
ESU’s beretning 2017 
 
Endnu et år er gået i Gentofte Badminton Klub (GBK). Som formand for eliten i GBK 
skal man altid forholde sig til en afsluttet sæson (sæsonen 2016/17) samt en 

påbegyndt sæson (sæsonen 2017/18). 
 

Som formand for eliten i GBK, har man ansvaret for klubben 1.-3. hold samt 
trænerteamet hertil.  
 

Da vi gik i gang med sæsonen 2016/17 var målsætningen, at GBK 1 skulle tilbage i 
Badmintonligaen, GBK 2 skulle fastholde deres position i 2. division, og GBK 3 skulle 

rykke op i 3. division. 
 
Den 1. januar 2017 var status, at GBK 1 lå nr. 1 i 1. division og på vej mod 

Badmintonligaen, GBK 2 sluttede grundspillet som nr. 5, og GBK 3 sluttede som nr. 1 i 
deres Danmarksserie-pulje. Absolut godkendt, men lang vej til den endelige 

målsætning. 
 
GBK 1 viste sig at være helt suveræne i 1. division, hvor de fejede al modstand ad 

vejen. I kampen om oprykning til Badmintonligaen skulle GBK 1 møde AB Århus, 
Aalborg Triton samt Ikast. 6 svære kampe, hvoraf 3 af dem var lange ture til Jylland, 

men GBK 1 skuffede ikke og endte som nr. 1 i Ligakvalifikationen, og er dermed at 
finde i landets bedste række efter sommeren 2017. 
 

GBK 2 sluttede på en fin 5. plads i grundspillet, og havde dermed 6 point med over i 
nedrykningsspillet. Normalt burde man være sikker på ikke at rykke ned, hvis man 

ender som nr. 5 i grundspillet, men de fire jydehold fra den anden 2. divisionspulje 
viste sig meget stærke. Mange afbud i slutspillets første tre kampe betød at vi stod 
med ryggen mod muren i sidste runde. Kravet var klart – alt andet end en sejr og 

GBK 2 ville rykke ned i 3. division. Heldigvis havde spillerne fundet ”de tre klokker” 
frem til dagens kamp mod Kolding, som blev sendt hjem med et nederlag på 10-3.  

 
3. holdets målsætning var at komme tilbage i 3. division, hvor man i mange år har 

ligget i toppen og kæmpet med om oprykning til 2. division. En stor del af holdet er 
skiftet ud, så holdet i dag hovedsageligt består unge lovende talenter. På trods af en 
flot 1. plads i grundspillet, så mødte 3. holdet bedre modstand i oprykningsspillet, og 

måtte desværre se Lyngby løbe af med den direkte oprykningsplads. 2. pladsen gav 
adgang til en playoff-kamp mod Sorø. Her viste de unge talenter klassen og sørgede 

med en 13-0 sejr at GBK 3 havde spillet sig tilbage i 3. division. 
 
En noget spændende og nervepirrende sæson, som dog endte rigtig godt. 

 
Der er heldigvis kommet flere penge i badminton, desværre er det småt med pengene 

i GBK sammenlignet med andre klubber. Når man ikke kan tilbyde den store 
økonomiske hjælp, er det heldigt at vi kan sørge for gode trænere, masser af træning, 
en klub der føles som dit 2. hjem og en beliggenhed der er helt unik. 

 



Vi har i GBK altid prøvet at værne om vores egne spillere. Vi vil helst undgå at købe 
udenlandske spillere, som bliver fløjet ind til hver holdkamp. Spiller man i GBK, 

deltager man i træning og holdkampe, og man engagerer sig i klubben. 
 
Der er kamp om de unge spillere, og allerede fra januar måned er alle klubber (nogle 

mere end andre) på jagt efter forstærkninger. Jeg ved, at der er mange klubber, som 
gerne vil have fingre i vores spillere, men jeg ved også, at GBK er et godt sted at 

være. Som ansvarlig for eliten har jeg ansvaret for at vi hele tiden har de rigtige 
spillere til de hold vi har. I sæsonen 2016/17 havde jeg et budget på 0 kr., og jeg er 
derfor dybt taknemmelig overfor de spillere som valgte at blive i GBK. Til sæsonen 

2017/18 har jeg heldigvis fået lidt penge, så jeg kan belønne denne loyalitet. 
Desværre er det ikke alle spillere som er lige loyale. Op til 2017/18-sæsonen mistede 

vi tre spillere. To af dem, Rasmus Kjær og Tobias Holst, vil blive savnet, og skulle de 
have lyst til at komme tilbage, står jeg klar med åbne arme.  
 

Holdene til sæsonen 2017/18 er næsten intakte, og mange af de unge spillere er 
blevet bedre og klar til at tage et større ansvar. 

 
Målsætningen for 1.-3. holdet er den samme – nemlig at blive i deres respektive 
rækker. 

 
Her ultimo januar 2018, hvor jeg skriver beretningen for 2017 er status at GBK 1 har 

klaret sig langt over hvad man kunne forvente. GBK 1 ender på en flot 7. plads i 
Badmintonligaen, og dermed undgår man at skulle spille det kedelige nedrykningsspil. 
I stedet for skal man spille kvartfinale i marts 2018, hvor man møder 

Badmintonligaens suveræne tophold og vores evige rivaler fra Skovshoved. 
 

GBK 2 har et rigtig godt hold fyldt med unge og lidt ældre spillere. Desværre har 
holdet været ramt af et par afbud i løbet af sæsonen. Alligevel lykkedes det GBK 2 at 

slutte som nr. 3 i deres pulje, og de er derfor med i spillet om at rykke op i 1. 
division. 
 

For GBK 3 har det været noget af en rodet omgang i grundspillet. Der har været 
virkelig langt fra top- til bundniveau for spillerne på 3. holdet. Heldigvis sluttede vi 

som nr. 4 i vores pulje, og dermed undgik vi at skulle spille om nedrykning. 
 
Det bliver rigtig spændende om GBK 1 kan drille Skovshoved. Jeg håber at se rigtig 

mange tilskuere til de to kvartfinaler den 20. marts og 26. marts. 
 

På det individuelle plan har vi også haft en række flotte resultater i år. Mange af vores 
spillere har været ude og deltage i mange nationale og internationale turneringer. Den 
flotteste præstation kom i februar 2017, hvor Frederik Colberg vandt DM i herredouble 

sammen med Rasmus Fladberg fra Solrød. 
 

 
 
 

 
 

 


