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Kære alle KBK’ere  

 

Hermed er EU's beretning for sæson 2015/2016. 

 

Jeg Peter Martensen vil give et resume af sæsonen 2015/2016  hvor jeg har været EU formand i den 

sidste halvdel af sæsonen. Morten Petersen var i den første halvdel af sæsonen. 

 

Sidste sæson Rykkede 1. Holdet op i 2.division hvilket også var målsætningen.  I den sæson 

2015/2016 kan vi konstatere at KBK har været noget udfordret på seniorafdelingen, efter Michael 

Kjeldsen stoppede i KBK efter en sæson. Nogle spillere er i den forbindelse også stoppet i KBK. 

Her i blandt 3 herresingler og en mix pige fra første holdet. 

 

Yderligere har sæson været præget af en god træning ved Amalie, Rasmus og Jakob. (Jakob har 

primært varetaget praktiske interesser for seniorafdelingen). I denne sæson må vi også konstatere at 

der har være færre spillere til træning end de foregående år. Dette skyldes primært at der er flere 

seniorspiller af den lidt ”ældre” generation har prioriteret familie og job frem for badminton. Det 

skal dog siges at der har været en større opbakning til holdkampene.    

 

Vi vidste sæson 2015/2016 ville blive en svær sæson og kunne vi bare beholde seniorholdene i de 

respektive rækker vil sæsonen være mere end godkendt.  

 

1. holdet rykker med marginaler ned i 3. Division igen, hvilket vi må sige er utilfredsstillende. 

Undervejs i sæsonen har der været rigelige chancer for, at blive i 2. Division, men i de vigtige og 

afgørende kampe i slutspillet var vi præget af skader og afbud.  

 

2. holdet bliver i Danmarksserien hvilket er på niveau med forventningen inden sæsonstart.  

 

3. og 4. Holdet rykker ned. I gennem sæsonen har disse to holdet haft lidt svære betingelser og især 

4. Holdet som ikke altid har stillet med 10 spillere. Der overvejes derfor også til næste sæson om 4. 

Holdet skal trækkes for at skabe mere konkurrence om pladserne på de øvrige hold.  

 

Næste sæson vil trænerteamet bestå af de samme trænere. De vil arbejde for, at inkludere de yngre 

spillere bedre og sørge for de får mere sparring af de lidt mere rutinerede seniorspiller. Fremover  

vil EU i samarbejde med trænerne ligge fokus på, at skabe et træningsmiljø som er sjovt og 

ambitiøs, for alle spillere i klubben uanset niveau. Dette gøres med henblik på, at tiltrække nye 

spillere og endnu mere vigtig fastholde vores nuværende ungdomsspillere i klubben når de bliver 

seniorspillere. 

 

Traditionen tro uddeler vi Selmann prisen til den der har vundet flest holdkampe på 1 holdet, og i år 

går den til: Amalie Dynes  

 

På vegne af EU  

Peter Martensen 
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