
USU beretning - Generalforsamling – 2. april 2013 
 
På forsiden af KBKs hjemmeside står der at vi i KBK ”samler elite og bredde i 
badminton” – i USU synes vi, at dette er skrevet præcis til os… For vi står med 
en fantastisk og efterhånden helt utrolig stor ungdomsafdeling her i KBK – vi var 
i løbet af sæsonen oppe på næsten 400 spillere  
 
– men som det kan gå, når så mange nye unge spillere kommer forbi og prøver 
badminton – ja så er det ikke altid, at badminton kan slå fodbold, svømning eller 
bare det, at være med sine kammerater… vores holdning er, at vi er glade for, 
at mange kommer forbi – og rigtigt glade, når de bliver faste KBK spillere. 
 
Vi er i dag 344 spillere, hvilket gør KBK-ungdom til en af Danmarks største ung-
domsafdelinger … et kæmpestort tillykke til KBK og os alle..! 
 
Mange spillere forpligter – for vi har jo også en vision om, at det skal være gla-
de, motiverede og engagerede børn – og at det centrale er stor fokus udvikling 
af rigtig god badminton.  
 
I KBK-ungdom forsøger vi til stadighed at give vore børn og unge præcis det, 
som de har brug for og lyst til – vel vidende, at nogle gerne vil overtage tronen 
fra Peter og Tine faktisk helst i morgen…  
 
- og vi velkommer, arbejder med og understøtter i den grad alle med denne ind-
stilling. Andre vil bare rigtig gerne hygge sig med at spille sjov badminton med 
mange af de gode kammerater – vi er meget meget opmærksomme på, at beg-
ge ønsker er præcis lige relevante, gode og velkomne her i KBK.  
 
De mange spillere gør også, at det nye USU – alle indvalgt på generalforsam-
lingen i april 2012 – har sat fokus på at få struktureret hele arbejdsmodellen om-
kring USU, klubben og vore børn.  
 
Vi har skabt et ”Årshjul”, hvor alle kan se alle vore planlagte aktiviteter – og som 
vi håber kan sikre, at intet falder mellem stolene. Vi har sammen med Emil, - vo-
res cheftræner i KBK-ungdom - lavet en udviklingsmatrix, så alle spillere og 
forældre vil kunne se, hvad det er KBK kan tilbyde netop deres barn/unge ud fra 
alder og niveau.  
 
Matrixen indeholder både ”noget man får” og ”noget man skal give” – Det giver 
sig selv, at vi i KBK hjælper vore børn/unge med at blive dygtigere til at spille 
badminton - herunder arbejder vi med træningsindstillinger. Men tanken er, at vi 
for at få hele ”værdikæden” til at hænge sammen ja så skal – unge hjælpe yngre 
– vi har brug for gode rollemodeller –  sammenhold og fælles værdier, som man 
kan også bringe med sig også udenfor KBK.  
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Dette gør, at vi fx vil bede nogle af de dygtigere unge om at være ”mentor”/onkel 
for en yngre spiller – vi tænker ligeledes, at vore lidt yngre spillere kan være on-
kel for et af vore helt små nye børn - bare indtil man er kommet godt i gang. Vi 
indfører fra næste sæson et par forældresamlinger, hvor modellerne bliver gen-
nemgået – og kan man ikke udholde spændingen eller har ideer, ja så er alle 
velkomne til at kontakte os i USU. 
 
Ud over det rent badmintonmæssige ønsker USU løbende at arbejde med at få 
et yderligere fællesskab mellem bredde og eliten – alt i ånden: vi er ligeværdige 
men ikke nødvendigvis ligestillede på badmintonbanen… vi forestiller os flere 
fællesevents, hvor det ikke kun handler om badminton – fx vort populære banko. 
Vi har planer om at lave et ”unge-rum”, hvor alle vore unge medlemmer kan 
hygge sig med bordfodbold, lidt TV, bøger og blade… andre gode ideer er som 
altid mere end velkomne.  
 
Udviklings fokuseret badminton- og rollemodelarbejde er jo naturligvis kun mu-
ligt gennem tæt samarbejde mellem motiverede børn og unge, vore rasende 
dygtige træner og de mange engagerede forældre, der heldigvis støtter op om 
både egne og andre badmintonbørn her i KBK.  

 

Vi vil kort komme ind på nogle af de aktiviteter og begivenheder, som har været 
en del af sæsonen 2012/13: 
 
Helt generelt: 
 
Træningsholdene er faldet godt på plads bl.a. vha. rokeringer – tak for dette til 
vore spillere og deres forældre, der har hjulpet med at få niveau og logistik pus-
lespillet til at gå op. 
 
Vore trænere melder om højere og højere niveau og rigtig god stemning på alle 
hold – sådan…! 
 
