Bestyrelsens beretning 2019 Odense Badminton Klub
Generalforsamling mandag den 25. februar kl. 19.30 2019 i OBK.

2018 blev endnu et år med masser af aktivitet i Odense Badminton Klub
både på og uden for banen.
Året 2018 startede dog med en sørgelig meddelelse, da vi den 17. januar fik
at vide, at vores æresmedlem John Hansen var gået bort i en alder af 75 år.
John Hansen var ligeledes æresmedlem af Badminton Fyn, Badminton
Danmark og Badminton World Federation.
I ca. 60 år har John Hansen været medlem af OBK, hvor han har sat sit helt
eget aftryk i klubben. John Hansen har stort set besiddet alle tillidsposter i
OBK bl.a. i seniorspillerudvalget og bestyrelsen. John Hansen uddannede sig
som træner og dommer, hvor han dømte ved flere store turneringer b.la.
VM og All England.
Det var John Hansen som skabte og stod bag Odense RSL Classic, en af de
største seniorturneringer på hjemlig grund med over 400 deltagere. En
turnering som OBK stadig arrangerer og høster stor anerkendelse for.
John Hansen var ligeledes et stort aktiv ved Badminton Danmark hvor han
var med til at arrangere VM på hjemmebane hele fire gange samt et utal af
Denmark Open turneringer. Vi kommer til at savne John!
I foråret 2018 havde vi arrangeret en ”workshop” med besøg af sportschef i
Badminton Danmark Jens Meibom, for at drøfte talentudviklingsstrategi
samt værdier og kultur i Odense Badminton Klub. I arrangementet deltog
bestyrelsen, trænere samt ungdoms- og seniorudvalget.
Bestyrelsen arbejder forsat struktureret ud fra strategiplanen 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.

Talentudvikling er et nøgleord i OBK. Derfor arbejdes der målrettet og
intenst på at skabe de dygtigste badmintonspillere, som på sigt kan vinde
medaljer til Danmark og ikke bare OBK. Her spiller det gode samarbejde
mellem OBK, Odense Kommune og Badminton Danmark omkring
Elitekraftcenter Fyn en stor rolle.
Her sidder der en rigtig god styregruppe. Tak for samarbejdet til alle parter.
OBK vil samtidig gerne rette en stor tak til sportschef Lennart Engler og
ungdomstræner Frederik Horn samt det øvrige trænerteam for deres
kæmpe arbejde i ungdomsafdelingen. Det er et arbejde der nyder stor
anerkendelse i badmintonverdenen.
MINITON er stadig et stort aktiv for "MADE IN ODENSE" tanken. Hver lørdag
er der etableret et træningstilbud for de yngste spillere fra 5-8 år, hvor
badminton læres fra bunden af kompetente trænere og med forældre som
aktive deltagere i rollen som bold-oplægger til de små.
For at fødekæden til Ligaholdet holdes intakt har OBK den målsætning at
have min. 5 elite ungdomsspillere i hver årgang - og det er vi stort set i mål
med.
I seniorafdelingen har vi i 2018 budt velkommen til Nikolaj Søgaard som
varetager træningen af den meget unge trup.
For 7. 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.
I den forbindelse har vi indgået aftale med Jacob Landtved og Arne Buch
som skal være med til at bidrage med support til den kommercielle
udvikling af OBK-sponsorer og samarbejdspartnere med særlig fokus på
strategiudvikling, produktudvikling og salg.
Der har været masser af aktivitet i klubben i hele 2018. 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.
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!

Herfra skal lyde en tak for godt samarbejde til den afgående formand for
Odense Badminton Hal, Tore Vilhelmsen, og til den afgående kasserer
Torben Høst samt til halbestyrerparret Majbritt og Thomas Rasmussen samt
forretningsfører John Thrane.
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 ungdomsformand Carsten Bek,
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.
Odense, den 25. februar 2019.
På bestyrelsens vegne
Henrik Kryger Madsen, formand Odense Badminton Klub

