
Min Berlintur 

Året er 2007. Jeg var netop kommet hjem fra 10. klasse på Hjemly Idrætsefterskole og havde taget 

hul på min 11. sæson i LBK (et enkelt år som passiv medlem tæller vel også). Til en af de første 

træninger efter ferien spørger min gode ven, Frederik Greisen: 'Skal du ikke med til turnering i Ber-

lin til påske?' 'Turnering i Berlin?', svarede jeg - ét stort spørgsmålstegn. Det var 3. gang klubben 

skulle afsted, så initiativet var stadig relativt nyt i LBK-regi. 

De første mange år i Lyngby havde jeg trænet 1-2 gange om ugen, og det var primært for at få mo-

tion samt dyrke et socialt netværk uden for skolen. Da mine forældre i sin tid havde skubbet mig i 

retning af en sportsgren, konstaterede jeg hurtigt, at det dengang typiske valg (fodbold) ikke var no-

get for mig. Størstedelen af drengene i min klasse spillede fodbold, så jeg ville prøve noget andet - 

det blev så badminton. Jeg var nu ikke noget videre talent, og det højeste jeg nåede som ungdoms-

spiller, var B-rækken med en enkelt bronzemedalje i herredouble til DMU i U15. På trods af be-

grænset talent, kan man rykke sig en del hvis man træner meget. Det fandt jeg hurtigt ud af på efter-

skolen, hvor der stod badminton på programmet hver dag. Kombineret med en træner, der formåede 

at øge både min motivation og generel interesse for badminton, gik jeg hurtigt fra mere eller mindre 

hyggeplan til en mere seriøs indsats, så da jeg kom tilbage til LBK - og blev indlemmet i seniortrup-

pen -, havde jeg stor lyst til at forbedre mit niveau og udforske sporten yderligere. Derfor var jeg 

heller ikke i tvivl, da Greisen fortalte om Berlin-turen. Jeg skulle da med! En mulighed for at blive 

en mere integreret del af klubmiljøet samt sportslige udfordringer, der fx indebar kampe mod spil-

lere fra andre lande. Det var en perfekt måde at lave comeback på efter mit kortvarige fravær, og til 

at stimulere min pludseligt stigende interesse og motivation for badminton. 

Jeg husker tydeligt den første tur. Det var - som I nok kan regne ud - påsken 2008, og jeg glædede 

mig vanvittigt meget til at skulle afsted. Jeg skulle bo på 5-mandsværelse med Greisen, Gert, Ale-

xander og Søren. Det var mandehørm for alle pengene og 'festen' startede allerede på vejen i bussen. 

Sjældent har jeg oplevet så god en stemning på en bustur. Og jeg havde trods alt lige haft et år på 

efterskole med adskillige udflugter. En af grundene til den særligt gode stemning skal formentlig 

findes i kombinationen af forventningsfulde debutanter og 'rutinerede' gengangere - der lystigt for-

tæller (røver)historier fra de forrige år - samt udsigten til flere dages forældrefri zone, hvor man 

mere eller mindre selv tuller rundt i en stor, livlig (læs: kaotisk) badmintonhal og hygger sig med 

sine kammerater. What's not to like? 



Jeg stillede (selvfølgelig!) op i alle tre kategorier, i U19B-rækken. Greisen og jeg skulle spille 

double sammen, og jeg havde fået en tysk x-makker i mixdouble. Sød, imødekommende pige som 

viste sig at spille en habil mix (og det var der brug for, for den side i badmintonbogen nåede jeg 

altså ikke til på efterskolen). Til alles, inklusiv min egen, overraskelse blev vi nr. 3. Jeg var sinds-

sygt glad! For rigtig mange spillere er det måske 'hverdag' at komme hjem med top-3 placeringer 

fra turneringer, men for en der ikke har stået på skamlen siden U15 og - i en alder af 18 år - først for 

alvor har opdaget det fantastiske ved badminton og foreningslivet, ja så er det altså store sager at 

rive en medalje ved første reelle turnering efter min tilbagevenden som aktivt medlem. Uanset hvad 

er det vigtigt at nyde og sætte pris på disse øjeblikke, da man aldrig kan være sikker på, hvornår 

man næste gang opnår et flot resultat (alt fra en enkelt kamppræstation eller en topplacering). 

