
 

Beretninger 2018 Odense Badminton Klub (samlet) 

Generalforsamling mandag den 26. februar kl. 19.30 2018 i OBK. 

 

 

Bestyrelsen 

2017 blev endnu et år med masser af aktivitet i Odense Badminton Klub 

både på og uden for de grønne baner. 

2017 har været det første hele år, hvor de nye tider med en skarpere 
opdeling af Odense Badminton Klub’s sportslige virke, og ”Fonden for 

Odense Badminton Hal” - der er ansvarlig for driften af Odense 
Badminton Hal.  

 

Siden 1985 hvor "Fonden for Odense Badminton Hal" blev etableret, har 

OBK som eneste lejer i princippet haft råderet over hallen i 24/7 året rundt. 

 

Som bekendt, blev vi i foråret 2016 kontaktet af Odense Kommune som 
ønskede at sætte fokus på hallens drift som en forretning der skal tjene 

penge og dermed forbedre økonomi og faciliteter på længere sigt.  

 

Det betød helt konkret, at Hallen og Klubben skulle adskilles pr. 1. januar 
2017, således at det faktiske årlige timetal for leje af badmintonhallen 

fastsættes på baggrund af de folkeoplysende aktiviteter som OBK modtager 

kommunalt tilskud til.  

 

Det har helt konkret betydet, at det antal timer som OBK har lejet af 
Odense Badminton Hal er blevet reduceret og tilpasset, så OBK nu kun 

betaler husleje for de timer som bliver udlejet og brugt af klubbens 
medlemmer. Timetallet er blevet reduceret til ca. 65 timer om ugen i ca. 44 

uger i 2017. 

De resterende ledige timer i hallen bliver nu udlejet af OBH til online 

booking, til Badminton Akademiet Odense og til institutioner, skoler og 
diverse arrangementer. 

Det samlede overblik kan ses på hjemmesiden under "baneoversigten" og 
ansvaret for udlejningen er nu placeret i regi af OBH. Efter aftale varetages 

denne funktion af OBK’s forretningsfører John Thrane. 

 

Herfra skal lyde en tak for godt samarbejde til formanden for OBH Tore 

Vilhelmsen, kasserer Torben Høst og den øvrige bestyrelse, samt til 
halbestyrerparret Majbritt og Thomas Rasmussen samt til John Thrane i 

forbindelse med arbejdet med at implementere de nye arbejdsgange. 

OBK vil også gerne rette en tak til OBH for udskiftning af det gamle 

lydanlæg fra 1985 til et nyt moderne lydanlæg samt ikke mindst 
etableringen af de nye skabe i hallen til opbevaring af bolde og rekvisitter. 



 

 

 

For 6. år i træk er OBK kommet i mål med en positiv økonomisk bundlinje. 
Resultatet er dog ikke tilfredsstillende og understreger, at der til stadighed 

skal være fokus på en stram driftsstyring og en øget indtjening, hvis vi skal 
nedbringe den negative egenkapital. 

 

På den positive side har der været masser af aktivitet i klubben i hele 2017. 

Her kan nævnes vores store seniorturnering Odense RSL Classic, den årlige 
klubdag med cykelsponsorløbet "Spinning for Winning", klubmesterskaber, 

talrige ungdomsturneringer, holdkampe i alle aldersgrupper og niveauer, og 
sidst men ikke mindst Danisa Denmark Open i skolernes efterårsferie i 

oktober, hvor OBK spiller en stor rolle og er med til at samle hele 
verdenseliten i Odense i uge 42. 

 

Til alle jer der har hjulpet til og aktivt deltaget i afviklingen af disse 
arrangementer skal der lyde en KÆMPE TAK.  

Og apropos verdenseliten! Vi kan i OBK også glæde os over, at klubben for 
første gang har opfostret en senior verdensmester!  

Hele Danmarks "Verdens bedste Viktor" med de dybe rødder i den fynske 
muld og i OBK, blev verdensmester i august måned 2017 – og det gav i den 

grad stolthed i OBK og i Odense By. 

Endnu engang et kæmpe tillykke til Viktor Axelsen med VM-titlen – vi kan 

ikke i OBK ønske os en bedre ambassadør for vores elskede sport! 

 

På den positive side kan også nævnes, at OBK i 2017 kan glæde sig over en 
medlemsfremgang, således at vi nu er over 600 medlemmer der dyrker 

verdens bedste sport i verdens bedste hal. 

En særlig stor tak til de der bruger deres fritid og energi på arbejdet for 

OBK. I gør en stor forskel og uden jeres bidrag ville OBK ikke være OBK. 

