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Indledning 
 
Veteranafdelingen er i dag repræsenteret med 10 veteranhold, 5 +40 hold, 4 +50 
hold og et +60 hold, som alle spiller under Københavnskredsen. 
 
KBK er stadig synlig på veteranfronten og deltager bland andet i mesterskaber for 
veteraner og åbne turneringer. 
Så rejselyst har der heller ikke manglet i veteranafdelingen i denne sæson. 
Dog har sekvensen været lidt mindre i år end i de foregående år. 
 
At KBK er repræsenteret med mange veteranhold og har en bred deltagelse i diverse 
badminton arrangementer, betyder at KBK stadig markerer sig positivt inden for 
badmintonsporten. Samtidig kan vi i KBK – vanen tro - være stolte over, at flere KBK 
medlemmer yder en stor støtte i kredsregi mm. for at sikre, at badmintonsporten til 
stadighed er under udvikling. Uden bærende kræfter som disse ville spillet ikke 
kunne følge med strømningerne i tiden, der skal sikre at ”Vores sport” også er 
bæredygtigt i fremtiden med et solidt fundament forankret i fællesskabets ånd. 
 
Klubmesterskaberne måtte i år desværre aflyses på grund af manglende tilmelding 
hertil. Om det skyldes tidspunktet – lige før påske - eller en generel manglende 
interesse, skal være usagt, men jeg satser på at det skyldes den første årsag.  
 
Nye udfordringer venter atter på os, men først til næste sæson. 
 
Det har i den forgangne sæson været særdeles positivt at se, at flere har meldt sig 
frivilligt til at påtage sig jobbet som holdledere. Noget tyder på, at vi i KBK atter er 
inde i en positiv udvikling, hvor kodeks er sammenhold og den gamle dyd, at vi løfter 
i flok, stadig ikke er glemt. 
 
Holdkampe i sæsonen 
 

Som generelle betragtninger har holdene i år klaret sig middelmådigt, 
men enkelte lyspunkter er der dog. Flere hold må lige trække vejret og finde pusten i 
serien nedenunder. Men her er det vigtigt at huske, at succeskriteriet ikke altid er et 
spørgsmål om at rangere så højt som muligt, men et spørgsmål om at vi får nogle 
gode kampe. I sær i vores regi er det sociale aspekt ikke at foragte. 
 
KBK VU – Tak for sæsonen og held og lykke fremover. 
 
Målsætninger i KBK 
 



Visioner tales der meget om netop i disse år, men hvorfor ikke bare bruge det gode 
danske ord Målsætning. Det rummer det samme, nemlig ønsket om, at en forsat 
udvikling og nytænkning vil finde sted i KBK. 
 
Målsætninger for VU i KBK findes skam. Igennem flere år har der til stadighed været 
ytret et ønske om fællestræning for Veteraner. 
Det har utallige gange været drøftet, men er altid strandet på, at ingen vil påtage sig 
ansvaret for denne træning. Sådan er status ikke mere. Pia Vandrup har taget 
initiativ til at stable en veteran træning på benene næste sæson, hvis der er interesse 
for det. Foreløbigt arbejdes der på at etablere 1 eller 2 lørdage først på sæsonen 
med træner på, hvor spillet kan blive afpudset og sidst men ikke mindst, hvor vi kan 
lære hinanden bedre at kende. Sidegevinsten er jo også, at vi hermed bliver bedre 
sammenspillet. Skulle der være flere som brænder for at påtage sig lignende 
opgaver eller støtte op om Pia´s projekt, bistår VU gerne med at undersøge 
mulighederne for at arrangere en sådan fællestræning. 
 
VU håber, at I vil støtte op om projekterne og lade en grøn spire gro for nye tider for 
VU i KBK. 
 
Støtter i VU-regi 
 

Trofaste støtter har det med at gå igen. 
Det samme gør sig også gældende her i KBK. 
Derfor er jeg endnu engang ubetinget nødt til at takke Ernst Pless Holst for den 
ufattelige store hjælp og opbakning han yder i VU-regi. 
 
Det er som vanligt ikke muligt, at drive en veteran afdeling i KBK uden Ernst. 
Ernst har fortsat et ufatteligt gå på mod og en arrangementsgrad, som er 
usammenligneligt og unikt. 
Han yder fortsat en utrolig indsats i KBK, ikke mindst i VU-regi og sætter sine 
fingeraftryk overalt i klubben, hvilket jeg også i år vil udtrykke min store tak for. 
 
Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak til holdlederne for deres store indsats i den 
forgangne sæson. 
 
Fremtiden i VU-regi 
 

Efter at have siddet i badminton bestyrelser i ca. 30 år føler jeg, at jeg har aftjent min 
værnepligt i dette regi. Derfor har jeg efter mange overvejelser besluttet, at jeg ikke 
genopstiller som VU-formand. Efter så mange år er beslutningen ikke let, men en 
hektisk hverdag med meget rejse aktivitet til fjerne himmelstrøg, har bidraget til 
denne beslutning. En sparsom fritid, samt visioner og målsætninger går ikke altid 
hånd i hånd. Erfaring er en god ting, men man må ikke glemme, at nye koste fejer 
bedst. 
 
Fremadrettet vil jeg støtte op om KBK i det omfang mit arbejde og min kone tillader 
dette. 
 
Slutteligt vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen, for det gode 
samarbejde vi har haft gennem alle årene. God vind fremover. 
 
 
Med sportslig hilsen 
 
VU / Per Schrøder Jakobsen 