For dem der ikke ved det, så spiller man altid én kategori pr. dag. Første dag spiller alle aldersgrup-

per mix-double, anden dag er det singler, og på tredjedagen er det så blevet tid til de rene doubler. 

Jeg har altid været bedst til single, så efter en podieplads i mix, øjnede jeg pludselig mulighed for 

mere succes dagen efter. Jeg var røget i pulje med Greisen og en dreng fra Herlev-Hjorten, som vi 

fulgtes med i bussen. En spiller som nok på papiret var bedre end både Greisen og jeg. Til gengæld 

plejede jeg at slå Greisen, og da både 1'eren og 2'eren (stort set) altid går videre fra puljen, var der 

fine muligheder for avancement. Jeg havde første kamp mod Herlev-Hjorten-spilleren. Selvom det 

er 9 år siden, glemmer jeg aldrig den kamp. Helt lige i slutningen af 3. sæt sætter jeg tre smash fra 

around-the-head ned langs linjen. Den ene var vist lidt tvivlsom men i kampens hede fik jeg talt min 

sag, og det endte med at jeg lukkede kampen med (næsten) mindst mulig margin i 3. sæt, efter en 

nervepirrende finish.  

Én ting var det fede i at vinde kampen, en anden var den forstærkede motivation og lyst til at per-

forme, som var et direkte resultat af ens klubkammerater, der sad og heppede på én. De havde givet 

deres ubetingede opbakning gennem hele kampen, og jeg havde responderet med alt, hvad jeg 

havde. At være centrum for den helt specielle kulisse, der ofte skabes under kampene i Berlin, var 

mindst ligeså fed en oplevelse som selve sejren. Det er kraftigt undervurderet, hvor stor en betyd-

ning det har for ens præstation, at der er opbakning fra sidelinjen – det var nærmest følelsen af, at vi 

havde opnået resultatet sammen. 

Afhængig af ens alder og generelle aktivitetsniveau i klubben, vil man ofte være afsted til Berlin 

med adskillige spillere, som man knapt nok kender og måske aldrig har snakket med. Men så snart 

man iklæder sig LBK-trøjen og indtager Max-Schmelle Hallen, bliver man automatisk en del af fæl-

lesskabet og det fantastiske sammenhold, der følger med. Et sammenhold, hvor alle støtter hinanden 



og som siger 'kom igen' og/eller 'godt spillet' efter kampen, uanset alder og hvor tæt ens relation er. 

Et sammenhold hvor de ældre spillere tager sig af de yngre, og hvor de yngre suger til sig af de æl-

dre – på banen såvel som uden for banen. Og et sammenhold hvor mængden af ros og anerkendelse 

for en semifinale ikke afhænger af, om du spiller A eller B-række (de eneste to rækker i denne tur-

nering). Det er dét sammenhold, der altid har kendetegnet Berlin-turen, og det er efterhånden også 

dét sammenhold, der kendetegner LBK den dag i dag. Jeg vil gerne benytte konteksten til at sende 

en stor opfordring til alle badmintonspillende læsere om at huske at sige tak til de mennesker, der 

støtter jeres kampe, om det er turnering eller holdkamp. Det er guld værd, men det er samtidig no-

get, jeg ofte ser blive taget for givet. Desværre. Husk at sætte pris på opbakningen – næste gang er 

det dig, der har brug for det.  

Efter min sejr skulle jeg op imod Greisen. En kamp som jeg vandt relativt sikkert, og jeg bookede 

derved en direkte billet til kvartfinalen. Her stod jeg til den topseedede, som jeg havde set spille tid-

ligere på dagen. En hurtig fætter, der virkede til at være overalt på banen - det så svært ud. Jeg kan 

huske, at jeg sad og så en anden LBK-kamp (vi er så mange spillere afsted, at det næsten er teore-

tisk umuligt, at der ikke er min. én LBK'er i aktion konstant), og der var lige blevet hentet frokost. 

