
EU beretning 2012 
 
Eu har i sæsonen 2011 – 2012 haft et fantastisk godt år, 1. holdet rykkede i 1 division på trods af vi lånte Kim 
Bruun ud til Skælskør (Kim fik så sit livs oplevelse, da han afgjorde guldkampen til fordel for Skælskør, og KBK 
fik god reklame på TV), vi fik tilgang af nogle piger, hvilket gjorde, vi fik god balance på holdet, og vi vandt 
samtlige kampe i slutspillet. 2 – 3 – og 4 holdet forblev i deres respektive rækker, så til kommende sæson har vi 
et hold i 1., 1 hold i 3. og 2 hold i Danmarksserien, der skal lyde en tak til samtlige spillere, der har 
repræsenteret KBK på de 4 hold. Vi er i dag Danmarks ubestridte bedste amatørklub, og jeg vil gerne gentage, 
der er ingen klub i Danmark, der har et så begrænset spillerbudget til rejser, turneringsdeltagelse etc , som KBK 
har. 
 
Det vi bruger lidt penge på er trænerne, og i Bo Rafn og Peter Steffensen, der har vi 2 rigtig gode folk, der langt 
hen af vejen sørger alt er ok for klubbens 4 bedste hold, de fortsætter gudskelov, så holdene er også i gode 
hænder til næste år, at Bo så fik gentleman pokalen overrakt af Københavns dommer klub ved dm finalen for 
hold, ja det er endnu en påskønnelse for det engagement Bo har haft i badmintonverdenen. 
 
Sammenholdet blandt vore spillere, og det at byde de unge mennesker fra ungdomsafdelingen velkommen til 
seniorafdelingen går rigtig godt, og det er en af de ting, vi skal fortsætte med og udvikle, at der så er enkelte 
spillere, der ikke synes, det er godt nok, det accepterer vi, og så går de bare andre veje. 
Team Copenhagen vælger at støtte os år efter år og DGI valgte os som årets klub i København – det gav diplom 
og 10.000 kroner, det viser blot, at vi er på rette vej.  
 
Vi har et stort problem i KBK vedrørende afvikling af holdkampe, og det er de frivillige hænder i forbindelse 
med at være linie dommere etc, når vi har 6 baner i gang, det er for at sige det mildt et helvede, hver eneste 
gang – det skal vi have løst til næste sæson. 
 
Jeg vil gerne takke Peter Kijne, Niels Lejre og Pia Bajlum for langt trofast tjeneste i EU og samtidig byde 
velkommen til det nye eu der består af Elisa Bjerre, Maja Lü, Jacob Westergård og Rasmus Otkjær, der er de 
folkevalgte medlemmer, samt vores 2 trænere deltager naturligvis også.  Det er et klart generationsskifte, og 
jeg ved, de har de menneskelige genskaber, der skal til for at kunne fortsætte den naturlige sportslige udvikling 
i KBK. 
 
Rasmus Otkjær er lige blevet udtaget til DGIs verdenshold i badminton, og der venter ham en fantastisk 
oplevelse her til sommer i de store asiatiske badminton lande, KBK ønsker dig god tur, og vi støtter naturligvis 
en sådan udvikling af Otkjær. 
 
Vi skal fremadrettet bruge vores kræfter på at dels vedligeholde den gode stemning der er i seniorafdelingen 
og samtidig integrere vor ungdom så smidigt som muligt til senior badminton. Vi har en stor sportslig 
udfordring næste år med 1. holdet, og vi skal håbe på et par indmeldelser for at kunne blive i 1. division med 1. 
holdet. 
 
Søren Selmann prisen går til Peter Steffensen, og så glæder det mig personligt at Marianne Thrane stadig 
informerer Sørens forældre, hvordan det går her i KBK, det viser, vi har mennesker i denne klub, der ved, 
hvordan man viser storsind. 


