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Pressemeddelelse 
 
Ny cheftræner i Københavns Badmintonklub 
 
1. juni kan Københavns Badmintonklub (KBK) byde velkommen til Karsten Bjerring som ny 
cheftræner for KBKs bedste seniorhold.  
 

Karsten får ansvaret for KBKs 1. og 2. hold. Her skal han i tæt samarbejde med klubbens sportschef, 
Peter Gade og assisterende cheftræner, Anton Tømming, sikre optimal træning og udvikling af vores 
spillere i 1. og 3. division. Peter Gade udtaler; 
 
“Jeg er superglad for, at vi kan præsentere Karsten som ny chef-seniortræner for den kommende 
sæson. Karsten har den helt rigtige kombination af stor erfaring fra både talentarbejde og 
klubbadminton på højeste nationale niveau, og samtidig masser af erfaring på det menneskelige 
og organisatoriske plan. Karsten har i den grad et hjerte, der banker for badminton og 
foreningskulturen/klubkultur, og jeg tror på, at Karsten er det helt rigtige match til KBKs 
ambitioner for de kommende år både på og udenfor banen, og at han kan bidrage yderligere til 
den særlige kultur og klubånd, vi har i klubben" 
 
Karsten Bjerring er Cand.Scient.Idræt fra Københavns Universitet. Karsten har haft en lang 
badmintonkarriere både som aktiv spiller på højt niveau - og som træner i flere roller. Herunder 
har Karsten været cheftræner på Stenhus Sports College og i en lang årrække været involveret i 
elitearbejdet i Gentofte Badminton Klub. Karsten har tidligere arbejdet sammen med Peter Gade i 
forskellige sammenhænge, og er nu klar til at prøve kræfter med KBK, hvor han selv startede sit 
badmintonliv. 
 
"Jeg ser rigtig meget frem til at blive en del af trænerteamet i KBK. Det bliver et kærkomment 
gensyn med min barndomsklub og et nyt, spændende kapitel i mit samarbejde med Peter Gade. 
Ikke mindst bliver det et møde med en trup, en kultur og nogle ambitioner, som jeg kun har hørt 
godt om. Jeg glæder mig enormt til at bidrage til den videre udvikling af både klub og trup", siger 
Karsten Bjerring. 
 
Kirsten Hede, bestyrelsesformand i KBK, slutter; 
 
“KBK har en stærk kultur og et solidt værdisæt, og vi synes, at Karstens tilgang går hånd i hånd med 
vores klubkultur. Vi glæder os meget til at byde ham velkommen i hallen”. 
 