Beretning ungdom
Ungdom har startet sæson 2018-19 op med samme træningsstruktur. Dette betyder at der fortsat er
miniton om lørdagen og ungdomstræning alle fem hverdage. Vi er meget glade for at vi kan fortsætte
med samme trænerstab, som består af:
• Celine og Simone miniton
• Celine, Frederik og Lennart ungdom på hverdage
• Camilla stabilitet
Miniton er helt fyldt op med 48 spillere fordelt på to hold, derudover er der en lille venteliste.
Turneringsaktivitet – holdturneringer:
Vi oplever stor turneringsaktivitet for fra alle aldersgrupper i ungdom. Fra de mindste på miniton/U9
har en del deltaget i monrad-turneringer, hvilket der altid kommer positive tilbagemeldinger med hjem
fra. I rækkerne U11-U17 oplever vi stor deltagelse og der er ofte basis for en ”Odense-lejr” i de mange
haller der spille i.
Der er mange ungdomshold tilmeldt og vi har i alle årgange hold med i den bedste række.
I denne sæson er der indført et nyt ranglistesystem, hvilket har krævet en del specielt af forældrene at
sætte sig ind i. Badminton Danmark har levet et par rettelser i løbet af sæsonen og efterhånden som
sæsonen skrider frem er der flere og flere der forstår ranglisten og hvordan den beregner.
Made in Odense:
Odense har en stor elite-gruppe i ungdomsafdeling som tåler sammenligning med de andre store
klubber i Danmark – de punkter der kan måles på er fx:
• Medaljer til UDM – her henter Odense hvert år medaljer
• Ungdomshold – Odense er med højt oppe i de bedste rækker i Vest-serien og har også pladser
til DM for hold.
• Spillere der udtages af Badminton Danmark – her har Odense haft spillere udtaget både til
landsholdssamlinger og til at repræsentere Danmark ved internationale holdkampe og turneringer.
Det skal bemærkes at der fra denne sæson ikke længere findes U13 landshold, da Badminton
Danmark har nedlagt aktiviteterne der og i stedet sat mere ind på U15 og op.
• Spillere i Elite-rækken – Odense har fortsat en del spillere i E-rækken både i U13, U15 og U17.
Den nye rangliste gør at der nu maksimum er 40 spillere i E-rækken i hver årgang, hvor der tidligere
blev flere og flere E-spillere i løbet af sæsonen.
I love OBK:
Handler om at styrke det sociale samvær også uden for banen – et led i at sikre børnenes fortsætte
glæde ved badminton. Af arrangementer skal nævnes juleafslutningen med efterfølgende julefrokost,
som blev afholdt med ca. 80 spillere med højt humør. En anden stor oplevelse for ungdom, var da
Viktor Axelsen var i hallen med pizza, sodavand, autografskrivning mv. Derudover opleves der spontane
samlinger og fællesspisninger på de enkelte eller flere af ungdomsholdene – dejligt at forældre tager
initiativ til den slags.