En go' durum kebab oven på de to første kampe - godt for sjælen, knap så godt for maven.  

Det er vigtigt at pointere, at forholdene til Yonex-Cup (tidligere kaldet Victor Cup) i Berlin nogen 

gange gør det uoverskueligt at følge med i, hvornår man skal spille næste kamp. Dels er det svært at 

høre/forstå, hvad der bliver sagt i højtalerne, dels kan det være svært at forstå programmet (især 

hvis man ikke forstår tysk), og sidst men ikke mindst er der så meget aktivitet i hallen, at man hur-

tigt mister fokus fra sine egne kampe. Man vil jo vildt gerne se de andre spille! Konsekvensen af 

dette er, at de 'normale' forberedelser i forhold til måltider, pause og opvarmning er svære, ja stort 

set umulige, at gennemføre. Det lærte jeg selv på den hårde måde allerede det første år, jeg var af-

sted.  

Pludselig hører jeg mit navn i højtalerne. Helt kold - og med en halv kebab i maven, der var kørt 

ned på rekordtid – forlader jeg heppekoret ved klubkammeratens bane, til fordel for min egen. I B-

hallen (typisk for U15B-spillere og op), henvist til en af de bagerste baner, hvor der er under en ket-

cher-længde fra baglinjen til væggen. Dér - til morskab og hovedrysten fra både mig selv og tilsku-

erne - blev jeg blæst ud af single-turneringen. Jeg genkalder ikke cifrene, de var ikke værd at huske 

på. Jeg kunne bare konstatere, at uden opvarmning og fordøjelse er det umådelig svært at spille bad-

minton. Jeg tvivler stadig meget på, at jeg havde vundet alligevel, men det nærer mig lidt, at jeg 

ikke havde bedre forudsætninger for at presse min modstander. Især fordi Greisen - som, ud over at 



være en af mine bedste venner, altid har været min erkendefjende - faktisk også endte med at gå vi-

dere fra puljen og spillede sig helt i finalen (som han tabte til min kvartfinalebøddel). Bittert! :-) 

Det giver lidt sig selv, singledagen er oftest den længste. Tæt på alle deltagere stiller op i denne ka-

tegori (der er altid et par dovne/skadede spillere, der nøjes med doublerne), hvilket giver riiigtig 

mange kampe, når der kun er to spillere på banen ad gangen. På mixdouble-dagen, derimod, er der 

stort set altid overflod af drenge, så ud over at der er fire spillere i aktion pr. bane, så er der - des-

værre - adskillige spillere, der ikke kommer i spil. Det giver markant mindre kampe at afvikle, hvil-

ket får singledagen til at føles endnu længere. De første mange år vi var afsted, sluttede singlerne 

først ved 23-tiden. Det er godt nok sent, når man skal op ved 7.00-7.30-tiden dagen efter. Heldigvis 

har arrangørerne fået mere styr på programmet de sidste par år, og nu spilles der konsekvent semifi-

naler (enkelte årgange kvartfinaler) dagen efter, så spillerne har mere humane forudsætninger for at 

præstere. 

Det var blevet tid til sidste dag i turneringen - doublerne. Dagen hvor ekstra mange aspekter og fak-

torer spiller ind på præstationen. For nogen spillere vil der allerede have været medaljeregn i to 

dage. For andre er det sidste chance, hvis man skal have topplaceringer med hjem. Samtidig har de 

seneste dages spil - og ikke mindst hygge på hotellet - sat sine træthedsspor, blandt andet med 

manglende søvn. Sidst men ikke mindst er der kollektive LBK-forhåbninger/forventninger til at der 

bliver sikret yderligere rangliste-point til det samlede klubregnskab. Regnskabet der afgør hvem, 

der skal hjembringe årets klubpokal. Pokalen tildeles den klub, der på tværs af årgange, kategorier 

og rækker har samlet flest point sammen (ud fra placering).  

