BU-beretning 2013
Det har været op ad bakke for breddens seniorhold i sæsonen 2012-2013. Forrige sæson spillede 5. holdet
sig ellers op i Københavnsserien, men stort set alle spillerne på holdet forlod efterfølgende klubben af
forskellige årsager, så vi blev nødt til at trække spillere op fra de lavere liggende hold. Det har vi kunnet
mærke over hele linjen, og vi står nu tilbage med det resultat, at 3 hold (KBK5, KBK7 og KBK8) står til at
rykke ned. 6. holdet, som ligger i serie 2, ser ud til lige akkurat at klare skærene, men det er ikke helt afgjort
endnu. Det afgøres faktisk her til aften, hvor en af de sidste kampe i puljen skal spilles mellem bundholdet
og topholdet, og hvis bundholdet bare får ét point i det opgør vil det betyde, at vores 6. hold også rykker
ned. Det eneste hold der har klaret sig nogenlunde hæderligt er KBK9, og de har stadig mulighed for at
pynte lidt på resultatet i deres sidste kamp, men en oprykning er udelukket.
Jeg vil som sædvanligt gerne takke holdlederne for deres store indsats for at samle tropperne til
holdkampene. I denne sæson har vi jo kun haft 5 seniorhold mod 6 i sidste sæson. Vi valgte at trække et
hold fra holdturneringen pga. de udfordringer der tidligere har været med at stille fulde hold. Det er mit
indtryk, at holdlederne har fået det lidt nemmere, selvom vi stadig i ny og næ mangler spillere på holdene,
men det vil nok altid være en udfordring. I år har holdlederne været Tobias Caspersen, Kiran Pulugundla,
Thomas Fauth Hansen, Steen Larsen og Keld Bjerregaard.
Bredden har 5 velfungerende fællestræninger, og vi har i mange år kunnet rekruttere gode og kompetente
trænere fra egne rækker. Tobias Caspersen har været træner i 7 år på forskellige breddetræninger, senest
på FT3, men har nu valgt at sige stop for at få mere tid til selv at træne. Vi i BU har været utroligt glade for
Tobias’ indsats igennem de mange år, og jeg ved at spillerne også sætter stor pris på ham som træner. Han
har været et godt bindeled mellem eliten og bredden i forhold til udveksling af spillere mellem 4./5.
holdene, og han har også tiltrukket mange ungdomsspillere til vores træninger qua sin rolle som
ungdomstræner. Så hans afløser får meget at leve op til! Naturligvis skal jeg også takke trænerne på de
øvrige fællestræninger: Frederik Andersen, Rasmus Otkjær og Simon Pihl som på hver deres måde er
kompetente, engagerede og vellidte trænere. Også tak til Arne Jensen, som tager sig godt af den mest
populære breddetræning, nemlig motionisttræningen om lørdagen.
I denne sæson har vi oplevet en medlemsfremgang på breddens fællestræninger, og da mange af de nye er
unge studerende kunne det tyde på, at kampagnen med SU-rabat, som blev indført i starten af sæsonen,
virker. Jeg håber at vi kan fortsætte med ordningen, dels for at tiltrække nye spillere til klubben, men også
for at fastholde nuværende medlemmer som til stadighed risikerer at flytte til konkurrerende klubber som
f.eks. USG, SAIF, og Drive, som også tiltrækker de unge spillere.
I mange år har bredden arrangeret en årlig CD-række turnering, men de sidste to år har vi oplevet en
markant nedgang i antallet af tilmeldte og har måttet aflyse. Vi må nok konstatere, at det nu vil kræve en
ekstraordinær indsats at få turneringen op at stå igen, så Breddeudvalget har besluttet fremover at bruge
kræfterne på andre arrangementer. Noget som har været på tale er at invitere andre klubber til en slags
venskabsturnering eller at arrangere egentlige dameturneringer.
BU vil afslutte sæsonen med at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt fællestræningsspillere, dels
for at stikke en finger i jorden og måle ”brugernes” oplevelse af træningerne, og dels for at undersøge om

der er nogle områder vi skal arbejde på at forbedre. En ting, vi allerede er opmærksomme på er de sene
træningstider for FT3 og FT3½, som ligger fra kl. 21-23 mandag og onsdag og som er et problem for mange
af spillerne. Det har indtil nu ikke været muligt at ændre på dette, men BU vil fortsat arbejde på at finde
bedre træningstider.
Til slut vil jeg takke Poul Aarøe, Lizanne Bruun, Mikala Heckscher, og Laura Novak for godt samarbejde i BU.
Mikala har valgt at stoppe i år efter mange års trofast tjeneste, men vi har heldigvis fundet to nye
kandidater til udvalget som jeg håber at kunne byde velkommen og som forhåbentligt kan bidrage med nye
og friske idéer.

Modtager af Hast pokal 2013
Modtageren af hast pokalen 2013 er Poul Aarøe. Poul er nærmest fast inventar i KBK og det er svært at
forestille sig et KBK uden ham. Alle kender Poul, lige fra ungdomsspillere til veteranspillere, elite- og
breddespillere og tilmed ”løse” banelejere. Han er kittet der binder KBK sammen. Poul gør og har gjort en
kæmpe indsats for klubben. I en lang årrække har han været holdleder for både senior- og veteranhold.
Han har været et stort aktiv i breddeudvalget, hvor han særligt har været ansvarlig for tilrettelæggelsen og
afviklingen af vores CD-række turnering. Han har udnyttet sine forbindelser blandt eliten til at rekruttere
trænere til vores breddetræninger, og han sørger også for at integrere og rekruttere ungdomsspillere på
seniortræningerne. Poul sørger nærmest dagligt for at kigge efter hallen, checker at der ikke står åbne
vinduer og at hallen er lukket og låst og at alt er som det skal være. Og jeg kunne blive ved. Derfor er det
helt oplagt at Poul skal have Hast pokalen efter mange års tro tjeneste i KBK.