Bredden: 
 
Vi har p.t. XX børn – tilbagemeldingerne og oplevelsen fra både forældre, børn 
og trænere er, at der på vore breddehold er rigtig mange glade børn, der stor-
hygger, lærer nyt og får god motion på badmintonbanen. Heldigvis har der væ-
ret forståelse for nogle af de ret trælse sidste-øjebliks-aflysninger, vandskader 
og lidt for store hold i Øbro-huset. Vi er opmærksomme på dette – har snakket 
med Øbro-huset og planlægger flere tider til næste år. 
 
I år har der været arbejdet på inklusion, tilpasning og variation – og på at man 
skal prøve at spille med mange forskellige. 
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Talentspillerne: 
 
Vi har dem heldigvis i alle aldre – og det er en fornøjelse at følge dem alle – og 
for pokker, hvor er de blevet gode – der trænes super ihærdigt – og fokuseret. 
 
Der har i år været fokus på at være en god sparringsspiller, tænke i sammen-
hænge/serier, møde bolden højt/hurtigt og arbejde med temposkift 
 
Individuelle resultater – vi har haft mange flotte resultater og som nævnt en 
samlet fremgang, som lover godt for de kommende sæsoner. Vi fik desværre 
ingen DM titler i år – men bl.a. Line Christophersen og Mads Christophersen fik 
rigtig fine resultater – og vor svenske spiller Ashwathi Pillai vandt både guld, 
sølv og bronze i Sverige. Tillykke tillykke – vi kipper med flaget! 
 
Vore mange hold i alle aldre har leveret fine resultater med mange top 3 place-
ringer. Det tyder på at vi har ramt det rigtige niveau ved tilmeldingerne. For 
selvom vi gerne vil vinde – ja så er det jo sjovest, når niveauet er relevant.  
 
Vi har ingen direkte kvalificerede hold i DM her i år – og specielt U15, som vi 
havde høje forventninger til fra sæsonstart, har været slemt plaget af skader – 
men  vi sluttede med at slå topholdet Lyngby 5-4 – trods to reservespillere… 
sådan – gode fremtidsperspektiver… - og U15 2 har vundet serie 2 – og U17 2. 
står ligeledes til at vinde deres serie 2 – flot flot og stort tillykke. 
 
Fra USUs side skal der lyde en kæmpestor tak til alle vore holdledere, der tap-
pert uge efter uge dedikeret kommunikere med spillere, faciliterer samling, op-
varmning og fællesskab på holdene – dette er en af hjørnestenene i vor succes 
her i KBK – tusind tak for indsatsen. 
 
Vi håber på, at vi næste sæson kan sætte ekstra fokus på high level aktiviteter 
for vore dygtigste spillere – for KBK vil gerne være med til at udvikle nogle af 
landets absolut bedste spillere… 
 
Afslutningsvis vil jeg knytte et par ord til vor dygtige trænerstab i KBK-ungdom – 
vi har en dynamisk balance mellem rutinerede og etablerede trænere – samt 
trænere med stort udviklingspotentiale. Samlet om trænergruppen kan siges, at 
de gør en fantastisk indsats for at få helheden til at hænge sammen og for at 
udvikle spillerne bedst muligt – tusind tak for dette!  
 
Emil Staack er vores dygtige cheftræner i ungdomsafdelingen – og vi kan godt 
sige, at Emil og hans store store engagement for KBK er den ultimative faktor 
for vor evne til at rumme de mange glade og dygtige unge – når vi ringer lørdag 
aften til Emil og sige, at Anna, Peter eller Noah er syge, ja så kender Emil alle 
spillerne godt nok til, at han kan sige, ”når men så skal I ringe til Emma og Willi-
am og de har nummer XXX…”  takken til trænerstaben gælder også og ikke 
mindst Emil! 
 



4 

 

Slutteligt en lille reklame for USU – vi er som nævnt 5 ”tilfældige” forældre, der 
sidste år tog over fra det gamle USU – en fuldstændig udskiftning – det har til 
tider givet et par hovsa-er… men vi glæder os over at hjælpe alle børn og unge i 
KBK med at få de bedst mulige oplevelser og betingelser.  
 
I sæson 2012/13 har vi succesfuldt afholdt turneringer for U17M i september, 
KMU for U13 og 15 i december, U9/11 i april, hvor vi har ca 80 spillere, DMU 
med ca 50 deltagere kommer også i april, vi planlægger en diplomturnering for 
vore breddespillere, forældre/barn turnering og klubmesterskab i maj… så er 
pladen vist fuld… 
 
I USU har vi i denne sæson ud over vore turneringer holdt 5-6 møder og et utal 
af ad hoc snakke… Vi kunne godt bruge et par hænder mere – så hvis nogen 
sidder og tænker ”det vil jeg da gerne hjælpe med” – ja så er det mere end vel-
komment uanset om det handler om at finde en sponsor til en ungdomsturnering 
– hjælpe med banko – eller håndtere en af vore turneringer – faktisk vil vi aller 
aller helst have et par forældre fra breddeafdelingen med i USU, så vi i næste 
sæson kan sætte yderligere fokus på både bredde og talent her i KBK 
 
 – for som jeg startede med, ja så vil KBK både den gode, glade bredde - og en 
stærk og stadig dygtigere elite. 
 
 