Februar 2019
Ungdomsformand, Carsten Bek

Årsberetning Senior 2018

2018 har været et nyt, spændende og udfordrende år for OBK´s Seniorafdeling. Vi
har oplevet en stor udskiftning i spillertruppen – både hvad angår Ligaspillere,
Division-spillere og breddespillere. Vi har dog fået tilført en masse ny energi
fra spændende og lovende ungdomsspillere, som i år har taget skridtet fra
ungdomsspiller til Seniorspiller. Derudover har vi foretaget en ændring
i trænersetuppet – sagt farvel til Lennart Engler som Senior Cheftræner samt Tore
Vilhelmsen som Seniortræner, og sagt goddag til Nikolaj Søgaard som
ny Cheftræner med ansvar for holdsætning og afviklingen af træningen i
samarbejde med vores anden Seniortræner Claus Overbeck. Hele klubben og
Seniorafdelingen har skulle vende sig til et nyt setup, en ny træner og mange nye
spillere. Det er absolut udfordrende med en ny træner og en masse nye spillere,
som aldrig før har begået sig i Seniorregi. Der er ingen tvivl om, at alle havde en
svær start, men tingene går i den rigtige retning, og vi er fortrøstningsfulde for
fremtiden, da vi ser stort potentiale hos de nye seniorspillere, som skal konkurrere
om pladserne med de mere garvede og rigtig gode resterende seniorspillere, som
fortsat har meget at byde på, og ikke viger pladsen for de unge. Disse garvede
Seniorspiller er nødvendige og vigtige for fremtiden i Seniorafdelingen.
I OBK er vi desuden meget stolte over, at vi har produceret nogle af verdens
bedste badmintonspillere, som vi uge efter uge kan følge i tv, hvor de markerer sig
flot! Det vil vi fortsat gøre fremadrettet, og her spiller Seniorafdelingen en stor rolle
i den udvikling.
Vi er desuden stolte af at levere spillere til landsholdtræningen til Brøndby. Seneste
skud på stammen er vores doublespiller Emil Hybel, som af og til træner med som
sparringspartner hos de bedste i Brøndby.
Resultatmæssigt har endnu engang været et flot år for OBK. Blandt nævneværdige
resultater kan nævnes:
•
Vinder af EM (Viktor)
•
Bronze til Thomas Cup (Viktor og Mathias)
•
Vinder af Hold EM (Viktor)
•
Vinder af Swiss Open (Mathias)
•
Nr. 2 til All England (Mathias)
•
DM Sølv (Steffen Rasmussen)
•
Vinder af en række Senior M-række turneringer
•
Vinder af Aarhus Grand Prix (Patrick)
•
Vinder af Croatian International (Mads og Oliver)
Ud over disse flotte resultater, så har vi igen haft 5 hold tilmeldt den Danske
Holdturnering, som har meget stor betydning og prestige for Seniorafdelingen. Vi
måtte dog efter en række holdkampe indse, at vi ikke havde nok spillere til vores
5. Hold pga spillerafgang kort før sæsonen samt skader, og vi måtte derfor trække
holdet.
•
Ligaholdet har haft en svær sæson, hvor det desværre blev til en
sidsteplads i Grundspillet. I Ligakval har vi heller ikke vundet, og vi må
derfor sande, at vi skal en tur ned i 1. Division. Det har været et hold
præget af mange unge spillere med meget stort potentiale, men som
desværre ikke endnu har niveauet til at vinde kampe i Ligaen.
•
2. Holdet i 2. Division fik desværre en 7. Plads i Grundspillet efter
pointlighed mellem nr. 5, 6 og 7. Der resterer 2 kampe mod de svageste
hold i puljen, hvor sejre er påkrævet, hvilket vi føler os fortrøstningsfulde
med. Det er ligeledes et hold bestående af mange unge spillere med stort
potentiale.
•
3. Holdet i 3. Division fik en godkendt 4. Plads i Grundspillet. Et hold
som altid gør det godt. Det har dog været meget svære kampe i slutspillet,

hvor vi møder flere nedrykkere fra 2. Division. Så det handler om udvikling
og kæmpe for hver kamp for 3. Holdet.
•
4. Holdet i Danmarksserien fik en ærgerlig 5. Plads i Grundspillet. Men i
slutspillet har holdet gjort det helt forrygende med 2 flotte sejre, og er nu
sikre på at blive i Danmarksserien. Et hold af rigtig mange unge spillere
flankeret af nogle ældre og meget erfarne spillere.
Som nævnt tidligere så har vi en meget ung trup i Seniorafdelingen. Det er både
en stor fordel, men kan også blive en udfordring. Det kræver en hvis tilvænning at
vende sig til at være Seniorspiller, og det skal de lære, og det er de fleste også klar
over. De har alle stort potentiale, så et af vores største fokusområder er at gøre
dem mentalt klar til at blive seniorspiller. Her skal de selv tage en masse ansvar,
hvor de ældre og garvede seniorspillere også skal hjælpe dem på vej. Det samspil
er i bedring.
Fremadrettet har vi en målsætning om, at alle vores hold skal ligge i toppen af
deres divisioner, da vi mener, at vi har potentialet, spillerne og trænerne til det.
Et vigtigt del af at være Seniorspiller er også at takke en aktiv del af i de sociale
aktiviteter og de arrangerer som OBK afholder. Vi gør meget ud af at skabe en
social god stemning, hvor spillere på tværs af køn og aldre kan lære hinanden
bedre at kende. Her skal lyde en stor tak til SSU og Aktivitetsudvalget! Som gør et
virkelig godt og stort stykke arbejde.
Vi oplever en stor opbakning til de sociale arrangementer i Seniorafdelingen såsom
fællesspisning efter holdkamp. Vi har samtidig fortsat stor succes
med Lurifax Ligaen og Bødekassen, hvilket vi er meget glade for. Samt
Klubmesterskab hvor vi som sædvanlig tilfældigt parrer spillere i doublerne, så
man kommer til at spille med nogle, som man normalt ikke spiller med.
Alt dette skulle i sidste ende også smitte af på banen, hvor man virkelig vil kæmpe
for holdet og ikke kun sig sig selv, hvis man kender sine holdkammerater bedre.
Det skaber en endnu større motivation på banen, hvor resultater i sidste ende er
det vi bliver målt på i Seniorafdelingen.

