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Sæsonen for KBK’s 4 bedste hold har været en mærkelig sæson, og hvorfor mærkelig, jo specielt fordi 1 
holdet spillede i 1 division, hvilket indebærer hverdagskampe, der er klart ødelæggende både for selve 
holdet og for sammenholdet i klubben – et levn fra en tid hvor flere unge mennesker spillede udenlandske 
turneringer end de gør i dag , og vi kan kun råde Badminton Eanmark til at ændre dette så hurtigt som 
muligt ! 
 
1. holdet er helt enkelt ikke godt nok til 1. division og vi spiller til næste år i 2. division, hvilket passer til 
vores standard – specielt på pigesiden havde vi nogle voldsomme udfordringer, men vil påstå, at vi 
kæmpede efter bedste evne, det rakte bare helt enkelt ikke til. 
 
2. og 3. holdet sluttede i oprykningsspillet, hvilket var klart godkendt. 
 
4. holdet klarede sig fra at rykke ud, så vi til næste sæson har et hold i 2. – 3. og 2 stk.  Danmarksserie hold. 
Jeg vil gerne takke vores 2 trænere Bo Rafn og Peter Steffensen for et veludført arbejde – de største 
udfordringer vi har haft er, når der er mellem 15 og 20 afbud til en holdkampsrunde, så gør det ondt, og det 
får mig til at tage fat i den anden udfordring , vi har haft i denne sæson – nemlig at vores berømte 
sammenhold i klubben krakelerer lidt af flere årsager – dels meldte cirka 10 spillere sig ud – dels til at andre 
klubber og dels til studier i udlandet – spillere der var stærke rent socialt – samt at vores 1. hold spillede på 
helt andre datoer end de andre 3 hold. 
 
EU har derfor besluttet til kommende sæson at bruge kræfterne på at samle holdene igen, nu spiller alle 
holdene samtidigt, og vi laver nogle tiltag til at få tømret vores cirka 50 spillere sammen. 
 
Vi må også se i øjnene, at de drivende oplagte store talenter som Kim og Mads har vi ikke i øjeblikket, og vi 
må arbejde lidt mere langsigtet på at få vores unge mennesker gode nok til at styrke de bedste hold 
spillemæssigt – og derfor bliver vores træner resurser brugt lidt anderledes, idet de ”nye” unge mennesker 
kræver lidt ekstra opmærksomhed, så i samarbejde med USU, så finder vi den bedst mulige løsning på 
dette. 
 
Selmann prisen til minde om Søren Selmanns alt for tidlige død går til den 1. holds spiller der har vundet 
flest kampe i år, og den går til Jordy, der med 13 sejre havde 1 sejr mere end Niels Lejre. Jordy har hele 
sæsonen spillet 1. herresingle og været et rigtigt godt bidrag til KBK såvel til træning som til kamp. Jordy vil 
du komme herop og modtage Selmann prisen, tak. 
   
Jeg vil gerne have lov til takke mit udvalg – Elisa, Maja, Jacob og Otkjær der alle forstætter, så EU er i gode 
hænder hos disse unge mennesker. 


