Beretning fra USU (Ungdomsudvalget) – 2015/2016
Lad mig starte med USU i tal:
• USU har afholdt 8 møder siden sidste generalforsamling.
• USU har afholdt 3 turneringer, med deltagelse af 280 spillere.
• Ungdomsafdelingen har nu ca. 250 medlemmer, fordelt på bredde,
bobler, talenter og elitespillere. – der har været en lille nedgang idet
vi har afgivet en times træningstid og samtidig stadig er meget
udfordret på skolereformen, der gør, at vi ikke kan få nok spillere
herned til kl. 15, hvor vi starter med de små.
• Ungdomsafdelingen har ca. 190 aktive turneringsspillere af de 250
spillere i alt – der er naturligvis meget stor forskel på om de spiller 1
eller helt op til ca. 30 turneringer på året.
• Ungdomsafdelingen har i år stillet med 10 hold til
holdturneringerne. – vi har desværre igen tabt de ældste spillere
også i år og det er gået ud over vores u17 hold, som desværre er
helt forsvundet, da vi ikke har flere drenge i den aldersgruppe. Men
for de fleste hold har der været super gode forløb – ikke
nødvendigvis top-placeringer men stadig bestemt fornemme
resultater. Og vores u15 hold deltager i DM for hold her i
weekenden – vi hepper for en god placering.
• Ungdomsafdelingen har p.t. 9 elite spillere og 11 mesterrække
spillere – og det skal siges, at dette alle er spillere fra ”egen avl” det er vi meget stolte over – ikke mindst fordi vil kan se, at der er
rigtig mange flere på vej næste sæson (vi er jo ofte lidt udfordret af,
at vi ikke har piger og drenge i præcis samme årgang og at man
starter i en række lavere, når man rykker op mellem årgangene)
• Alene i denne sæson, har ungdomsafdelingen fået diverse tilskud:
o Nordea fonden – 80.000,- kr. til en basket bane.
o DGI og Badminton København har fået bevilliget 770.000 af
Københavns kommune, til udvikling af badminton i 5 specifikke
klubber i København – hvor KBK er en central spiller i
fordelingen af disse penge og tiltag – vi glæder os meget til at
se, hvor vi kan flytte det hele hen.

Sæsonen i USU har stået i byggeriets tegn. Jeg vil starte med at takke for,
at alle i klubben har haft tålmodighed med ikke mindst arealet omkring
bane 1, som jo desværre blev ramt af en mega uheldig vandskade.
Der er brugt utallige timer på møder med bygherren, og diverse
håndværkere, så byggeriet kunne bliver færdig til indvielsen d. 21/12 – og
faktisk har vi løbende bygget og forbedret indtil for et par uger siden –
det har været en stor opgave...
I forbindelse med indvielsen var USU vært for en reception, hvor både
bygherre, arkitekt, bestyrelsesmedlemmer og masser af børn og forældre
kom og tog det nye ungerum i brug. Vi er meget taknemmelige for at også
en del af klubbens lidt ældre medlemmer valgte at lægge vejen forbi.
Vi er rigtigt glade og stolte over den nye tilbygning, og ser alle frem til at
hele KBK kan få glæde af de to terrasser og haven. Selve rummet er
indtaget af spillerne, og bruges flittigt til styrketræning, hygge,
lektielæsning og møder.
Vi har haft USU medlemmer og trænere ude til en fokusturnering for nye
spillere, så vi kan få så mange af de unge spillere til at prøve
turneringslivet.
Vi er også meget indstillet på at spille og træne med andre klubber, vi
inviterer meget gerne andre spillere herned og ligeledes har vi vores
spillere ude i andre klubben – vi tror simpelthen på samarbejde om at
skabe de absolut bedste rammer for udvikling for de unge.
Vi kan nævne, at vi for nyligt blev stoppet af en far til DM i Vejen – hans
dreng spillede double med Jacob til DMU for 2 år siden – familien fra St
Restrup følger stadig KBK på facebook og er vildt imponeret over, hvor
meget vi har gang i her ovre – og vi hører fra flere steder, at de unge, som
vi møder ude i landet er helt klar på, at når de kommer til København
bliver det både for at studere og spille badminton i KBK – vi tror

