
 

Bestyrelsens beretning 2020 Odense Badminton Klub 

Generalforsamling mandag den 24. februar kl. 19.30 2020 i OBK. 

 

2020 er året hvor OBK fylder 85 år – og med sine snart 85 år på bagen er Odense 

Badminton Klub blandt landets ældste klubber. 

OBK har stærke traditioner og en stolt historie - passionen for badminton og det 

sociale fællesskab på og uden for banen binder klubbens 550 medlemmer sammen 
i et ligeværdigt og godt samvær. 

En stærk kultur og sunde værdier kommer dog ikke af sig selv – alle skal bidrage 

og værne om klubbens ”ve og vel”. 

 

Bestyrelsen genbesøgte de ”strategiske fokusområder” i forbindelse med 
strategidagen i november 2019, en dag hvor bestyrelsen havde tid til refleksion 

samt muligheden for at justere de strategiske sigtepunkter. 

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 dette 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 til OBK. Her spiller det gode samarbejde mellem OBK, Odense 
Kommune og Badminton Danmark en stor rolle.  

 

For at understøtte talentudviklingen ikke bare i OBK, men i hele Danmark, 
gennemfører OBK’s cheftræner Lennart Engler Danmarks Idræts-Forbund og Team 

Danmarks elitetræneruddannelse. Yderligere er ungdomstræner Frederik Horn ved 
at gennemføre en uddannelse som diplomtræner. Begge to med støtte fra OBK. 

Foråret 2020 byder også på et spændende samarbejde mellem Elitetalentcenter 

Odense og 6 andre fynske klubber om et ”trænerudviklingsforløb” til glæde for hele 
Badminton-miljøet på Fyn. Tak for samarbejdet til alle parter. 

 

OBK vil samtidig gerne rette en stor tak til trænerne Frederik Horn, Steen Thomsen 
og Lennart Engler 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 tanken bag "MADE IN ODENSE". Hver lørdag er 
der etableret et træningstilbud for de yngste spillere fra 5-8 år, hvor badminton 



 

læres fra bunden af, med hjælp fra kompetente trænere og med forældre som 
aktive deltagere i rollen som bold-oplægger til de små.  

For at fødekæden til 1. holdet holdes intakt, har OBK en målsætning om, at have 
min. 5 elite ungdomsspillere i hver årgang - og det er vi stort set i mål med. 

I seniorafdelingen er det Nikolaj Søgaard der med dygtighed varetager træningen 
af den meget unge spillertrup. 

 

En anden positiv historie er, at der hver tirsdag formiddag mellem kl. 10.00 – 
12.00 er samlet ca. 40 ”seniorer” på +65 år som hygger sig med spil på de grønne 

baner med efterfølgende socialt samvær i OBK Cafeen. Denne gruppe er én meget 
stor resurse for klubbens sammenhængskraft.  

 

Den 1. april 2020 har Odense Badminton Klubs forretningsfører John Thrane, valgt 
at gå på pension. Jeg vil allerede nu benytte lejligheden til at sige mange TAK til 

John for indsatsen og det store arbejde han har lagt i klubben. Mon ikke vi stadig 
ser ham på de grønne baner mandag og onsdag? Processen med at lukke ”hullet” 
efter John er allerede godt i gang. 

 

Bestyrelsen har sat gang i en Arbejdspladsvurdering (APV) for at sikre gode 

arbejdsforhold for OBK´s ansatte. 

 

For 8. år i træk er OBK kommet ud med et plus på bundlinjen, men det må IKKE 
være en sovepude. Der bliver stadig behov for fokus på stram driftsstyring og 
øgede indtjeningsmuligheder, hvis vi skal den negative egenkapital til livs. 

Sponsorudvalget arbejder hårdt på at skaffe midler samt udvikle nye 
sponsorkoncepter som understøtter den kommercielle udvikling af OBK-sponsorer 

og samarbejdspartnere.   

 

Der har været masser af aktivitet i klubben i hele 2019. 

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 skabe rammerne for 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 mange frivillige 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 Asien! 



 

Herfra skal lyde en tak for godt samarbejde til bestyrelsen i Fonden for Odense 
Badminton Hal, 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, med 
en særlig Tak til afgående ungdomsformand Carsten Bek.  

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 egen travle hverdag skal huske at påskønne! 

Jeg vil nu give ordet videre til OBK’s ungdomsformand Carsten Bek, seniorformand 
Simon Normann, og derefter ansvarlig for Elitetalent Center Fyn, Andreas Bassett 

og til sidst eventansvarlig Simone Mortensen. 

Vi ser frem til endnu et spændende år i OBK! 

 

Odense, den 24. februar 2020. 

På bestyrelsens vegne  

Henrik Kryger Madsen, formand Odense Badminton Klub. 

 



 

Beretning OBK ungdom – sæson 2019-2020 
Ungdom har startet sæson op med samme træningsstruktur fordelt på de samme 

haltider hen over ugen. Dette betyder at der fortsat er miniton om lørdagen og 
ungdomstræning alle fem hverdage.  

