Indstilling til Årets træner.
Johnny Freiheit Nielsen har tidligere været formand for Randers Badminton Klub,
og han er pt. medlem af bestyrelsen og nuværende spiller på RBK’s 1. hold.
På anden sæson er Johnny træner i klubben. Han går forrest, er en ildsjæl og
konstant i gang med arrangere sociale arrangementer både med og uden
ketsjer.
Hans resultater for tiltrækning og fastholdelse af motionist-spillere og
minitonspillere med forældre er forbilledlig, og derfor fortjener Johnny at blive
indstillet som Årets træner.
På minitonholdet drages forældrene ind i træningen og sikrer et fødegrundlag for
badmintonspillere i Randers Badminton Klub.
Tilstrømningen af nye spillere blandt de yngste spillere har i flere sæsoner været
beskeden. Efter at Johnny overtog minitontræningen skulle der laves flere
træningshold, da man nærmede sig 40 spillere. En del af disse spillere er i denne
sæson rykket videre på andre hold i klubben, og minitonholdene tæller i denne
sæson tæt på 30 spillere.
Senior 3-træningen er hold, hvor man kæmper for at vinde også selvom man
aldrig bliver de bedste badmintonspillere. Der er både fysisk træning, tekniske
øvelser, spil og en masse sjov som Johnny er primus motor for. Man kan altid
høre Johnnys engagement på badmintonbanen og fra sidelinjen.
Holdet er gået fra at være 10 spillere i sidste sæson til mere end 30 spillere på
træningen, og der er lukket for yderligere tilgang.
Der er taget ekstra baner i brug, og man har endda lavet en rotationsordning,
da der ikke er plads til alle de spillere på én gang.
Johnny har formået at gå nye veje i rekrutteringen af spillere ved Facebookopslag, og kommunikationen foregår i høj grad via dette medie.
Alt i alt favner Johnny hele aldersspektret. Sent tirsdag er Johnny motiverende
træner for klubbens veterantræning.
Hermed indstiller jeg Johnny Freiheit Nielsen som årets træner.
På Randers Badminton Klubs vegne
Kim Christiansen
bestyrelsesmedlem