Dengang, i 2007, på min allerførste Berlintur, lykkedes det at hente pokalen til LBK for 3. gang ud 

af 3 mulige. Selv bidrog jeg med point i både mixdouble og double – Greisen og jeg spillede os 

nemlig helt i finalen! Blandt andet med to vilde lokal-opgør mod Herlev-Hjorten, som vi, LBK, 

hvert år er ekstra opsatte på at slå (gælder generelt de andre danske klubber, der tager afsted). I fina-

len måtte vi dog se os besejret klart i to sæt. En af spillerne var (også) dengang en del af turnerings-

ledelsen, så jeg bliver årligt mindet om nederlaget, når vi ankommer til hallen og hilser på ham. En 

skam der ikke er mulighed for at få revanche i U30… 

Den sidste aften er der altid ekstra god stemning (også det ene år, hvor vi desværre måtte afgive po-

kalen til Taastrup TIK). Alle er trætte men glæden over de seneste dages oplevelser og udsigten til 

maks. hygge (og ikke at skulle tidligt op og præstere men blot sove i bussen) overskygger træthe-

den. Typisk tager vi en tur til Alexander Platz, som lægger ca. 20 minutters gang fra hotellet. Her 



kaster vi os altid over velfortjent junkfood og donuts – en af mange traditioner forbundet med turen. 

Derudover bliver der generelt indtaget sukker ad libitum i form af sodavand og slik, og det resulte-

rer blandt andet i, at – især de yngste – holder sig vågne den halve eller hele nat. Jeg kunne hverken 

som 18-årig eller nu som 27-årig se pointen i dette, men det er åbenbart det fedeste i verden, når 

man er 10-12 år  

Jeg glemmer aldrig min første Berlintur. Jeg glemmer nok heller ikke de, indtil videre, otte andre 

ture, jeg har været på – men den første tur vil altid stå klarest i erindringen. Ud af mine ni Berlinture 

har jeg været med som spiller i alt tre gange. De øvrige ture har jeg dirigeret spillerne bag banen 

som træner.  For jer, der ikke har været afsted – eller har børn, der ikke har været afsted – kommer 

der her den varmeste anbefaling og opfordring til at gøre det. Berlinturen er et LBK-historisk uni-

kum, som (trods flere siders forsøg på at fortælle om) simpelthen bare skal opleves. Personligt me-

ner jeg, at den kultur, der er blevet udviklet og stadfæstet på Berlinturene, har været central for det 

stærke klubmiljø, der gradvist er blevet opbygget i LBK de sidste 5-10 år. Berlinturen er uden tøven 

det initiativ på sæsonplanen, der – isoleret set – styrker sammenholdet blandt spillerne allermest i 

klubben. Samtidig er det en perfekt måde at blive integreret på, hvis man er nytilkommet medlem, 

da man rigtig hurtigt lære folk at kende, både med og uden en ketcher i hånden. Sidst men ikke 

mindst vender man hjem med en kæmpe kuffert fuld af mindeværdige oplevelser for livet. Socialt 

såvel som sportsligt. Opture såvel som nedture. Man modnes - uanset alder. I skrivende stund er jeg 

i gang med min 20. sæson i Lyngby Badminton Klub. De seneste 10 sæsoner havde helt sikkert ikke 

været det samme uden 'Berlin'. Så TAK til vedkommende, der i sin tid tog initiativet til turen. Du 

har i højeste grad været med til at præge min tid i klubben.  

Om kort tid drager jeg afsted på min 10. Berlintur. Jubilæumstur, om man vil. Jeg glæder mig. Lige 

så meget, som jeg har glædet mig til de forrige ni. Til hyggen i bussen, hyggen på hotellet og hyg-

gen i hallen. Til sejre og nederlag, og især til de tætte kampe, der udfordrer spillerne mentalt og gi-

ver vigtig erfaring til fremtiden. Til den dårlige morgenmad på hotellet og den lange gåtur hjem fra 

hallen sent om aftenen, fordi bussen allerede er kørt. Til den manglende søvn og de alt for mange 

påmindelser til ungerne om at dæmpe sig på værelserne og ikke løbe på gangen. Det bliver en hård 

tur - men det bliver en fest. Jeg håber aldrig, at festen slutter. 

Casper Wiklund 

 



 


