
 

Bestyrelsens beretninger 2017 Odense Badminton Klub 
 
Generalforsamling mandag den 27. februar 2017 i OBK. 

 
2016 blev endnu et år med masser af aktivitet i Odense Badminton Klub både på 

og uden for banen. 
 

Siden 1985 hvor "Fonden for Odense Badminton Hal" blev etableret har vi levet i et 
lykkeligt ægteskab, dvs. én ejer som var OBH og en lejer som var OBK. I 
princippet har OBK haft råderet over hallen i døgnets 24 timer... 

 
I foråret 2016 blev vi kontaktet af By- og Kulturforvaltningen, Fritid og Eliteidræt 

som ønskede at sætte fokus på hallen som en forretning der skal tjene penge og 
dermed forbedre økonomi og faciliteter på sigt.  
 

Det betød helt konkret, at Hal og Klub skulle adskilles pr. 1. januar 2017. Således 
det faktiske årlige timetal på leje af badmintonhallen fastsættes, hvor der foregår 

folkeoplysende aktiviteter som OBK modtager kommunalt tilskud til.  
 
Det svarer til en reducering fra 73 timer til 48 timer ugentligt, at OBK nu råder 

over hallen. Og det skal vi lige vende os til, at vi skal dele hallen med andre.   
 

De resterende ledige timer i hallen skal OBH forsøge at udleje til institutioner, 
skoler, diverse arrangementer, online booking, Badminton akademiet etc. 
 

Det samlede overblik kan ses på hjemmesiden under "baneoversigten" 
 

Selve ansvaret for udlejningen er nu placeret i OBH regi, men efter aftale 
varetages denne funktion stadig af OBK´s forretningsfører John Thrane.  

 
Tak for godt samarbejde til OBH, John samt halbestyrer parret Majbritt og Thomas 
Rasmussen i forbindelse med den nye omstillingsproces. 

 
For 5. år i træk er OBK kommet ud med positiv bundlinje, det må dog IKKE være 

en sovepude, der bliver stadig behov for fokus på stram driftssyring og øgede 
indtjeningsmuligheder, hvis vi skal den negative egenkapital til livs. 
  

Trods den stramme driftsstyring har der været masser af aktivitet i OBK og 
omkring klubben i 2016. Her kan nævnes seniorturneringen Odense RSL Classic, 

Klubfesten, cykelsponsorløbet "Spinning for Winning", klubmesterskaber, 
ungdomsturneringer, holdkampe i alle aldersgrupper og niveau og sidst men ikke 
mindst Denmark Open i Oktober, Hvor hele verdens-eliten mødes i Odense i uge 

42.   
 

Til alle jer der har hjulpet til og aktivt deltaget i afviklingen af disse arrangementer 
skal der lyde et kæmpe tak. Men en særlig stor tak til de der bruger deres fritid og 
energi på arbejdet for OBK. I gør en kæmpe forskel og uden jeres bidrag ville OBK 

ikke være OBK. 
 

Trods generel medlemsflugt fra badmintonsporten, kan OBK notere sig en  flot 
stigning i 2016 på 72 medlemmer, således at det samlede medlemstal er oppe på 
577 medlemmer excl. spillere med løs spilleret. 

 
Bestyrelsen arbejder forsat struktureret ud fra strategiplanen 2018 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 Jakob Toft 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 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 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. 
 

og nu vil jeg give ordet videre til OBK´s ungdomsformand Lone Tang.... 
derefter Seniorformand Michael Them, derefter ansvarlig for KraftcenterFyn 
Andreas Bassett og til sidst eventansvarlig Jeanette Lund 

 
Vi ser frem til endnu et spændende år i OBK. 

 
Odense 27. februar 2017 
 

På bestyrelsens vegne  
Henrik Kryger Madsen formand Odense Badminton Klub 
 



 

Årsberetning OBK ungdom 2016 
Mange glade og motiverede børn, super dygtige og engagerede trænere, samt 

interesserede og hjælpsomme forældre det er med til at skabe en fantastisk 
ungdomsafdeling i OBK. 

 
I OBK arbejder vi målrettet på, at udvikle spillerne sportsligt, socialt og personligt, 
og at ”I love OBK” forankres i vores ungdomsspillere – Glæden ved spillet skal 

være drivkraften til at komme i klubben. 
 

