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Vi har i år haft 2 hold tilmeldt Badminton Københavns holdturnering. Vores U13 sluttede på en 4.
plads, og U15 holdet sluttede som nr. 8 ud af 11. I den forbindelse vil jeg gerne rette en speciel tak
til Gitte og Ayoe, for suverænt at styre alt hvad der havde med indkaldelse af spillere, kørsel til
udekampene, og afvikling af hjemmekampene. Det har været en kæmpehjælp, så tusind tak for
indsatsen.
Af åbne turneringer har vi her i marts måned haft vores U17/19AB turnering, som var relativt lille og
der kunne kun afvikles 22 kampe. I december 2017 var vi igen værter for Kredsmesterskaberne for
ungdom, og denne gang havde vi fornøjelsen af både U11, 13 og 15 årgangene. Kredsen sørgede
for hele programlægningen, så det ”kun” var selve afviklingen vi skulle stå for. Her var der til
gengæld ganske pænt med tilmeldinger, så det strakte sig over 2 meget lange dage.
Klubmesterskaberne har vi endnu ikke afholdt, ligesom vi også mangler at afvikle
Amagermesterskaberne.
ABC skal stå for afviklingen i år, og det vil foregå fra d. 14. til 18. maj. Invitation er endnu ikke
modtaget fra ABC.
Næste sæson arbejdes der i skrivende stund stadig på, men vi har en forventning om at
trænerstaben mere eller mindre vil se ud som i denne sæson. Derudover vil vi forsøge at gøre
mere ud af at få flere spillere ud til de åbne turneringer. Det kan til tider være svært for de unge
mennesker at tage af sted alene, og det har vi fuld forståelse for. Derfor vil vi forsøge at finde
turneringer hvor flere årgange og rækker er samlet, og på den måde måske få lokket flere afsted i
fællesskab.
Som nævnt på sidste generalforsamling, har jeg besluttet mig for at trække mig ud af NBK. Jeg har
nydt at være en del af klubben, men kan også mærke at der er brug for nye kræfter og ideer. Det
har dog ikke været det nemmeste at finde én til at tage over. Men det er lykkedes. I næste sæson
vil Laura – som de fleste kender fra ungdomstræningen, og fra vores 1. og 2. senior hold – gradvist
tage over, og jeg håber I vil tage rigtig godt imod hende. Laura har selv spillet i klubben i 14
sæsoner – hun har været hjælpetræner og er nu træner, så hun kender klubben og børnene, og
har også haft en del kontakt til forældrene allerede. Så jeg er helt tryg ved at overlade roret til
hende. Men ungdomsafdelingens arbejde skal ikke ligge på én persons skuldre, så der er brug for
forældre, der kan byde ind med idéer og hjælpende hænder. Vi har brug for personer der vil tage
del i det deres børn går og laver når de er i klubben. Nogen der kan give en hånd med ved
arrangementer – eller med planlæggelse af dem – nogen der vil påtage sig nogle ganske få
opgaver så ingen kommer til at sidde med for meget. Jo flere, jo bedre. Så hvis du gerne vil have
indflydelse på hvad der skal foregå i ungdomsafdelingen, så er det nu du skal melde dig, så du kan
være med fra starten af sæsonen 2018-19.
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