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Ændringer i KBKs struktur og trænertrup 
 
KBKs bestyrelse og sportschef har igennem noget tid arbejdet med en fremtidig og bæredygtig struktur for klubben, og 
den er nu lagt i faste rammer. Den nye struktur medfører følgende ændringer; 
 
Der oprettes fra starten af sæson 2023/24 et sportsligt udvalg med reference til klubbens bestyrelse. Det sportslige 
udvalg vil bestå af Peter Gade, Mads Kolding, Anton Tømming Larsen og repræsentanter fra bestyrelsen. Med dette 
tiltræder Peter Gade en ny rolle som Sportsligt Advisory Board i KBK – og vil ikke således ikke længere være sportschef og 
dermed ej heller at finde i hallen til daglig. Peter vil dog fortsat have en tæt tilknytning til klubben bl.a. gennem 
akademiet, som Peter fortsat vil drive delvist ud af KBK, sådan som det også er i dag. 
 
Mads Pieler Kolding, der kom til KBK i foråret 2022 og har spillet på klubbens bedste hold i denne sæson, tiltræder pr. 1. 
juli 2023 rollen som cheftræner for KBK-senior (FT1 og FT2). Mads, der selv har en lang og flot karriere i toppen af 
verdenseliten, vil være træner for alle FT1 træninger, og vil derfor ikke fremover være spiller på klubbens bedste hold. 
Anton står fortsat for FT2 træningerne, og en dag om ugen vil Anton og Mads kører en af FT2 træningerne sammen. Det 
er målsætningen, at der også på FT1 træningerne vil være 2 trænere på flere træningspas. Vi ønsker stort tillykke og 
velkommen til Mads i den nye rolle – vi glæder os til samarbejdet. 
 
KBK skal samtidig tage afsked med Karsten Bjerring i rollen som cheftræner for KBK-senior. Karsten kom til klubben sidste 
sæson, og vi vil gerne takke Karsten for hans indsats som cheftræner for seniorertruppen i den forgangne sæson. Det har 
været en stor fornøjelse - og Karsten vil efter behov fortsat kunne indgå i trænertruppen. 
 
I Ungdomsafdeling vil der også ske ændringer fra ny sæson, idet Anton Tømming Larsen pr. 1. juli 2023 tiltræder rollen 
som cheftræner for KBK-ungdom. Anton har gennem de seneste år dedikeret sig fuldt ud til at videreudvikle sig som 
træner, og han har allerede i forholdsvis ung alder erhvervet sig stor erfaring med at træne børn og unge i alle aldre og 
på alle niveauer. Bestyrelse og sportschef vurderer, at Anton besidder både de faglige og menneskelige kompetencer, 
der skal til for at bringe også klubbens ungdomsafdeling op på det ønskede ambitionsniveau. På ungdomselitetræningen 
mandag aften vil Anton og Mads Kolding kører træningerne sammen for at skabe god sammenhæng mellem ungdoms- 
og seniorarbejdet – og overgangen herimellem. Stort tillykke og velkommen i den nye rolle til Anton – vi glæder os til 
samarbejdet.  
 
Med Antons nye opgaver er der fyldt godt op i hans kalender, og derfor overtager Anna Bygum allerede pr. 1. februar 
rollen som medlemsansvarlig for KBK fra Anton og hermed også ansvar for klubbens medlemskontakt. 
 
Ovenstående ændring i ungdomsafdelingen betyder også, at vi i slutningen af juni med udgangen af denne sæson, skal 
tage afsked med Sune Thomsen, der i samspil med bestyrelse og sportschef har besluttet, at det nu efter rigtig mange 
gode år i KBK er tid til at søge nye muligheder udenfor KBK. De sidste praktiske detaljer ift. dette er endnu ikke helt på 
plads, så derfor kan vi ikke kommunikere helt præcist omkring Sunes nye opgaver – men fra KBK skal lyde en kæmpe og 
største tak!  
 
Sune har igennem 14 år været synonym med ungdomsafdelingen i KBK og mange af vores spillere, også nogle af dem, 
som nu spiller på vores bedste seniorhold, er vokset op under hans træninger, og har brugt utallige timer sammen med 
ham i hallen. Derfor vil han også blive savnet stort, og alle spillere skal nok få tid til at få sagt ordentligt farvel til Sune 
inden sommer. KBKs bestyrelse vil gerne takke Sune for hans store indsats og mange år som en del af KBK, og vi ønsker 
ham alt det bedste for fremtiden. 
 
Og sidst men ikke mindst, også en stor tak til Peter for 4 fantastiske år som sportschef i KBK. Det altid fokuserede og 
dedikerede samarbejde har været en ubetinget glæde for os alle. Brikkerne til fremtidens KBK-puslespil er nu godt på 
plads, og vi glæder os over, at Peter også fortsat vil have en afgørende rolle i KBKs sportslige og kulturelle udvikling. 
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