Vi er en eliteklub og med højt rangerede seniorhold er der en forventning om, og 
en forpligtelse til at der udvikles dygtige spillere i ungdom som på sigt kan begå sig 
i seniortruppen. Vi forsøger på bedste vis at leve op til ”Made in Odense” 

 
I 2016 havde vi spillere med helt fremme ved DM og udtagelser til EM og UVM 

William havde debut på U13-landsholdet da de tilbage i januar spillede i England 
Paw og Thøger repræsenterede DK ved U17EM i marts, hvor det blev til EM-guld 
for hold samt indv. guld i HD og Guld i mix til Paw. I Nov. blev de 2 udtaget til UVM 

som desværre pga. sygdom ikke gav spilletid. 
 

Ved årets individuelle DM-finaler høstede OBK 9 medaljer, 4 guld, 3 sølv og 2 
bronze fordelt på alle rækker fra U13-U19 

Stor hæder tilfaldt endvidere Paw som af BD blev kåret som årets U17-spiller. 
 
Til hold-DM deltog vi med hold i U11, U15 og U17 dog uden at høste medaljer. 

 
VI er nået rigtig lang, men vi har stadig målsætninger om at nå meget længere så 

OBK altid vil være med i toppen i alle årgange. 
 
Vi er stolte over de flotte resultater vores dygtigste spillere laver, men vi er også 

bevidste om at en stærk top kræver en stor bredde og vi har rigtig mange 
talentfulde spillere i alle årgange og en meget stor gruppe af de yngste fra U5-U11 

som træner flittigt og giver god grund til at se positivt fremad. 
 
Vi kan stadig fylde vores 3 grupper af miniton om lørdagen, hvor de yngste kun 

lige er fyldt 4 år og hvor balloner stadig er nemmere at håndtere end fjerbolde og 
hvor skaftet på ketcher næsten ikke er mere end blot grebet. 

 
Vi har igen i denne sæson stor tilslutning til vores hold og ikke mindst pigerne har 
vi godt gang i. Tror vi må være tæt på at sætte rekord med pt. 35 aktive U11-piger 

Og vi har derfor lavet særlige pigearrangementer med stor opbakning 
 

Vi har 20 ungdoms-hold tilmeldt og vi har mange nye spillere som står på spring til 
at komme med. 
 

Vi har stadig store udfordringer forårsaget af skolereformen som gør at spillerne 
fra 2. Års u11. Først kan forventes at have fri til at kunne træne fra efter kl. 15. 

Det har tvunget os til at oprette mindre hold på ledige baner senere på dagen hvor 
vi bla. deler hallen med motionister og veteraner. 
 

Udenfor banerne mærker vi heldigvis også stor opbakning. Årets 
Spinningsarrangment gav 33.000 kr. til ungdom og U13-gruppen stod for at 

indsamle de fleste sponsorater og løb derfor med gavekortet til en bowlingtur. 
 
Også salget af julelodder forløb fint. Specielt en stor tak til Asger og Tobias, som 

solgte 240 af de knap 900 solgte lodder. 
 



 

Året sluttede vi traditionen tro med julebingo for de yngste og julespil for alle 
ungdomsspillere, hvor vatnisser, kravlenisser, morgennisser, havenisser mm. gav 

den gas i hallen. 
 

Lone Tang 
 
 

Sammenfatningen af sæsonen for OBK senior 

I OBK er vi som klub stolte af, at vi gennem tiden har produceret nogle af 
Danmarks, ja sågar Verdens bedste badmintonspillere. De har i en årrække gjort 

sig særdeles positivt bemærket med det ene flotte resultat efter det andet.  
 
2016/17 har ikke være en undtagelse.  

De mest nævneværdige præstationer Nationalt/Internationalt:  
OL Bronze (Viktor), Finalen i superseries Vinder (Viktor), 2 x guld til Thomas Cup 

(Viktor/Mathias), E- serie turneringen i Tyrkiet og Bulgarien (Patrick), EM for hold, 
2 x DM guld. Sara har vundet i Irland, Holland og 2x DM. 
 

Udover de flotte internationale resultater har vi også en holdturnering hvor 
særdeles mange har været aktive i. Vi har haft 5 seniorhold i turneringen i år.  

 Ligaholdet fik efter et flot grundspil tilspillet sig en plads i Kvartfinalen og 
tabte knebent til Vendsyssel.  

