Fra bestyrelsen i Team Hørning Badminton, vil vi gerne indstille Brian Lund til prisen som årets
træner.
Brian har gennem mange år været en aktiv del af klubbens liv, som spiller, træner,
sparringspartner, far til børn i klubben, bidragsyder til nye idéer og tiltag og ikke mindst ved
sin jævnlige tilstedeværelse, når der sker noget, der har med badminton at gøre.
Brian har en meget velbalanceret tilgang til spillerne. I hans coaching af hold og spillere kan
man altid se, at han har fornemmelse for situationen her og nu, hvilket gør ham meget
respekteret og vellidt – både blandt spillere, forældre, samarbejdspartnere og andre der
kommer i hallen, samtidig med, at han får det bedste frem i alle.
Konkret kan vi herudover fortælle om Brian:
 Brian træner flere ungdomshold og vores seniorer og stiller gerne op som substitut med
kort varsel, hvis øvrige trænere har frafald
 Brian har i år gjort en speciel indsats og brugt meget tid på specielt at gøre pigerne
bedre og dermed holde fast i dem
 Brian stiller gerne op med hjælp, sparring og vejledning til vores yngre og mere uerfarne
trænere
 Brian tager gerne andre end sine egne børn med til stævner for at støtte dem
 Brian lægger gerne en skulder til, når nogle er lidt kede af det, men fortæller også
alvoren, hvis noget ikke er, som det skal være
 Brian er en ildsjæl, arrangeret og kommer med mange nye forslag til glæde for både
træningen og det sociale liv i klubben
 Brian har kæmpet for at få senior gruppen op at stå igen, efter vi for nogle år siden
måtte trække vores jyllandsseriehold pga. manglende spillere. Kampen gav bonus
sidste sæson, da 1-holdet sidste år rykkede ubesejret op i serie 1. Nu har vi 2
seniorhold med kamp om pladserne
 Brian sikrer brobygningen mellem vores ungdomsspillere og seniorgruppen ved at trække
ungdomspillerne gradvist og naturligt ind i seniorgruppens træning. Vi har nu
ungdomsspillere, der er faste spillere i seniortruppen og dermed både selv er motiveret
til at blive i klubben, og samtidig er forbilleder for de lidt yngre spillere
 Brian er altid online på Facebook med resultater og stillinger, når der spilles kampe
 Brian er med til sociale arrangementer for alle aldersgrupper i klubben, og lægger gerne
hus til fester og sammenkomster til gavn for det sociale på seniorholdet

Alt i alt kan vi kun sige, at Brian er guld værd for Team Hørning Badminton, men også for
mange andre, som han har kontakt med gennem sin enorme indsats for klubben. Vi håber
derfor meget, at han kan komme i betragtning til titlen som årets træner.

