Kammeraten 2013/2014
NBK var efter bestyrelsens vurdering kommet til en skillevej i 2011. Skulle vi fortsætte med Solenn, eller
skulle vi gå nye veje.
Ifm. en DGI fest i foråret 2011 opstod der et rygte om, at Michael Kristensen fra BC37 kunne være
interesseret i at være spillende træner i NBK.
Vi havde lige mistet Mads Toftgaard til Drive, så forstærkning på HS‐siden var tiltrængt, og alle i NBK kendte
jo Michael og hans kvaliteter.
Det tog os ikke lang tid at beslutte os for at indgå en aftale med Michael, og det har vi ikke haft grund til at
fortryde på noget tidspunkt.
Lige siden han og familien kom til NBK, har de været en integreret del af klubben.
Michael interesserer sig for klubbens ve og vel, og han går forrest hver gang for at opfylde såvel egne som
klubbens sportslige målsætninger. Jeg vil faktisk vove den påstand, at Michael er den i klubben, der er i
bedst fysisk form.
Det er sjældent, at Michael misser en træning eller en kamp. Han er som regel til stede til såvel 1. holds
kampe som 2. holds kampe, uanset om det er hjemme eller ude. Den stabilitet og det overskud han viser,
uanset om han har problemer med ryggen eller forstuvede fingre er enestående.
Når der skal arrangeres sammenkomster stiller familien Kristensen også gerne hus og have til og danner
dermed rammen om en hyggelig aften. Michael er som regel også at finde ved klubfester og andre af
klubbens arrangementer.
Til kamp er Michael meget koncentreret og engageret og udviser en gejst, som mange andre kunne tage
ved lære af. Samtidig har han også det fornødne overskud til at bakke op om holdkammeraterne.
På mange måder er Michael en rollemodel. Der er mange ungdomsspillere, der ser op til Michael, og
Michael har altid overskud til dem.
Michael er dejlig optimistisk og på trods af en del sportslig modgang (nedrykningen fra DS i foråret 2013,
protestsager mm.) så bliver han ved med at tro på, at vi som klub og som et kollektiv kan opnå de mål, som
vi sætter os.
Vi håber, at han og familien fortsat vil være en del af NBK, når han ikke længere svinger pisken over vores
A‐trup, for alene hans tilstedeværelse på banen giver de andre spillere en tro på, at vi som hold og klub kan
udrette noget.