simpelthen på, at det vil give pote på den lange bane, at de ser det store
sammenhold og den gode klubånd, som bobler ud af hele
ungdomsafdelingen (og det skal siges, at det ikke kommer uden en vis
fokus fra os i USU)
Vi er lige kommet hjem fra den årlige tur til DMU i Grindsted, hvor vi i år
havde ca. 50 spillere, 7-15 forældre, 2 trænere og 5 elite spillere, der ikke
kan undvære turen, men ikke må deltage – så de tager med som coaches,
og gør det forrygende. Vi havde rekord i medaljehøsten med ganske
mange fine medaljer ikke mindst pga god coaching fra kammeraterne.
Dette vidner endnu engang om det sammenhold der er på tværs af alle
spillerne i ungdomsafdelingen.
I år har vi sat en – forhåbentligt – ny tradition i søen. Nemlig et
sponsorløb.
Her skal alle talent og elite spillere rundt og samle sponsoraftaler med de
erhvervsdrivende på Østerbro.
D 12/6 afholder vi så et løb, hvor alle talent og elite spillerne skal se hvor
langt de kan løbe på en time.
De indgåede kontrakter, skulle så meget gerne kunne indbringe en pæn
sum, til det fortsatte arbejde med diverse arrangementer i
ungdomsafdelingen.
Vi har i år – som sidste år – fået ny cheftræner. På anbefaling fra bl.a.
Michael Kjeldsen, har vi fået fat i Kristoffer Knudsen – også kaldet Knudi –
og han har indtaget hallen med myndig stemme, og inspirerende træning
for alle ungdomsspillerne – vi håber, at Knudi og hans dygtige team med
ikke mindst Sune som central person kan være hos klubben i de næste
mange år og på den måde skabe rammerne for den store udvikling, som
vi ønsker. Vi kan lige nævne, at vi p.t. har ikke mindre end 10 trænere i
ungdomsregi – så også et stort og krævende lederjob for Knudi.
For at sikre en bedre sammenhængskraft og overgang til seniorafdelingen
startede vi i år et samarbejde med seniorafdelingen, der indgår forskellige

elementer, herunder at vores stærkeste og ældste unge spiller sammen
med FT1/2 om tirsdagen – en anden til er at en af seniorspillerne – på
skift – kommer og er med på ungdomselite træningen om torsdagen – det
siger vi tusind tak for at I trofast har bakket op om og stillet op til – det
har helt sikkert gjort, at ungerne føler sig tættere på de voksne
rollemodeller.
Der ud over tæller vores ungdomsspillere fortsat når der er senior
holdkamp, det er et kæmpe arbejde at få dette sat i søen – og vi har store
planer for, at det kan køre lidt mere gnidningsfrit fra næste sæson – men
TUSIND tak til Maiken for at have forestået at få indsamlet spillere og
siddet i hallen og kørt showet mange weekender. Men dette giver også
sammenhold og at seniorerne er derfor knap så ukendte for vores spillere
længere.
Vi håber i USU at dette samarbejde kan udbygges yderligere, så vores
ældste spillere får en lettere overgang til voksen rækkerne i klubben. Vi
skulle jo gerne kunne holde på de talenter vi har i egne rækker, så de ikke
søger til andre klubber, når de ikke længere hører til i
ungdomsafdelingen.
Slutteligt vil jeg lige takke alle mine uundværlige kolleger i USU – vi har
været 10 engagerede forældre i denne sæson – vi har en fest, når vi
planlægger vores aktiviteter til gavn og glæde for ikke kun vores egne
børn – men alle de skønne børn og unge, som udgør en vigtig del af
kernen i både nutidens og fremtidens KBK.
De storhygger på tværs af alder, køn, hvor de kommer fra, og deres
badmintonniveau. Vi er stolte af dette for vi ønsker og arbejder benhårdt
og ambitiøst for at skabe fællesskab, respekt, udvikling og sammenhold
igennem gode rollemodeller – og det meget langt ud over stregerne på
badmintonbanen.