Herfra skal der også lyde en stor tak til klubbens sponsorer – uden deres 
støtte og opbakning kan vi ikke fortsat udvikle de nye talenter der kan stå 

på sejrsskamlen både i Danmark, i Europa og ude i Østen! 

 

Bestyrelsen arbejder forsat struktureret ud fra vores strategiplan 2018, som 
vi er i gang med at forny og rulle ud frem mod 2022. 

For at få ny inspiration til arbejdet, havde vi i januar 2018 besøg af 
Badminton Danmarks sportschef Jens Meibom, og han gav værdifuld 

inspiration til de mange fremmødte trænere, spillere og engagerede 
forældre til børn i klubben.  

 

 

 

 



 

 

 

 

OBK vil fortsat arbejde med følgende fokusområder: 

• OBK skal skabe og udvikle egne talenter "MADE IN ODENSE" 

dvs. have et godt elite- og talentudviklingsarbejde.  

• OBK skal have fokus på personlig og social udvikling "I LOVE OBK" 

dvs. at have lyst til at være en del af OBK kulturen og sætte sit præg 

på den. 

• OBK skal være en eliteklub, hvor det er muligt at gå hele vejen - fra 

MINITON til verdensklassespiller. 

• OBK skal have en bæredygtig og sund økonomi.  

OBK er en eliteklub for både ungdom og senior, og det ønskes fastholdt og 
videreudviklet.  

OBK vil samtidig gerne rette en stor tak til sportschef Lennart Engler og 

ungdomscheftræner Frederik Horn for deres kæmpe arbejde i 
ungdomsafdelingen. Det er et arbejde der nyder stor anerkendelse i 

badmintonverdenen. 

Ligeledes tak til de engagerede trænere i seniorafdelingen, Tore Vilhelmsen, 

Claus Overbeck og Lennart Engler som varetager træningen af den meget 
unge og talentfulde trup. 

I bestyrelsen har vi holdt møde en gang om måneden ved siden af mange 
andre udvalgsmøder. Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for en god 

arbejdsindsats.  

Afslutningsvis også en stor tak til alle de forældre og medlemmer, som dag 

efter dag ligger et stort og uvurderligt stykke frivilligt arbejde i OBK.  

Jeg møder rigtig mange mennesker fra badmintonmiljøet rundt omkring i 

Danmark, og der er altid en positiv stemning når talen falder på det vi gør i 
OBK. 

Vi har en unik klub som vi i vores egne travle hverdag skal påskønne! 

Jeg vil nu give ordet videre til OBK’s ungdomskoordinator Lone Tang, 
hvorefter seniorformand Simon Normann, og derefter ansvarlig for 

Kraftcenter Fyn, Andreas Bassett og til sidst eventansvarlig Simone 
Mortensen. 

 

Vi ser frem til endnu et spændende år i OBK. 

 

På bestyrelsens vegne  

Henrik Kryger Madsen, formand Odense Badminton Klub 



 

Ungdom 
Ikke så meget resultater de kommer løbende på fb – dog stort tillykke til 

William som på baggrund af meget flotte resultater netop er udtaget til 6 
nations i U17. 

 
Vi har fået godt fat i forældrene til frivillige opgaver og mærker generelt et 

stort engagement og interesse i såvel hallen som klubben.  
 

USU er etableret med ansvarlige for interne stævner, arrangementer, elite, 
mm.  

Der er igangsat aktiviteter og arrangementer som vi tror og håber bliver 
faste traditioner i OBK 

Ungdom. 
 

• Juleafslutning med spil og pakkeleg og Julebingo for miniton 

• Opstartsdag/lejr 
• Malmøtur 

• La Santa tur 
• Flyvende fjer for piger 

• Åben hal med forældrevagter 
• Søndagskampe 

• Klubmesterskab med fællesspisning. 
• Café møder    

 
På banerne er der også høj aktivitet. Vi får mange nye medlemmer, men må 

desværre også sige nej til rigtig mange. I takt med at niveauet stiger 
presses vi naturligvis også af at mange gerne vil træne mere. 

 
Derfor tror vi på samarbejde med andre klubber kan være med til at hjælpe 

os, og på sigt ungdomsbadminton på hele Fyn. 

 
Sammen med DGI Fyn forsøger vi at deltage i mange netværksmøder og 

komme i dialog med andre klubber. 
Vi har etableret samarbejde med DHBK om et træningspas hos dem 

målrettet U15/U17 AB—spillere og har pt. 6 spillere med (det er deres 3x 
træning). 

