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USU beretning 2011-2012 

Det der er grundtanken i ungdomsafdelingen er – og har været de seneste sæsoner, at skabe en 

positiv udvikling pba. en hvis kontinuitet (en rød tråd) og i et fornuftigt tempo tilføje nye sportslige 

og sociale aktiviteter.    

Igen i denne sæson - har vi – med baggrund i den tankegang, haft endnu en flot sæson og udvikling 

– både i sportsligt og socialt regi. 

I sidste sæson havde vi via Kraftcenterprojektet en flot medlemsudvikling og nåede op på 300 

ungdomsmedlemmer. Kraftcenterprojektet sluttede med udgangen af sidste sæson, men på trods 

af det, har vi formået at fastholde medlemstallet på lige under 300 ungdomsmedlemmer sæsonen 

igennem, hvilket jeg mener, skal betegnes som enormt positivt.    

Den helt store nye ting i ungdomsafdelingen i denne sæson, har været vores samarbejde med 

Skælskør Badmintonklub. Samarbejdet, som i denne sæson skulle fungere som en ”prøve-sæson”, 

har udviklet sig til at være enormt spændende og positivt på flere fronter. 

 Sportsligt har samarbejdet betydet, at vi har i den grad har markeret os stærkt både på lokal- og 

på landsplan i vores holdturneringer, samt sat et flot aftryk ved Elite DM og ved mange Elite-

turneringer i løbet af sæsonen. Derudover har vi afviklet flere træningssamlinger sammen, både 

på bredde- og eliteniveau, afviklet hjælpertræneruddannelse og i øvrigt udnyttet de muligheder vi 

har for, at træne sammen til dagligt både i KBK og i Skælskør. Alle disse sportslige tiltag, har været 

med til at udvikle i særdeleshed spillerne, men også trænerne i de 2 klubber, hvilket vi så allerede 

nu, har høstet frugterne af rent resultatmæssigt. 

Væsentligt er der også, at vi socialt har formået at skabe miljø, hvor spillerne har fået gode 

venskaber og trives, på trods af den øgede konkurrence på turneringshold og til træning. 

På baggrund af den positive udvikling og energi der i omkring samarbejdet, har vi besluttet at 

fortsætte samarbejdet til næste sæson, så vi kan bygge videre på vores succes. 

Resultatmæssigt har samarbejdet også haft en hvis betydning for, at vi har haft en flot sæson.  

Af vigtige resultater skal nævnes: 

 Mads Sørensen - Europamester i - U17 herredouble 

 KBK nr. 2 ved Kredsmesterskaberne (bedste placering nogensinde) 

 Kim Bruun nr. 1 i herresingle U19 DM 

 Line Christophersen nr. 1 i damedouble ved U13 DM 

 Marcus-/ Andreas Bøgebjerg nr. 3 ved U13DM i herredouble 

 Mads Sørensen nr. 3 i ved U17DM i mixdouble 



 U13 og U15 hold vindere af serie 1 i Københavns Badminton Kreds – kvalificeret til hold DM 

 U13 holdet fik bronze ved hold DM 

Andre sportslige højdepunkter 

 13 turneringshold i fire årgange – kun afbud til 1 kamp. 

 Flere Elite og Mesterrække spillere end sidste år 

 Flere turneringsspillere 

Igen er i år var vi flot repræsenteret ved DMU i Grindsted. Det var en super-tur med mere end 50 

spillere, som vandt 43 medaljer!!  Flest af alle klubber der deltog. DMU viste også, at vi har en stor 

gruppe børn, der har et stort spillemæssigt potentiale og som trives rigtigt godt socialt sammen. 

11 ledere/forældre deltog på turen og de skal have en stor tak for at gøre turen til en stor 

oplevelse for spillerne. 

Trænerteamet med Emil i spidsen, har stor andel i den sportslige succes. Stort engagement og 

planlægning danner rammen for at spillerne, både på bredde og eliteniveau, har de bedste vilkår 

for at kunne udvikle sig i en positiv retning. I løbet af sæsonen har vi bl.a. indført morgentræning 

med stor tilslutning, haft weekendcamps, flere gæstetrænere på landsholdsniveau, kostsamtaler 

og individuel træning for spillerne på talent træningerne. Alt sammen aktiviteter der er med til at 

højne niveauet. Derfor er det også glædeligt, at vi har lavet en ny aftale med Emil for den 

kommende sæson, så vi kan bygge videre på den udvikling.  Der skal lyde en stor til trænerteamet 

indsats i denne sæson.     

Andre har også fået øjnene op for, at KBK har været igennem en positiv udvikling og haft et flot år. 

Sidst i marts kårede DGI Storkøbenhavn KBK som Årets ungdomsforening i Storkøbenhavn. Det 

blev belønnet 10.000 kr, som skal bruges til en breddeaktivitet i DGI regi.  

Usu udvalget har haft en travl sæson med mange aktiviteter.  Med baggrund i den 

brugerundersøgelse vi fik lavet i sidste sæson, har vi haft fokus på, at lave nogle aktiviteter der 

ikke kun henvender sig til talentspillere, men også til breddespillere.  

Derfor lavede vi bl.a., med spillerudvalget som drivkraft, en lukket breddeturnering for u13-u17 

spillere med afsluttende fællesspisning. Det blev en stor succes og mange nye breddespillere fik 

prøvet kræfter med turneringsbadminton. En aktivitet som med garanti bliver gentaget næste 

sæson. Ved vores egen u9/u11 turnering, fik vi også en masse nye spillere introduceret til 

turneringsbadminton. 

Derudover har vi i USU regi afviklet: 

 3 individuelle turneringer (u17, Kmu, u9/u11) 

 Julebanko 

 Klubmesterskab 



 Forældre/barn turnering 

 Fællesspisninger 

 Fokusturnering for de yngste spillere 

 DMU 

At arrangere disse aktiviteter kræver meget tid, koordinering og planlægning. Alle i Usu har leveret 

en flot og engageret indsats i denne sæson og der skal lyde en stor tak til alle i udvalget.  

Derudover skal også lyde en stor tak til alle de forældre og til især Susan, der gennem sæsonen har 

hjulpet til, ved de forskellige arrangementer. Uden deres hjælp, ville det være svært at 

gennemføre så mange arrangementer.   

USU udvalget står nu foran en større medlemsudskiftning. Mette, Michael, Camilla, Majken og 

Niels stopper alle som usu-medlemmer. Et nyt ”hold” er parat til at tage over, for fremover at 

gennemføre og udvikle nuværende og nye aktiviteter og arrangementer i ungdomsregi. Det kan 

selvfølgelig være udfordring, når udskiftningen er så stor, som den er i år. Omvendt er det også 

vigtigt, at der kommer nyt blod ind i udvalget, som har nye ideer og initiativer til aktiviteter og 

arrangementer. Det mener jeg er vigtigt, for at bibeholde udviklingen i ungdomsafdelingen.   

Jeg vil gerne takke med Mette, Michael, Camilla, Majken og Niels for Deres store indsats de år De 

har været med i USU udvalget. Det har været nogle sjove og spændende år.   

Efter 3 år i USU, hvoraf 2 år er som formand og i bestyrelsen, har jeg også selv valgt at stoppe med 

udvalgsarbejdet i denne omgang. Det har været nogle spændende, travle, udfordrende og 

lærerige år og jeg har været utrolig glad for, at være med til at præge udviklingen i 

ungdomsafdelingen. Jeg vil gerne sige stor tak til alle i klubben for det gode samarbejde gennem 

de sidste 3 år.  

 

 

  


