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KBK – historik, vision, værdier, verdensmål og mennesker 
 

En fortælling om og indsigt i hvem vi er, og hvad vi står for i KBK      
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1. KBKs historie 
 
KBK - en traditionsrig klub hvor værdier, visioner og handlinger går hånd i hånd. 
 
KBK har siden 1928 samlet spillere i alle aldre i glæden ved badminton. Klubben har historisk set udviklet 
nogle af Danmarks bedste spillere og kan bryste sig af mange store resultater gennem tiderne. KBKs vision 
har altid været at samle eliten og bredden i badminton - både på og udenfor banerne. Dette sker på et 
værdigrundlag, der hviler på respekt, fællesskab, sammenhold og udvikling – og i nyere tid bundet sammen 
af en sund forretningssans og stor ansvarlighed. 
 
KBK er blandt landets største klubber. Den ikoniske og atmosfærefyldte hal, direkte i hjertet af Østerbro og 
København, danner rammen om størstedelen af klubbens ca. 680 aktive medlemmer. Igennem de seneste 
år har ungdomsafdelingen tiltrukket medlemmer i et så stort omfang, at der nu også er satellitafdelinger 
andre steder i byen (Remisen, Østerbrohuset og Skolen på Strandboulevarden). 
 
KBK rummer alle niveauer i alle aldersgrupper, hvilket betyder, at man som medlem altid har mulighed for 
at blive en del af et godt fællesskab. I KBK er værdierne en vigtig del af klubbens DNA, og de vejer tungt i 
beslutninger, der gør idéer til handlinger og visioner til udvikling. Der gøres et stort arbejde for både at 
udvikle det enkelte individ til at have respekt for fællesskabet, og for at fællesskabet kan løfte den enkelte.  
 
Arbejdet foregår i et tæt samarbejde mellem ansatte i det sportslige team og frivillige i bestyrelsen og 
udvalg. 

2. KBKs vision 
 
Med personen i centrum vil KBK gå forrest i kampen om at skabe store og stærke fællesskaber på tværs af 
alder og niveau. Vi har kontakt med børn ned til 3-årsalderen, unge, voksne og seniorer frem til 80+ . Et 
historisk motto, som er genopstået via klubbens ældste medlem på nu 83 år er ”en gang KBK altid KBK”. Vi 
kan derfor præge det enkelte individ i en retning, som vi mener er bæredygtig, respektfuld og ansvarlig. 
 
Sportsligt vil KBK være et flagskib for dansk badminton både på ungdom- og seniorsiden. KBK skal have hold 
i alle de bedste ungdomsrækker, og individuelt have flere elitespillere i alle årgange. KBK skal være den 
fortrukne klub i København for unge spillere, der ønsker at sætte udvikling i højsædet. 
 
På seniorsiden vil KBK indenfor 3 år være at finde i 1. division med sigte på den øverste badmintonliga. 
Dette skal gøres med fokus på spillere, der repræsenterer de værdier, som KBK står for – og gerne med 
spillere, der har været en del af klubben i mange år. 

3. KBKs værdier 
 
Vi tror på, at fundamental respekt og ansvarlighed er grundlæggende forudsætninger for næsten alt her i 
denne verden... Med respekt og ansvarlighed som fundamentale kerneværdier spænder vi et net af øvrige 
værdier med glæde, fællesskab og sammenhold ud under alle vores medlemmer – og helheden i klubben.  
 
Vi ønsker - og arbejder hele tiden på - at udvikle alle både menneskeligt og sportsligt, og derigennem få det 
fulde potentiale frem i den enkelte. 
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Vi tør at have krav og forventninger til den enkelte spiller, os selv og hinanden – det gør vi, fordi vi har 
medlemmer med det rigtige værdisæt og et veluddannet og engageret trænerteam, der har øje for den 
enkelte spillers ambitioner, personlighed, svagheder og styrker – og generelle livsbetingelser.  

4. KBKs frivillige  
 
Ledelsen af KBK, udvalg i KBK og det meste af praktikken i KBK bygger på frivillighed. 
 
I KBK oplever vi, at man giver en hånd til fællesskabet og kender værdien af at løfte i flok. Vi vil gerne være 
med til at skabe morgendagens talenter, men vi vil samtidigt også danne hele mennesker med respekt for 
hinanden og kompetencer i at arbejde for egne mål - og samarbejde om hinandens mål. Dette gælder for 
breddespillere og eliten og gennemsyrer både træningerne og hele ånden i klubben. 
 