Kraftcenter beretning 2018
Generalforsamling mandag den 25. februar kl. 19.30 2019 i OBK.

Kraftcenter træningen har i 2018 i det store hele forløbet godt. Der er rigtig
mange gode og talentfulde spillere på træningen, som hver gang yder en god
indsats.
2018 har desværre også budt på en del logistiske udfordringer. Flere
aflysninger af træningstider i idrætshallen har frustreret både spillere,
trænere og forældre. Og det har ikke altid været tilfredsstillende, da
aflysninger ofte er blevet annonceret sent af Odense idrætshal. Desværre har
det ikke altid været muligt at lave erstatningstræninger. I flere tilfælde er det
dog lykkedes at lave ekstra træningssamlinger i weekender eller ferier.
Aflysninger kan vi naturligvis ikke leve med. Derfor er vi også i løbende
kontakt med idrætshallen og Odense kommune om træningsfaciliteterne og
haltider. Herigennem koordineres OBK's og de øvrige brugeres brug af
hallens faciliteter.
Flere forældre har i sæsonens løb forståeligt udtrykt deres frustrationer med
aflysninger, og spurgt ind til økonomisk kompensation. Det er dog ikke blevet
imødekommet, da vi mener, at vi har dækket, hvad der er muligt og ift
kalkulerede aflysninger, som må forventes hver sæson.
Ligeledes er det vigtigt at pointere styrken ved det samlede setup, som
udover badminton byder på dedikerede styrketræner, fysioterapeut og
mentaltræner samt trænere, der deltager i individuelle turneringer.
De tre ovennævnte "ekstra-træninger" er efterhånden en meget veletableret
og vigtig del af Kraftcentereret. De sikrer en helhed i træningen kombineret
med den normale klubtræning.
Det er ligeledes elementer, som vores tætte samarbejdspartner, Badminton
Danmark, er meget positiv overfor. Ingen andre regionale kraftcentre tilbyder
lignende.
I 2018 har Jonas Rasmussen og Steffen Rasmussen overtaget styrketræningen
fra Thomas Almestrand om mandagen.
Badminton Danmark fik for et par sæsoner siden ny sportsdirektør, hvilket
har betydet, at forbundet involverer sig lidt tættere i det daglige. Således er
kraftcentertræner Lennart Engler ofte i dialog og sparring med talentchef Bo
Ømosegaard fra Badminton Danmark. Bl.a. arbejdes for tiden på, hvordan de
øvrige klubber på Fyn skaber talentfulde spillere og ikke mindst trænere.
I starten af sæson 2018/2019 forsøgte vi at etablere en satellit-træning til
kraftcenteret i samarbejde med Næsby. Træningen var tiltænkt de lidt mindre

årgange, men blev desværre ikke den succes, som var håbet. Det var der flere
årsager til, hvorfor vi relativt hurtigt desværre måtte lukke træningen igen.
2019 vil byde på en fortsat styrkelse af setuppet. Således planlægges at styrke
trænersiden fra 2019/2020. Derudover fortsætter fys-, styrke- og
mentaltræningen.
Der kan ligeledes forventes aflysninger i 2019, men det er forventeligt, at det
bliver mere kontrolleret og med bedre tid og mulighed for at arrangere
erstatning.
Derudover kan det forventes, at det tætte samarbejde med Badminton
Danmark fortsættes.

Andreas Bassett Odense, den 25. februar 2019.

Event 2018-19
De to største og primære events vi har i løbet af sæsonen er Danisa Denmark Open og
Odense RSL Classic her i marts. De har begge økonomisk stor betydning for klubben. Ud over
DO og OC har vi også mange andre stævneaktiviteter i løbet af sæsonen.
DO er et event der samler OBK på tværs af ungdomsspillere, senior, veteraner, motionister og
andre badminton entusiaster – og samlet har vi mere end 200 frivillige hjælpere – det er vi
rigtig glade for.
DO giver OBK, frivillige og sponsorerer nogle fantastiske oplevelser, som er med til at
styrke vores fællesskab på tværs.
Det andet store event, OC er vores seniorturnering med tilhørende fest om aftenen.
Her samler vi 300-400 spiller fra hele landet. Det er en social turnering, hvor seniorafdelingen
står sammen om at løfte de frivillige opgaver, samt vores faste frivillige.
Vi i bestyrelsen sætter stor pris på de frivilliges hjælp både i forbindelse med afvikling af både
DO og OC.

Simone Uhre Mortensen

