
 

 

Årsberetning 2009 - Senior 
 
2009 har været et rigtig interessant år med mange spændende begivenheder, udfordringer og ændringer. Denne 
årsberetning vil omhandle en række af disse emner 
 
Spillertruppen og træningen 
Truppen har i 2009 talt omkring 60 spillere med et rigtig højt niveau. Det har givet en god og bred træning. 
I sidste halvdel af 2009 har trænerstaben bestået af Michael Reed, Michael Jensen og Lennart Engler. Michael Reed 
overtog posten som cheftræner efter Jacbo Oehlenschlæger, der efter sæson 2009/2009 valgte at forlade sin post i 
OBK og på kraftcenter Fyn til fordel for et job som ungdomstræner i Greve. 
Nye folk på nye poster betød et nyt træningssetup for sidste halvår af 2009. I mange år har seniorerne trænet på 
henholdsvis trup 1 og 2 og hermed været inddelt efter niveau. Som led i at skabe en mere harmonisk og samlet 
seniortrup samt specialisere spillerne inden for deres respektive kategorier blev den ene af ugens to træninger delt i 
double- og singlespillere. Der har givet træningen et markant løft, et stærkere sammenhold spillerne imellem samt 
bedre badmintonspillere. 
I perioden fra 1. maj til 31. august blev bane 7 i OBK-hallen ”lagt ned” og gjort til styrketræningsområde. Med alle 
redskaber, vægte, bolde m.m. fra styrketræningsrummet i kælderen blev dette en del af sommertræningen, der ofte 
talte mere end 30 spillere. Der er længe siden, at en sommertræning har trukket så mange spillere til hallen. Stor 
kredit til den nye trænerstab i OBK, der formåede at skabe nogle nye rammer, som alle kunne forliges med. 
 
2009 blev endnu et år med mange unge spillere i seniorregi blandet med de rutinerede kræfter, der stadig holder 
stand. I årets løb har spillere som Viktor Axelsen, Celine Juel, Celia Villebro, Steffen Rasmussen, Anders Larsen, Nikolaj 
Mortensen, Camilla Martens og Mette Schytt og mange flere vist stærk fremgang, og denne unge skare af spillere vil 
uden tvivl tegne OBK’s fremtid. Spillerne er allerede nu repræsenteret på klubbens første- og andethold. 
De rutinerede spillere har gennem 2009 endnu en gang bevist, at OBK er meget mere end badminton som individuel 
sport. Der hviler et stort ansvar på spillernes skuldre i forbindelse med integrationen af de mange unge, og det 
mestrer du fuldt ud samtidig med at levere et højt spillemæssigt niveau. Klubbens motto, ”I love OBK” begynder i 
2009 for alvor at slå igennem i seniorregi. 
 
Samarbejdet med de andre Odenseanske klubber blev udbygget i august måned med en fælles træningssamling. De 
medvirkende klubber var Næsby, Korup, BK77, Bolbro, TPI og OBK. Der blev i løbet af efteråret afholdt 2 samlinger 
med bladet succes og deltagerantal. Dog vil initiativet blive fastholdt, da alle klubber får bedre kendskab til hinanden 
på tværs. Samtidig tror vi på, at initiativet kan fastholde flere spillere i klubberne, da man kommer til at møde nye 
ansigter, nye modstandere og opleve en forskel til den daglige træning. 
 
Seniorholdturnering 
På klubbens førstehold var et par udlændinge endnu en gang repræsenteret dog med lidt blandet deltagelse. De evigt 
trofaste bulgarere, Petya og Diana, viste i 2009, at OBK faktisk også er deres klub. Klubben måtte desværre sande, at 
sæson 2008/2009 blev med en skadet Petya, der var ude i flere kampe. Det samme var Anand Pawar, da han ikke 
kunne få visum til Danmark. Manglen af disse to spillere resulterede da også i, at OBK’s førstehold måtte ud i 
nedrykningsspillet dog uden aldrig at komme i fare. De tilbageværende spillere gjorde deres pligt, og sikrede OBK 
endnu en sæson i 1. division. 
Klubbens øvrige 4 hold holdt stand i deres rækker med mere eller mindre besvær. Fjerdeholdet spillede sig endda til 
en højere række og er nu repræsenteret i Danmarksserien. 
 
Da 2009 strækker sig over to sæsoner, vil jeg kort kommentere på sæsonen 2009/2010, hvor klubben har fået tilgang 
af Magnus Sahlberg fra Sverige. Magnus spillede i sidste halvdel af 2009 1. herresingle på førsteholdet. Samtidig slår 
Petya og Diana stadig deres folder på førsteholdet. Førsteholdet og klubben øvrige hold er meget harmoniske med en 
stadig blanding af unge og rutinerede spillere. 
Ved årsskiftet og dermed halvvejs i sæsonen ser billedet meget fornuftigt ud. Alle holdene ligger solidt placeret i deres 
respektive rækker. Specielt fjerde- og femteholdet, hvor mange unge slår deres folder ligger flot placeret i toppen af 
Danmarksserien og Serie 1. 
 
Organisationen i SSU 
Efter at have brugt sæson 2008/2009 på at beskrive forskellige processer og skabe en bedre organisation i 
seniorafdeling, blev SSU nedlagt ved sæonens afslutning for at give plads til en mere gennemsigtig og bedre struktur. 



 

 

Opgaverne og arbejdsområder blev videregivet til andre udvalg, der i OBK nu er opdelt i funktioner. Det skaber en 
bedre harmoni opgaverne imellem og samtidig kommer klubbens motto, ”I love OBK” bedre til udtryk gennem de nye 
udvalg, hvor der også arbejdes på tværs af aldersgrupper. 
 
Som spiller i OBK og som medlem af bestyrelsen ser jeg frem til år 2010, som venter mig meget af. Jeg er sikker på, at 
vi med klubbens nye struktur, de stærk arbejdende frivillige, klubbens spillere og mange andre, kan løfte OBK 
yderligere. Vi har alle muligheder, og det er bare at gribe dem. 
 
”I love OBK” 
 
Andreas Bassett 
Tidl. SSU-formand, OBK 
 

 
 
 

http://obk.dk/forside/qi-love-obkq

