
 

 



 



 

 



 



 



ET LIV MED BADMINTON 

I hallens storhedstid 

byder inspektør Ferdinand 

Frandsen inden for. 

94 I JUL PÅ LOLLAND-FALSTER 

I forhold til danske mesterskaber har NBK 
spillere særligt gjort sig bemærket i ungdoms
rækkerne. Allerede i 1947 vandt Inge Allan 
Hansen (Broholt) damesingle hos juniorerne, 
og året efter vandt Poul-Erik Nielsen, store
bror til Grønært, det danske mesterskab i her
resingle for ynglinge. Samme år gjorde Willy 
Meier ham kunsten efter hos juniorerne. I 
1949 var det Karen Udsens (Møller) tur til at 
vinde damesingle hos ynglingene. I 1950 var 
Willy Meier igen den bedste, denne gang i yng
lingerækken. I 1961 og 1962 hjemførte Ellen 
Carstensen (Bille) to damesinglemesterskaber 
til klubben i hhv junior- og ynglingerækken. 
Og i 1969 var det så Ole Pedersens tur til at 
vinde mesterskabet i herresingle hos puslinge
ne. Herefter fulgte en tørkeperiode i klubbens 
historie i forhold til danske mesterskaber ind
til et nyt kuld spillere dukkede op i starten af 
1980'erne. Fra Maribo kom Lars Pedersen som 
huserede i ungdomsrækkerne i alle tre kate
gorier i 1980' erne ligesom makker Annemette 
Bille, der også hjemførte flere danske mester
skaber til NBK i damesingle og damedouble 
sammen med Kristine Rasmussen. I 1990' erne 
dukkede familien Rasmussen op i NBK med 
søskendeparret Michelle og Peter. Michelle nå
ede at vinde flere mesterskaber for NBK, mens 
bror Peter først vandt et ungdomsmesterskab 
som yngling, hvor familien var flyttet til ho
vedstaden. Den sidste ungdomsspiller vi finder 
som dansk mester i ungdomsrækkerne, er Sti-

ne Borgstrøm, der er datter af Inge Borgstrøm, 
som også var topspiller i Danmark i en årræk
ke. Stine nåede at vinde flere ungdomstitler, 
inden hun flyttede til Greve. 
Kendetegnende for flere af de nævnte spillere 
er, at de forlod klubben på et tidspunkt, dels 
for at studere og dels for at få bedre mulighed 
for træning i badminton. Derfor tynder det 
også ud i DM-titlerne i seniorrækkerne, men 
nævnes skal dog Grønærts danske mesterskab 
i herresingle i 1959, Imre R. Nielsens dame
singlemesterskab i 1970 og Lonny Boestofte, 
der sammen med Lene Køppen vandt det sid
ste seniormesterskab til klubben i damedouble 
i 1977. Men de fraflyttede spillere holdt dog 
ikke op med at vinde mesterskaber. I Nykø
bing huskes særligt Grønærts All Englandtitel 
i 1964 og ikke mindst Peter Rasmussens 
verdensmestertitel i 1997 efter nok en af de 
mest medrivende finaler i badmintonsportens 
histone. 

FREMTIDEN 

Meget har ændret sig siden jeg var medlem af 
NBK. Kærligheden til badminton har jeg dog 
bragt med mig, og jeg har haft en skøn karriere 
som seriespiller, ungdoms- og seniortræner og 
ikke mindst bestyrelsesmedlem i badminton
klubber i Slagelse, Silkeborg, Århus og Esbjerg. 
NBK har ikke formået at bevare sin position 
som en af landets førende klubber. Grundene 
har været mange og jeg skal ikke her gøre mig 
klog på, hvad der er sket. Men noget af det, 
der har skåret mig i hjertet, når jeg har gået på 
Stien ved åen er det forfald, der præger byg
ningerne. Den gamle rundbuehal er erklæret 
bevaringsværdig. Hallen er bygget i 1933, og 
der er ikke mange af den slags haller i Dan
mark. Og så er den tilmed arkitekttegnet af 
arkitekt Poul Cadovius. Hallen er løbende 
blevet vedligeholdt, mens de omkringliggende 
bygninger, i særdeleshed omklædningsfacilite
terne er gået i voldsomt forfald gennem årene. 
NBK har altid sat en ære i at være en selvejende 
institution, selvom det i sagens natur er svært 
økonomisk. Og der er ingen tvivl om, at for
eningslivet generelt, og dermed også en klub 
som NBK har haft sværere og sværere ved, at 
klare sig i en virkelighed, der er præget af flere 
og flere tilbud til unge mennesker, mindre tid i 
familierne med deraf følgende problemer med, 
at skaffe frivillige ledere til at drifte klubberne. 
NBK har netop i 2020 fået en ny bestyrelse. 
Og på trods af en verdensomspændende pan
demi, der har sat en midlertidig stopper for alle 
gode intentioner, er man nu en kreds af per
soner, der til sammen kan danne grundlag for 
en renovering og dermed opblomstring af den 
gamle klub. 


