Ungdomsformanden:
Vi har i år haft 4 hold tilmeldt Badminton Københavns holdturnering.
Fælles for alle hold er, at samtlige spillere har gjort alt hvad de kunne, for at vinde deres kampe.
De har trænet hårdt op til kampene, og virkelig været opsat på at NBK skulle gøre det supergodt i
holdturneringen. Vores U11 hold fik en flot en 4. Plads, og U13 samt U15 fik en rigtig fin 3. Plads.
Som noget helt nyt prøvede vi at lave et hold med BC37 for vores U15 (og lidt U17 spillere) som
gjorde det fremragende og fik en 6. Plads i holdturnering. En sådan ”alliance” håber jeg kan
genetableres i den kommende sæson. Alt i alt synes jeg godt vi kan være stolte hele vejen
rundt. At der så er nogen af kampene der blev lidt svære, er bestemt ikke vores spilleres skyld. De
mødte bare et andet hold, som lige var en tand bedre netop den dag.
Klubmesterskabet samt Amagermesterskabet var planlagt at skulle afholdes i maj måned, men
grundet corona blev det desværre aflyst. Vi har derfor valgt at rykke de to arrangementer til maj
2021, hvor vi vil stå som arrangører.
Næste sæson vil trænerteamet bestå af Ronnie og jeg, hvor ungdomsudvalget vil hjælpe til, hvilket
jeg er utrolig glad for. Vi håber på at kunne få stablet en fed træning sammen og få lavet en masse
arrangementer.

Årets kammerater
Det har været svært for bestyrelsen at udvælge én “Årets kammerat”, fordi vi synes er er mange,
der gør lidt ekstra for klubben. Da jeg startede som ungdomsformand, gjorde min mor mig særligt
opmærksom på at det var vigtigt at have nogle forælde, der gad hjælpe til. Det ville være en
kæmpe hjælp for mig.
Jeg kan egentlig ikke huske hvordan det kom på tale, men lige pludselig var der en, så var der to,
så var der tre og til sidst var der hele fire forældre, der havde tilbudt at hjælpe til i
ungdomsafdelingen, og så vidt jeg ved har ingen af dem været spillende i klubben, til gengæld
spiller deres børn - og det går vist ret godt.
“Årets kammerater” - som vi kalder det i år, har været helt exceptionelle med deres arbejde i
klubben. Det har været alt fra hjælp til arrangementer, reglementer, indkøb og afhentning af
diverse ting, hjælp i buret - og jeg kan blive ved. De har til hver en tid tilbudt at hjælpe til, og det
må man i allerhøjste grad sige de gør.
Der var engang en, der fortalte mig, at NBK ungdom var løftet til et helt andet niveau takket været
min indsats, men jeg har ikke stået alene om det - uden et trænerteam samt ungdomsudvalg som
det her, så ville det aldrig været kommet op på det niveau. Derfor er der ingen tvivl om, at
“Årets Kammerater” skal gå til ungdomsudvalget for deres kæmpe engagement og deres idéer,
som har været med til at få NBK’s ungdomsafdeling til blomstre som den gør i dag.