 2. Holdet i 2. division fik i sidste spillerunde tilkæmpet sig en 4. plads og 

dermed en plads i oprykningsspillet til 1. div.  
 3. Holdet fik en velfortjent 3. plads i grundspillet og ligeledes en plads i 

oprykningsspillet. 
 4. holdet fik en 4. plads og kom i oprykningsspillet 

 5. holdet landede på 3. pladsen og dermed også med i spillet om en 
oprykning.  

 

Vi har i seniorafdelingen en meget ung trup som er vant til at træne meget og 
hårdt, dette har gjort at vi, set over de sidste sæsoner bliver bedre og bedre. Jeg 

har en stor fidus til at vi tager endnu et step op af stigen næste år, så vi for alvor 
skal til at snakke med om oprykningerne. 
Det tegner godt for den kommende sæson.  
 

Michael Them 

 

 
Årsberetning Kraftcenter 2016 

Der har i årets løb været tilknyttet mange forskellige klubber fra Fyn og omegn til 
kraftcenteret. I årets løb har der desuden med støtte fra Badminton Fyn og OBK 
været fokus på at få trænerdeltagelse til turneringer. Specielt U13 gruppen har 

været i fokus. I alt er det lykkedes, at finde trænere til at dække ca. 75% af de 
ønskede turneringer. Trænerdeltagelse til individuelle turneringer er ønskeligt at 

fortsætte i 2017. 
 
Ift. den daglige træning forløbet tilfredsstillende på tværs af de forskellige 

træningsgrupper. Der har dog 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. Der planlægges erstatningstræninger i foråret 2017 for en række af 

disse aflysninger. 
 

 
 



 

Planlægning med spillerne – planer og målsætninger samt mental træning 
2016 har været et år, hvor der ud over den badmintontekniske træning har været 

fokus på spillernes egen udvikling samt deres mentale træning. Således har 
spillerne gennemgået målsætningsmøder med trænerne samt gennemgået møder 

om 6 ugers planer. Alle spillere i indslusnings- og elitegruppe har gennemgået 
individuelle samtaler med trænerne og ca. halvdelen af spillerne i BATK 0-gruppen 
har været igennem tilsvarende. 

 
Der har været afholdt 8 mentalkurser i løbet af året for indslusningsgruppen med 

generelt fokus på mental stabilitet i kamp- og træningssituationer 
Styregruppen for kraftcenteret bestående af Finn Trærup, Badminton Danmark, 
Michael Johansen, Odense Kommune, Lars Folmer, DGI, Lennart Engler 

og Andreas Bassett har gennem året holdt en række styregruppemøder, hvor der 
generelt er udtrykt stor tilfredshed med kraftcenteret. Specielt tilgangen til den 

mentale styrkelse af spillerne har høstet stor ros. 
Den mentale indsats forventes fortsat i 2017. 
 

Andreas Bassett 
 

 
Sammenfatning af events 2016 

 
Odense Classic 2016 
- klubbens største seniorturnering med ca. 400 deltagere 

- vigtig event for seniorafdelingen, men også hele OBK (andre hjælpere med) 
- afholdt siden 2003 (evt. 2002) = berettiget at kalde den ”Classic” med min. 14 år 

på bagen 
- Tarup Skole første gang i brug i 2016; også i brug i 2017 
- stor fest med over 300 deltagere, har et godt ry og er årsagen til vores indtjening 

på OC 
- genererer en fint overskud; i 2016 = lige knap 124.000 kr. = vigtig for OBK og 

derfor med opbakning! 
- Odense Classic 2017 afvikles den kommende weekend; igen ca. 400 deltagere – 
kom og støt op! 

 
Yonex Denmark Open 2016 

- 10 års jubilæum for Denmark Open i Odense i 2016! OBK har været med fra 
starten i 2007 
- 2017 = sidste år i den nuværende cyklus; der arbejdes på en ny 4-årig cyklus til 

DK/Odense 
- ”flagskibs” event for OBK; eneste event vi kan samle alle medlemmer, forældre, 

støtter og andre  
- ca. 150-200 frivillige OBK’ere + andre odenseanske klubber hjælper til = STOR 
betydning! 

- stor betydning for klubben, at den er med i YDO – ikke mindst aht. vores 
sponsorer mv. 

- dejligt at se klubbens egne spillere på de grønne baner; både talenterne og de 
etablerede stjerner 
- godt samarbejde med Badminton Danmark og Odense Kommune, hvilket er to 

gode relationer! 
-indbragte klubben et overskud på ca. 170.000 kr. i 2016 
 
 

Jeanette Lund Clausen  
 


