvis, så vil jeg takke bestyrelsen, de mange frivillige, samarbejdspartnere og vores dygtige
trænere for det kontinuerligt gode arbejde – noget jeg er sikker på fortsætter i den kommende sæson.
Shankar Ralhan
Bestyrelsesformand, Hørsholm Badminton Klub
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