
BERETNING FRA SENIORSPILLERUDVALGET FOR SÆSONEN 2017/2018  

Træningen i seniorafdelingen blev i første halvdel af sæson varetaget af 

Helle Buus Nielsen.  

En kombination af at vi ønskede en ny seniortræner og det faktum at 

Helle skulle hofteopereres, gjorde at hun stoppede i foråret.   

Vi vil gerne sige stor tak til Helle for hendes tid i klubben. 

Sidste del af sæsonen overtog Jakob Kyndesen træningen som spillende 

træner. Det formålede han på bedste vis, og er i denne sæson 

assisterende seniortræner for Thomas Laybourn. 

Som forventet rykkede Hillerød 1 ned fra 2. division. Det var helt 

forventet, men en lidt sur sæson at komme igennem, hvor det var svært 

at holde træningsmoralen oppe. 

Med den forventede situation for Hillerød 1 så havde trænere og spillere 

istedet fokus på at spille Hillerød 2 op i Danmarksserien.  

Oprykningen var vigtig og det var et sportsligt mål som lykkedes. Hermed 

ligger vores to bedste seniorhold niveaumæssigt tæt, hvilket er vigtigt for 

træningsmiljøet. 

Hillerød 3 bevarede sin status i serie 1 hvilket var vigtigt, da det er et godt 

hold at starte op på, for vores unge spillere i U17 som skal i gang med at 

spille seniorfjer. 

 

Den kommende sæson. 

Allerede i de sidste 2 måneder af sidste sæson og over sommeren har den 

nye seniortrup vist fantastisk træningsmoral og spillelyst. I hele juni 

måned var der en fyldt hal med spilleglade spillere. Det lover godt for 

denne sæson. 



Den nye seniortrup har oplevet en fantastisk spillertilgang. Klubben har 

formået at tiltrække en profil som Kim Bruun til klubben og det er et 

scoop, som jeg skal takke sponsorer for at bakke op om, de kommende 

år.  

Jeg tror at Hillerød Badmintonklub er en af de klubber i landet, der har 

oplevet størst spillertilgang overhovedet. Og det sker kun hvis man har 

det rette træningsmiljø, kompetente trænere og  dygtige spillere, haltid 

og meget mere.  

HB er blevet en rigtig attraktiv badmintonklub i Nordsjælland.  

Sportslige mål for den kommende sæson er at alle 4 seniorhold kommer i 

oprykningsspillet. I skrivende stund er der spillet 3 runder, hvilket alle fire 

hold har klaret super og vundet. Lad os se hvad sæsonen bringer. 

Vigtigst for mig er det dog at se og opleve den superfede og dejlige 

spillegæde og sociale energi som er i spillertruppen.  

Det gør mig stolt, at have siddet med disse tanker på papiret for 3 år 

siden, og nu se hvorledes det rent faktisk er virkelighed. 

Og det er kun lige startet. Jeg ser alle frem til en udfordrende, men også 

spændende kommende sæson. 

 

Vi ses til fed fjer. 

BH. 

Lars Østergaard 

SSU Formand Hillerød Badmintonklub 

 