I KBK samler vi på frivillige kræfter - seniorspillere, ungdomsspillere og forældre er med til at skabe 
rammerne for, at vores dygtige trænere kan arbejde målrettet med spillerne, og samtidig understøtte det 
helt unikke fællesskab der også er uden for banerne. I KBK møder man kulturbærere i alle aldre og med 
mange forskelligartede kompetencer. De er med til at fremme værdierne og passe på klubben. Vi oplever, 
at store som små frivillige indsatser har en afsmittende effekt hos både dem, der giver og dem, der 
modtager. 
 
Frivillighedskulturen i klubben er værdsat og i vækst - og den er ikke alene nødvendig for, at klubben kan 
tilbyde de nuværende unikke rammer, men den er også af værdi for spillerne på et menneskeligt plan.  
 
KBK har især de seneste år samlet en meget stærk og værdifuld kerne af frivillige, som er stammen i det 
KBK, vi har i dag. Den stamme skal udvides og gøres endnu stærkere og bæredygtigt på lang sigt. Vi ved, at 
frivillighed kan være en skrøbelig størrelse – så vi arbejder hele tiden på at gøre KBKs frivillighed adapterbar 
i forhold til det samfund, vi er en del af. 

5. KBKs ansatte  
 
Trænerteamet i KBK er et fasttømret hold af spillere fra den tidligere verdenselite og danmarkselite, 
universitetsuddannede i idræt, erfarne ældre spillere, ildsjæle fra klubbens bagland, unge trænertalenter 
under uddannelse og helt nye trænerspirer. Også her søger vi at skabe et team, der repræsenterer og 
favner mange nuancer af kompetencer og personligheder. 
 
Vi sørger for løbende at videreuddanne og dygtiggøre teamet gennem interne og eksterne kurser, 
seminarer og workshops. Alle giver deres bedste til KBK og er med til at sikre en kontinuerlig udvikling. 

6. KBKs spillere 
KBK tæller omtrent 680 aktive spillere i alle aldersgrupper - med en stor blomstrende ungdomsafdeling, en 
ambitiøs seniorafdeling i rivende udvikling samt breddeafdelinger, der skaber et skønt miljø og mulighed 
for godt fællesskab og motion for alle. 
 
Der er plads til eliten, og dem der spiller kun for sjov, til de helt nye små på miniton, til teenagerne og de 
virkelig rutinerede på seniorbredde og i koneklubben. Der er plads til dem, der vil træne hver dag, og til de 
faste banelejere, der kommer en gang om ugen og til firmaer, der ønsker træningsmuligheder for 
medarbejderne. Vi har udover dette specielle hold for børn og unge med særlige behov.  
 
I KBK er der plads til alle! 
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7. KBK og FNs verdensmål: 
 
FNs verdensmål er dybt relevante for alle verdensborgere – og dermed også for alle medlemmer og 
fællesskabet i KBK …også selvom vi har base i privilegerede Danmark. Vores overordnede holdning er, at vi 
alle skal tage aktivt ansvar for og vare på den verden, vi er en del af. Som forening ønsker vi, at vores 
fællesskab og vores medlemmer også i den større sammenhæng er rollemodeller, der bidrager til en bedre 
verden allerede fra i dag.  
 
Der skal knyttes handling og konkrete tiltag op på disse ord. Vi har i den forbindelse gennemgået de 
relevante verdensmål …  
 
…Vi tør godt give vores 
fortolkning af, hvad vi 
tænker og gør for at 
hjælpe med til at fremme 
de utrolig vigtige mål, som 
taler direkte ind vi vores 
værdier. 
 
Vi vil gerne invitere dig 
indenfor i vores tankegang 
og handlinger – disse kan 
du finde i vores pjece KBK 
og FNs verdensmål  
 

……………….. 
 
Hvis du vil vide mere, så skriv endelig til os på kontakt@kbknet.dk 
 
KBK juni 2020, 
Bestyrelse, Udvalg og Sportsligt Team 

 

 


	KBK – historik, vision, værdier, verdensmål og mennesker
	1. KBKs historie
	2. KBKs vision
	3. KBKs værdier
	4. KBKs frivillige
	5. KBKs ansatte
	6. KBKs spillere
	7. KBK og FNs verdensmål:

