Sæson 2020-2021 beretning fra EU

Fra den sportlige side:
•

1. holdet, 2. division.

Holdet viser stort overskud og vinder alle 4 kampe, der er blevet spillet i året.
2 overbevisende sejre og 2 gode sejre mod 2 af Danmarks bedste klubber, som har hold i
badmintonligaen og råder over en spilletrup, der er langt større end vores. Mange gode
kampe hvor intet bliver givet væk. Spillerne kæmper med alt det de har og viser seriøsitet,
entusiasme og støtter hinanden. En meget homogene trup, som står klar for hinanden. Vi
ligger på nuværende tidspunkt nr. 1 og skal spille 3 opryknings kampe, som vi håber vil
give os oprykningen til 1. division.
•

2. holdet, Danmarkserien.

KBK 2 viser styrke og vinder også alle 4 kampe spillet i sæson. Ciffrene beviser at truppen
er ved at modne og niveauet er steget ift. sæson 19/20. Holdet består af mange unge
spillere, der viser gode takter til fremtiden. Vi ligger pt. som nummer 1 og skal spille 3
afgørende kampe til en evt. oprykning i 3. division.
•

3. holdet, Københavnserien

KBK 3 vinder 3 ud af de 4 kampe og taber den ene kamp mod det bedst placerede hold.
Vi ligger nu som nummer 4 med lige score med anden og tredje placering (som vi har
vundet over). Vi er kun i tand bagud på kampresultat men har mødt alle tophold, så det
gælder at skrabe alle point i de tre resterende kampe hvis de bliver spillet? Holdet består
af mange unge spillere, der træner godt for at blive bedre, og bliver udfordret af
kommende talenter, og dermed udgør en god og solid fundament for KBK.
Generelt.
Sæsonen har selvfølgelig været præget af Corona pandemien. Vi har haft 4 gode
måneder fra august til slut november, hvor vi ikke har stillet os tilfreds med hygge, leg og
kampe. Spillerne knokler på for at blive bedre og FT1 og FT2 udvikler deres niveau. Vi ser
frem til at kunne komme ned at spille og få rørt noget fjer igen. Vi har haft nye spillere i
hver afdeling og de er kommet godt ind i truppen. Nogen aggerer som gode rolle-modeller,
andre har virkeleig taget godt fat i vores sociale arrangementer. Dette giver en god og
solid trup, som nyder at være sammen. Vi ønsker at styrke sammevær på tværs af alle
holde/afdelinger og opfordrer alle til at deltage i de arrangementer, der bliver planlagt af
frivillige spillere/ressoucer. Opstartslejren var en succes og vi glæder os til næste lejr som
kommer til sommer - når Danmark åbner op igen. Festudvalget bestående af 4-5 spillere
har arrangeret gode fester i den korte tid, vi havde åbent. TAK for det.

Tak for alt den gode opbakning til kampene. Tak til alle frivillige, der sørger for det praktisk
ved holdkampe og andre arrangement.
Tak til vores trænerteam, som viser engagement og seriøsitet, og som planlægger ikke
bare en udvikling i denne nuværende sæson, men også mange sæsonner frem. Vi er
trygge ved fremtidige sæsonner, og ser frem til at se og mærke udviklingen. Trænerteamet
består af Knudi, Peter, Simon og Anton.
Hvad sker der næste sæson?
Vi har lige fået renoveret vores styrkerum, som står opdateret og klar til resten af sæson,
og som vil helt klart hjælpe trænerteamet til at få flere ind i en god vane omkring
styrketræning. Vi ønsker stadig at arbejde målrettet for at synliggøre KBK som en
talentudviklings- og eliteklub. Vi arbejder lige pt. med at planlægge næste sæson trods
udfordringer om hvorvidt vi spiller i 1. eller 2. division. Vi ønsker at få tilgang af en enkelt
ny spiller, der kunne styrke vores hold til en evt. 1 div. Han skulle gerne kunne spille HD
og udfordre vores nuværende trup og oplære vores yngste spillere.
Elite udvalget bestående af Gustav, Anton, Samuel og Cedric står klar til enhver
forspørgsel eller drøftelse, hvis nogen skulle have brug for det. Vi vil intensificere vores
indsats og tilstedsværelse - og planlægger allerede nu små ændringer og tiltag i den nye
sæson.
MVH
Cedric på vejen af Senior Elite Udvalg.