 
Vores flyvende fjer er med til at styrke interessen for badminton for piger. I 

første omgang tænkt som et internt arrangement men nu udbudt til andre 
klubber således at deres piger kan fastholdes i sporten ved engang imellem 

at komme til at træne med andre piger og danne netværk under træning, 
holdkampe og indv. turneringer. 

 
Vi forsøger ihærdigt at få etableret et samarbejde med BK77 for at få flere 

ungdomsspillere tilknyttet dem. De ligger så tæt på os, at dem der ikke kan 

starte hos os med fordel kan henvises til BK77. 
 

Træningsmæssigt har vi haft et godt år hvor vi for alvor har fået gang i 
stabilitetstræning for de fleste årgange. Vi har stor glæde af måtten og de 

rekvisitter som OBH bevilligede til sæsonstart.  
Vores træningshold er godt booket, men vi er stadig stærkt udfordret af de 

tidlige træningstider sammenholdt med de sene skoledage. Nogle dage 



 

kører vi med forholdsvis små hold fra kl. 14.30 hvilket naturligvis bliver dyre 
træningspas. 

 
Vi er meget enige i Badminton Danmarks holdning til at talentudvikling 

udover træning på højt niveau også fremmes af at børnene selv tager i 
hallen. Spiller uden trænerstyrring, får leget med spillet og hygget på tværs 

af alder og niveau.  
Det opfordrer vi alle til – og fra ungdoms spillere og forældre skal lyde en 

opfordring til: 
• At det bliver muligt for alle OBH´s medlemmer at spille på de baner 

som OBH ikke kan leje ud  
• At der arbejdes på at gøre 1. salen til Danmarks hyggeligste og bedst 

badmintoncafé 
 

Det kan være med til at styrke I love OBK” og sammen med vores dygtige 

trænere og engagerede forældre og spillere skabe et fantastisk talentmiljø 
med spillere ”Made in Odense”. 

 
 

Lone Tang 
 

 
Senior 

I OBK er vi meget stolte af, at vi har produceret nogle af verdens bedste 
badmintonspillere. Spillere som vi uge efter uge kan følge i tv, og ser er 

med fremme i de helt store turneringer og mærkerer sig med flotte 
resultater for Danmark og for OBK. Endnu et eksempel på en OBK’er som vi 

sender videre i systemet er Frederik Søgaard, som i efteråret 2017 blev en 
fast del af Landholdstræningen i Brøndby, hvilket vi som klub og 

Seniorafdelingen er meget stolte af.  

 
2017 har endda været et af de bedste år for OBK – hvis ikke det bedste rent 

resultatmæssigt. De mest nævneværdige præstationer: 
• Vundet adskillige Senior M-række turneringer 

• Vinder af Senior Grand Prix i Århus (Camilla, Celine) 
• Vinder af Super Series turneringerne i Singapore og Korea (Mathias) 

samt i Japan og Malaysia (Viktor) 
• Vinder af Super Series Finalerne i Dubai (Viktor) 

• DM-sølv (Mathias) 
• EM-guld (Mathias) samt EM-Bronze (Viktor) 

• Verdensmester i Glasgow (Viktor) samt verdensetter.  
 

Udover disse flotte resultater, så vi har igen i år haft 5 hold tilmeldt den 
Danske Holdturnering, som har meget stor betydning og prestige for 

Seniorafdelingen. 

• Ligaholdet fik efter et Grundspil med op- og nedture en ærgerlig 9. 
plads, og skal derfor en tur ud og spille 6 altafgørende kampe i 

Ligakvalifikationen. 
• 2. Holdet i 2. Division fik en godkendt 3. plads i Grundspillet, som 

giver dem en plads i Oprykningsspillet mod de stærke sjællandske og 
københavnske hold. 



 

• 3. Holdet i 3. Division fik efter et meget flot Grundspil en velfortjent 2. 
Plads, som betyder at de skal ud og drille de andre hold i Slutspillet. 

• 4. Holdet Danmarksserien fik efter et tæt Grundspil tilkæmpet sig 5. 
Pladsen, hvilket betyder at de må en tur i Nedrykningsspillet, hvor vi 

dog næsten allerede nu er sikker på at blive i Danmarksserien. 
• 5. Holdet i Serie 1 har efter et overlegent med bl.a. 2 11-0 sejre sikret 

sig en velfortjent 1. Plads i Serie 1. Det er en forhåbning at det unge 
hold kan spille sig til en oprykning til Kredsserien.  

