Breddeudvalget beretning 2012
Jeg vil starte min beretning med de sportslige resultater. Det har nemlig været et fint år for breddens hold i
holdturneringen:
5. holdet sikrede sig en 2. plads i serie 1 og rykker dermed op i Københavnsserien.
6. holdet, forbliver i serie 2 efter en 12-1 sejr i sidste kamp, og det er også et flot resultat set i lyset af, at
holdet rykkede op i sidste sæson.
7. og 8. holdet bliver begge i serie 4. 8. holdet havde ellers en god chance for oprykning før den sidste
kamp, men det glippede desværre og de endte med en 3. plads i puljen.
Endelig forbliver 9. og 10. holdet begge i serie 5.
Tak til holdlederne, som i år har været Tobias Caspersen, Pia Vandrup, Lise Goltermann, Steen Larsen, Keld
Bjerregård, og Ernst Holst. De gør et stort og vigtigt stykke arbejde for klubben.
Som sagt et fint år for holdene, men det ændrer ikke ved, at det har været en stor udfordring for
holdlederne for især 7. og 8. holdet at stille med fulde holde. Dette er en tilbagevendende problematik, og
det er især på damesiden at det kan være svært at skaffe spillere. Det er ikke sjovt for holdlederne, der skal
bruge uforholdsmæssigt meget tid på at skrive og ringe rundt til folk, og det er heller ikke sjovt for holdet
hvis der mangler spillere og at man derved fra start må scratche kampe. Breddeudvalget tager derfor
konsekvensen og tilmelder ét hold mindre til næste sæson. Det betyder så, at der på herresiden godt kan
blive lidt mere kamp om at komme med på holdene, men det er måske heller ikke så ringe endda.
Breddens fællestræninger kører rigtigt fint. Jeg er ret sikker på at KBK er én af de klubber i Danmark med de
bedste tilbud til breddespillere: en motionisttræning og hele 4 træninger med særdeles kompetente
trænere, som vi er rigtigt glade for:
På FT3: Tobias Caspersen
På FT3.5. Frederik Andersen
På FT4: Rasmus Otkjær
På FT5: Simon Pihl og Mie Christensen
FT6, motionisttræningen, har ikke fast træner, men her gør Arne Jensen et kæmpe arbejde for at holde styr
på de op mod 60 deltagere. Tusind tak for indsatsen!
Vi har konstateret over de sidste mange år at det er svært at holde på de unge spillere på breddens
fællestræninger. Rigtig mange fravælger KBK, ikke fordi de er utilfredse med forholdene, men fordi de ikke
har råd til at spille i klubben, og de skifter derfor modvilligt til andre klubber i nærmiljøet. Det synes vi er
en skam, især fordi vi mener at de unge kan være et stort aktiv for klubben, dels spillemæssigt pga. deres
udviklingspotentiale, men også socialt. Hvis vi kan holde lidt længere på unge spillere er der også større
sandsynlighed for at de bliver i klubben på sigt. Derfor vil vi til efteråret indføre en kampagne med rabat til
studerende på breddens fællestræninger, og rabatten skal gælde studerende på udeboende SU. Målet er

ikke alene at fastholde de nuværende spillere men selvfølgelig også at tiltrække nye, og da der ligger mange
kollegier og uddannelsessteder på Østerbro, burde rekrutteringsgrundlaget være stort.
Normalt afholder breddeudvalget en CD-række turnering i februar måned, som plejer at være godt besøgt.
Desværre var der ikke nok tilmeldinger i år, hvilket vi tror skyldes det nye tilmeldingssystem igennem
Badmintonpeople, som ikke er ligeså gennemskueligt som et gammeldags opslag på en tavle. Det kan også
skyldes turneringens tidsmæssige placering op til vinterferien, selvom det ikke har ændret sig fra forrige år.
Udvalget vil forsøge at flytte næste års turnering frem til november måned i år i håb om at få flere
deltagere.
Breddeudvalget har de seneste par år haft fokus på at sikre større deltagelse fra KBK i åbne turneringer i
både ind- og udland. I september sidste år deltog 5 breddespillere i Valby Open, hvor det blev til to 2.
pladser i DS og MD. Og i juni sidste år drog 4 breddespillere til en turnering i Nice, en turnering vi havde
hørt om fra nogle franske gæster ved vores egen CD-række turnering. Det havde især været interessant at
opleve hvordan der i modsætning til danske turneringer blev holdt på etiketten og formerne, så der var ikke
noget med at tage skoene af inde i hallen og gå på strømpesokker! Vi håber på igen i år at sende en
delegation af sted til Sydfrankrig.
Jeg vil slutte af med at takke udvalgsmedlemmerne, som i år har været Poul Aarøe, Mikala Heckscher, Lise
Goltermann, Lizanne Bruun, Bjarne Johansen og Pia Vandrup. Der er et godt drive i udvalget og vi løfter i
flok, så det har været en fornøjelse at være formand.