 
Der har fra sæsonstart været en justering af trænerstaben. Specielt skal nævnes at 
U15 landsholdstræner Steen Thomsen er fast træner på alle tre 

ungdomstræningspas om tirsdagen. Derudover træner Rikke Pedersen for os på 
ungdom og Katrine Gaarde og Sindia Pilgaard er nye på miniton. 

• Miniton: Celine Juul, Celine, Katrine Gaarde og Sindia Pilgaard 

• Ungdom: Celine, Frederik, Lennart, Rikke og Steen 

• Stabilitet: Camilla og Jonas 

Ungdom har +140 medlemmer, hvoraf de 42 er på miniton. I denne sæson er 

aldersgennemsnittet på dem der er startet til miniton glædeligt lidt lavere – 
omkring 10 af dem var 5 år da de startede i efteråret. 

  
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. 
Der er 17 ungdomshold tilmeldt lige fra de små begynder til U17/19 M. I Alle 

årgange har vi hold med i den bedste række, hvor vi spiller med de bedste 
spillere/klubber i hele Vestdanmark. 
 

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. Specielt skal nævnes at det bedste U13 

og U17 hold ind til nu har en topplacering. 

• 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. Spillere i Elite-rækken – Odense 

har fortsat en del spillere i E-rækken, igen skal specielt U13 og U17 nævnes.  

I love OBK: 

Handler om at styrke det sociale samvær også uden for banen – et vigtigt led i at 
sikre børnenes fortsætte glæde ved badminton. Af arrangementer skal nævnes 
juleafslutningen med efterfølgende julefrokost, som igen i denne sæson var et godt 

arrangement med mange deltagere. 
Et nyt tiltag i denne sæson var at gøre stævnet i Tønder i starten af januar til en 

klubtur hvor de tilmeldte spillere transporterer sig, spiser og sover sammen. 
Frederik og en seniorspiller var med som træner/coach. Tønder blev valgt da det er 

en af de stævner hvor de fleste rækker kan deltage og hvor den enkelte spiller 
typisk skal spille indledende kampe begge dage. Det er et tiltag vi vil arbejde 
videre med og forsøge at få flere til at deltage og dermed gøre det til en endnu 

større oplevelse. 
 

Ungdomsarbejdet/ungdomsudvalget. Der er i løbet af sæsonen kommet flere 
hænder, der hver hjælper med en afgrænset opgave. Dejligt at opleve at forældre 
vil give en hånd med, tak for det. 

 
Februar 2020 

Ungdomsformand, Carsten Bek 



 

Årsberetning Senior 2019 

2019 har endnu engang været et nyt, spændende og udfordrende år for OBK´s 
Seniorafdeling. Vi har som altid sagt farvel til en række spillere, sagt goddag til nye 

spillere og fået nye spillere op fra ungdomsafdelingen, som skal lære at begå sig i 
seniorafdelingen. 

Vi har samtidig foretaget en ændring i træningssetuppet, hvor vi fået tilført Steen 
Thomsen hver tirsdag aften, som i samarbejde med Lennart har varetaget 

trænings for de bedste spillere. Derudover har vi sagt farvel til Claus Overbeck, 
som igennem en lang årrække har bidraget enormt til seniorafdelingen. Nikolaj har 

overtaget hans træning, og varetager derfor 3 træninger nu.  

Det nye træningssetup har skabt en masse positive og negative reaktioner fra både 
spillere og andre udefra. Men vi tror fuld og fast på, at vores nuværende 

træningssetup skal biddrage til en endnu stærkere seniorafdeling.  

Men der er ingen tvivl om, at det også er med til en skabe en masse udfordringer, 
så vi har været nødsaget til at tilpasse undervejs, og vi er ikke i mål endnu, så vi 
kan skabe det absolut bedste seniorsetup til gavn for elite- ungsenior og mere 

garvede seniorspillere, som kommer med den største erfaring. Vi har behov for et 
stærk mix af disse spillere, så vi kan opretholde et højt niveau og et stærkt socialt 

fælleskab, og her skal alle biddrage, hvilket vi ligger meget stor vægt på, at de gør 
via diverse arrangementer. Elitespillerne er vigtige for at opretholde niveauet, ung 
seniorerne er vigtigt for fremtiden og seniorspillerne er vigtige for kulturen og den 

store erfaring, som de bidrager med.  

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.  

Resultatmæssigt har endnu engang været et flot 2019 for OBK. Blandt 

nævneværdige resultater kan nævnes: 

- Vinder af en række World Tour Turneringer (Viktor) 
- Flotte resultater af Sara på World Touren (Indonesien) 
- EM for rene hold 2020 (Sara og Viktor) 

- DM individuel 2020 (2 x guld Sara) (Guld Viktor) 
- Skottiske mesterskaber (2 x guld Adam) 

- Samt en lang række andre flotte resultater i diverse Grand Prix og 
Seniorturneringer 

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.  