 
Vi har i Seniorafdelingen en meget ung trup, som er vant til at træne mange 

gange om ugen. Dette er med til at gøre klubben og Seniorafdelingen bedre 
år efter år, som betyder at vi kan stille store krav til vores spillere i 

træningen og holdkamp. Dette betyder også at vores ambitionsniveau er 
stigende år efter år i takt med at vores spillere bliver bedre og bedre, og vi 

har derfor en forhåbning og en forventning om at alle vores Seniorhold skal 

ligge i toppen af deres divisioner og snakke med om oprykninger.  
 

En Seniortrup kan dog også give udfordringer, og derfor gør vi utrolig meget 
ud af at fortælle de unge spillere hvad der forventes af dem til træning og 

holdkamp. Derudover er det også vigtigt at de nye seniorspillere bliver en 
del af det sociale fællesskab i Seniorafdelingen, hvor vi blandt andet har 

afholder sociale arrangementer og arrangerer fællesspisning. Derudover har 
vi genindført Managerspiller Lurifax samt indført en Bødekasse, som styres 

med hård hånd. Alt dette skal være med til at skabe en bånd mellem unge 
og ældre og på tværs og køn, som i sidste ende skal kunne mærkes positivt 

på præstationen og stemningen til træning og holdkamp  

 

 

Simon Normann 
 

 

Event 

De to største og primære events vi har i løbet af sæsonen, er Denmark 
Open (skolernes efterårsferie) og Odense Classic i marts. De har begge en 

økonomisk stor betydning for klubben. Ud over DO og OC har vi også 

mange andre stævneaktiviteter i hallen i løbet af sæsonen. 
DO er et event der samler OBK på tværs, og det skyldes bl.a. at vi har mere 

end 200 frivillige hjælpere, lige fra ungdomsspillere, senior, veteraner, 
motionister og andre badminton entusiaster. DO giver OBK, de frivillige 

samt vores sponsorere nogle enestående oplevelser, som er med til at 
styrke vores fællesskab på tværs. 

 
Det andet store event, OC er en seniorturnering med tilhørende fest om 

aftenen. OC samler 300-400 spiller fra hele landet. Det er en social 
turnering, hvor seniorafdelingen står sammen om at løfte de frivillige 

opgaver, samt nogle af vores faste frivillige, som vi ikke kunne være 
foruden i forbindelse med afvikling af både DO og OC. 
 

 

Simone U. Mortensen 
 

 



 

Kraftcenter 
I årets løb har der med støtte fra Badminton Fyn og OBK været fokus på at 

få trænerdeltagelse til turneringer. Specielt U13 og U15 gruppen har været i 
fokus. Det er lykkedes at dække 90% af de ønskede turneringer. 

Trænerdeltagelse til individuelle turneringer er ønskeligt at fortsætte i 2018, 
hvor også U17-gruppen skal prioriteres.  

Den daglige træning er forløbet tilfredsstillende på tværs af de forskellige 
træningsgrupper. Der har dog igen været en række aflysninger af træning, 

da denne deles med andre interessenter, herunder HC Odense, som ved 
ligakampe i håndbold har førsteret til hallen. Det har direkte konsekvens for 

kraftcentertræningen, der i disse tilfældes aflyses eller erstattes af anden 
træningsform. Omfanget i 2017 var dog mindre end året før, men der 

planlægges alligevel erstatningstræninger i foråret 2018 for en række af 
disse aflysninger.  

 

I 2017 er udviklingen af de mentale spilfærdigheder fortsæt. Således har 
spillerne gennemgået målsætningsmøder med trænerne samt gennemgået 

møder om 6 ugers planer. Alle spillere skal hver sæson gennemgå flere 
forløb, hvormed spillere mere og mere selvstændigt formår at træne sig selv 

mentalt og fokusere på, hvilke færdigheder der skal udvikles.  
 

I 2017 fik Badminton Danmark ny sportschef, hvilket også betyder mindre 
ændringer for kraftcenteret. Således kan det forventes, at Badminton DK 

stiller flere krav til træningen og involverer sig mere i dagligdagen. OBK ser 
meget positivt på dette, så en fortsat udvikling af kraftcenteret sikres 

entydigt forankret. Der tages i løbet af 2018 stilling til, hvorledes 
kraftcenteret styregruppearbejde skal fortsætte. Badminton Danmark 

involverer sig som nævnt yderligere, hvor Bo Ømosegaard bliver den 
daglige kontaktperson. Ligeledes overvejes det, hvordan OBK kan stille 

yderligere ressourcer til elitearbejdet, hvortil der allerede er flere forældre til 

ungdomsspillere, der har ytret deres interesse. 
 

 
Andreas Bassett 

 


