
KBK præsenterer: Søren Selmann-prisen


Hos KBK ønsker vi at skabe en kultur med fokus på ambitioner, udvikling, mod og holdånd. Derfor 
er vi glade for at kunne præsentere Selmann-prisen, som gives til en ung spiller, der er ambitiøs 
med sin badminton, åben og søgende i forhold til sin udvikling som badmintonspiller og som 
menneske. En team-player der giver sit absolut bedste til sin klub - både på og udenfor banen. En 
spiller der kan kæmpe og fighte med alt på banen, men samtidig også vise respekt, klasse og fair-
play overfor både medspiller og modstander. 


Prisen er opkaldt efter Søren Selmann, som var 1. holdstræner i KBK i 1999 og var indbegrebet af 
disse værdier. Desværre kom Søren så alvorligt til skade i en bilulykke, at han måtte sige farvel til 
livet i 2001. Søren var en stor personlighed i badmintonverdenen i Danmark. Han var tilknyttet 
Team Danmarks Elitetræning i Brøndby, hvor han arbejdede med nogle af Danmarks bedste 
badmintonspillere igennem en årrække - der iblandt vores sportschef, Peter Gade.


Seriøsitet, åbenhed og parathed overfor at udvikle sig, både på og udenfor badmintonbanen, var 
vigtige værdier for Søren. Værdier, som lever videre igennem de mennesker, Søren har haft 
berøring med gennem årene, og værdier som KBK gerne vil forbindes med og gerne vil ære med 
en pris i Sørens navn.


Søren Selmann-prisen ledsages af 5000 kr, der er øremærket til turneringer, trænerkurser, 
coachingkurser og lign. Prisen er sponseret af foreningen Selmann Challenge, som er startet af 
Kasper Ulf Nielsen, Peter Scharff og Peter Mejlby, der ligesom vores sportschef, Peter Gade, 
kendte Søren Selmann godt og ønsker at ære hans minde ved at honorere de værdier, der netop 
kendetegnede Søren Selmann, samt støtte op omkring den professionelle tilgang til træning og 
det værdigrundlag KBK arbejder med.


Modtageren udvælges af et udvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelse, det sportslige 
team og sponsorerne af prisen - på baggrund af indstillinger af kandidater fra Sportschef og 
klubbens trænere.

Prisen uddeles i slutningen af sæsonen.


