
Indkaldelse til informationsmøde 
den 20.4.2016

Kl. 18:30-19:00 i KBK

Kære spillere og forældre på talent- og elitetræningen i 
KBK. Ved sidste forældremøde besluttede vi at starte en ny 
fælles tradition i ungdomsafdelingen. Et sponsorløb, hvor 
spillerne på en time løber penge ind til udviklingsarbejdet i 
klubben. Det var dejligt at de fremmødte forældre var 
indstillet på at bakke deres børn op omkring projektet og 
efterfølgende har flere forældre meldt sig til arbejdsgruppen, 
der hjælper projektet på vej. Tak for det.

Det er et ganske nyt koncept i KBK og vi håber, I alle fortsat 
vil bakke op og også udvise forståelse for, at det er et stort 
arrangement båret af frivillige kræfter - og som lykkes bedst, 
hvis I hjælper jeres børn i processen. 

For at komme ordentligt fra start vil vi gerne se alle spillere 
tilknyttet talent- eller elitetræningen samt minimum een 
forælder pr spiller til møde den 20.4.16. Her vil I blive klædt 
på til at bakke jeres børn op omkring arrangementet og I vil 
modtage de materialer I skal bruge. Det er derfor vigtigt at 
I kommer. Hvis I er forhindrede bedes I skrive til 
kontakt@kbknet.dk, så vi kan fange jer på anden vis.

Alle spillere forventes at deltage i indsamlingen af 
sponsorkontrakter - også selvom de ikke er i stand til at løbe  
til selve arrangementet. Det er en enestående mulighed for 
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at spillerne i flok er med til at skabe endnu bedre rammer for 
dem selv og kammeraterne. 

I midt april vil den første af 2 annoncer komme ud på 
Østerbro (enten i lokalavis eller som flyer) med en kort 
præsentation af de enkelte spillere samt et lille foto. I kan se 
her hvordan det fx kan se ud. Hvis I ikke ønsker at jeres 
søn/datter skal være en del af præsentationen, skal I 
kontakte klubben om dette senest den 3.4.16. Dog håber vi, 
at alle spillerne bliver en del af den fælles præsentation og 
tror på, at de vil synes det er sjovt at være med i.

Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang og til at se, 
hvad KBK talent- og eliteafdelingen kan udrette i fællesskab.

De bedste hilsner fra

Arbejdsgruppen 
Morten Bøgebjerg, Morten Labæk, Jens W. Pedersen, 
Simon Jansen, Anton Tømming Larsen, Christian Vorting og 
Maiken Tømming Larsen

Jacob er U15 spiller og har haft 
som mål at rykke op i Eliterækken. 
Det er lykkedes og Jacob  knokler 
stadigvæk rigtig hårdt i hallen for at 
blive bedre. Jacob arbejder også 
som hjælpetræner og er altid frisk 
på at give en hjælpende hånd i 
klubben, når der er brug for det. 
Man kan også tit finde Jacob 
sammen med vennerne oppe i 
cafeen, hvor han spiller pool.


