Nekrolog Mertz
SIF Badminton har mistet sit fyrtårn igennem generationer

I mere end 3 generationer har Mertz været drivkraften i SIF Badminton. Det hele begynder
med, at Mertz finder hen i SIF og opdager en verden af aktiviteter, kammerater og spændende
udfordringer. Mertz talent som sportsmand både på fodboldbanen og badmintonbanen viste
sig hurtigt. Men det blev badminton, der vakte den største interesse. Det kom til at få et afgørende
præg på Mertz liv. Både som talentfuld ungdomsspiller og senere landsholdsspiller med 12 landskampe,
2 gange finaledeltagelse på Danmarks Thomas Cup-hold samt vinder af en række internationale
mesterskaber i herredouble, prægede Mertz den tids top badminton. Netop herredouble blev OM´s
favoritdisciplin sammen med mixdouble, hvor det blev til sikre sejre på 1. holdet igennem mange år
med henholdsvis Jesper Sandvad og Gerda Sandvad.
Med sin baggrund som adjunkt og senere lektor på Øregård Gymnasium var den pædagogiske side i orden,
og al fritid blev brugt til at spille badminton, men også til at udøve trænergerninger på alle niveauer. I løbet
af karrieren udviklede det sig til en decideret ledergerning, der ikke tåler sammenligning med nogen anden
spiller i SIF. I 49 år var OM formand for badmintonafdelingen og fortsatte som aktivt medlem af
badmintonudvalget, til han sov stille ind onsdag den 15. februar 85 år gammel.
OM´s indsats kom ikke alene SIF til gode men også Badminton Danmark, og i en periode også det
Internationale badmintonforbund. I mere end 38 år beklædte OM en række forskellige poster i
badmintonforbundet som UK chef, uddannelsesformand, kursusleder for trænere og instruktører samt
næstformand. Men livet i SIF har altid haft Mertz bevågenhed og store interesse, og den lange gerning for
klubben førte til, at Mertz i 1984 blev æresmedlem af Skovshoved Idrætsforening.
Mertz har på trods af sine meningers mod, som vist alle er bekendt med, til stadighed formået at følge
med tiden. Alle der kommer i SIF skylder OM tak for hans store indsats gennem årene. OM har været det
bedste bevis på, at SIF´s værdier er værd at værne om, for de er skabt gennem frivillig indsats og
frontløbere som OM.
En indsats som allerbedst kan sammenfattes i vores motto
En gang skovser – altid skover
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