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Hej,
Jeg vil gerne nominere Henrik Ole Hansen til Årets Kammerat 2012.
Jeg synes at han har gjort en stor indsats i denne sæson for mange af medlemmerne i NBK.
Først og fremmest så er han en del af 1. holdet hvor han yder en stor indsats både på og udenfor banen
overfor de øvrige spillere.
Han er med til at motivere spillerne og han har haft en stor rolle i sparing med A-truppens træner Michael.
Når Michael ikke har været der, så har Henrik trådt til og ageret træner.
Han er også træner for B-truppen og selvom det har været en lidt svær start som træner, så har de (Henrik
og Thomas) formået at få en god træning ud af det, og mit indtryk er nu, at dem som kommer, de er
tilfredse med træningen.
Henrik er ligeledes en del af spilleudvalget igen i år. Det har han været mange år efterhånden og lægger en
del kræfter i det arbejde.
Han er med til at arrangere alle de sociale arrangementer der er i klubben (for de voksne medlemmer) og
han lægger hvert år mange kræfter i at arrangere vores egen senior turnering, hvor han bl.a. laver
programmet, er kontaktperson og også er til stede under hele turneringen (han spiller selvfølgelig også
selv).
Jeg ved at han derudover også har været til nogle af ungdomstræningerne, bl.a. om fredagen, han vil gerne
være med til at de unge skal synes det er sjovt at spille badminton. Han har også været gæstetræner, jeg
tror det var på deres træningslejr.
Han gør i det hele taget en stor indsats for at samle de unge og de voksne medlemmer, så vi kan få følelsen
af at være en samlet klub.
Jeg synes han har fortjent prisen som Årets Kammerat 2012 ved at være så stor en del af klublivet og
træningerne.
Mvh.
Mia Hansen

