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Smash-stjerne lander i KBK 
 
Københavns Badminton Klub (KBK) bliver fra 1. juni 2022 forstærket med verdens hurtigste smash. 
Mads Kolding, indehaveren af netop denne verdensrekord, flytter fra Team Skælskør-Slagelse til 
KBK og er dermed klar til at blive en del af klubbens bedste hold fra næste sæson. 
 
Peter Gade, sportschef i KBK, siger:  
 
“Det er fantastisk for Københavns Badminton Klub, at vi kan præsentere Mads Kolding som KBK-
spiller i den kommende sæson. Mads kommer med enorm erfaring fra sin tid som topspiller på 
allerhøjeste internationale niveau og vil uden tvivl kunne bidrage med masser af elementer til KBK 
- både på og udenfor banen. På banen, ved at være tæt på klubbens ungdoms- og seniorspillere i 
og under den daglige træning, og udenfor banen, som en fremtidig vigtig del af vores helt unikke 
kultur i KBK”. 
 
Mads Kolding har ligget i verdens top-10 i herredouble gennem flere år og var en del af Thomas-
Cup holdet i 2016, som hentede det legendariske guld med hjem til Danmark for første gang i 
historien. Desuden har han spillet i indtil flere klubber i badmintonligaen bl.a. Værløse og 
Skovshoved og senest i Team Skælskør-Slagelse.  
 
"Jeg glæder mig utrolig meget til den kommende sæson i KBK. Jeg har i noget tid tænkt over, om 
badminton stadig skulle have en plads i mit liv. og det har jeg fundet frem til, at den skulle. KBK 
har et spændende projekt kørende, og det ville jeg rigtig gerne være en del af. Jeg glæder mig til at 
indgå i samarbejdet med sportschef Peter Gade, cheftræner Karsten Bjerring og alle de andre i og 
omkring klubben, ikke mindst til at møde alle spillerne. Jeg er sikker på, at vi går en god og 
udviklende sæson i møde", siger Mads. 
 