- 1. holdet kæmper i øjeblikket for at nå målsætningen om direkte 
oprykning til Ligaen, og har 4 kampe tilbage, hvor alle kampe tæller. Det 
har været en flot sæson indtil videre 

- 2. Holdet i 2. Division kæmpede sig lige akkurat med i oprykningsspillet, 
og ligger i øjeblikket kun 2 pladser fra 1 kvalkamp til 1. Division, hvilket 

lige pludselig ikke er urealistisk, og som har overgået forventningerne.  
- 3. Holdet i 3. Division fik en godkendt 4. Plads i Grundspillet. Et som har 

et stærkt mix af seniorspillere og ungseniorer, og de har fået en svært 

start på slutspillet, så her er udvikling i fokus.  



 

- 4. Holdet i Danmarksserien fik en ærgerlig 5. Plads i Grundspillet. De 
kæmper hårdt for at fastholde deres placering i Danmarksserien, og de er 

vi ret sikre på, at de nok skal gøre. Her ser vi typisk mange ungseniorer. 
- 5. holdet har endnu engang været udfordret mht. bemanding af holdet. 

Vi har oplevet, at så længe vi stiller hold, så vinder vi kampene helt 
sikkert, da niveau i Serie 1 er for lavt til os. Men vi vil fremmod næste 
sæson ligge en klar plan for 5. holdet, så vi sikrer os, at vi ikke står i 

samme situation i næste sæson.  

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 derfor har vi også forsøgt at holde igen med 
brug af U17-spillere på seniorholdene, da de mentalt ikke er klar til denne opgave. 

Vi har dog været nødt til at bruge disse til tider på 5. holdet, da vi har været ramt 
af mange skader og afbud i denne sæson. Vi har desværre også oplevet en række 
afbud i år, som er og bliver et endnu større fokusområde for os, så vi sikrer os, at 

prioriteterne er i orden, når man spiller i OBK.  

Generelt så ligger vi stor vægt på at spillerne selv skal tage ansvar, men vi gør 
også en dyd ud af, at de erfarne seniorspillere skal give deres erfaring, viden og 

OBK´s kultur videre til de nye unge spillere.  

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 mht. diverse sociale arrangementer og 
fællesspisninger,  

Alt dette skulle i sidste ende også smitte af på banen, hvor man virkelig vil kæmpe 

for holdet og ikke kun 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.  

 

Simon Normann 
Seniorudvalgsformand 



 

Elitetalentcenter – beretning for året 2019  
 

Træningen  
Den daglige træning foregår, som den har gjort de i mange år i Odense Idrætshal, 

hvor der er gode faciliteter til styrketræning og anden fysisk træning udover 
badminton.  
 

I 2019 oplevede vi i starten af året mange aflysninger i Idrætshallen pga håndbold 
og andre arrangementer. Det er vores oplevelse, at dette er blevet forbedret det 

sidste halve år. Idrætshallen har hver gang reageret positivt på vores klager og 
håndteret dette seriøst. Der er generelt et godt samarbejde med Odense idrætshal, 
som der har været i mange år.  

 
Antallet af spillere har i årets løb været ca. 50 fordelt på årgangene fra ungdom til 

senior. Der er blevet justeret en smule i u17, hvor enkelte spillere er sorteret fra 
for at fokusere yderligere på de allerbedste i den årgang.  
 

Der er blevet ansat endnu en badmintontræner (Steen Thomsen) på 
talentcenteret, hvormed setuppet er styrket.   

 
Samarbejde  

Talentcenteret har som tidligere været støttet økonomisk 
af Badminton Danmark, Destination Fyn og Odense Kommune og Badminton 
Fyn. OBK vil gerne takke for det gode samarbejde og støtten i årets løb.  

Støtten har ligeledes givet mulighed for at sende trænere ud til turneringer, hvilket 
er vigtigt i talentudviklingen.  

 
Trænernetværk  
I regi af talentcenteret er i det sidste halve år i samarbejde med flere fynske 

klubber, DGI og Badminton Danmark skabt et netværk for trænerudvikling. 
Talentcenteret bliver omdrejningspunkt for denne udvikling. Formålet er at skabe 

bedre rammer for talentudvikling, hvori træner spillerne den største rolle.  
 
Der laves udviklingsplaner for trænerne i klubberne, og trænerne kan ligeledes 

komme på gæstebesøg på talentcentertræningen.  
6 klubber og 25 trænere er med. Tarup Paarup, Dalum Hjallese, Næsby, Nr. Broby, 

Svendborg og OBK  
 
Fremtid  

Talentcenteret har været drevet af et samarbejde ml. OBK, Badminton DK og 
Odense Kommune. Fra 1/7 har Badminton Danmark overtaget al drift og alle 

formelle aftaler. OBK er således ikke længere en formel del af centeret men indgår 
som en væsentlig samarbejdspartner i aktiviteterne omkring centeret.  
 

Det har været et ønske fra Badminton Danmark at samle alle landets talentcentre 
under forbundet for at sikre større ensretning i talentudviklingen. OBK har set 

positivt på dette ønske.  
  

 
Andreas Bassett 



 

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 

Eventansvarlig 

 

 

 

  


