Formanden for spilleudvalgets beretning:
Sæsonen 2016/17 har for seniorafdelingen været tilfredsstillende på det resultatmæssige.
Klubbens 1. Hold nåede ikke målet om oprykningsspil, men vi går efter det igen næste sæson.
Holdet er ungt og viste specielt i de sidste par kampe at næste sæson godt kan blive rigtig god.
2. holdet måtte desværre rykke ned og skal for næste sæson spille i 3. Division. Målet var at blive i
2. Div, men med 6 afbud i snit pr. runde har det været svært at opretholde det høje niveau på
holdet, de viste i de 2 første runder. Funfact; vores 2 hs på 3. Holdet i 1. Runde i september,
sluttede med at spille 1 hs på 2. Holdet i april, hvilket vidner om et hav af afbud.
3. holdet rykkede sidste år op, og målet var at blive i DK-serien. Tidligt i sæsonen blev det klart at
3. Holdet ville blive i rækken og endte med at spille med om oprykning til 3. Div. Hvilket er en rigtig
flot præstation. Det vidner om en god bredde i klubben når der har været så stor udskiftning på
holdene.
4. holdets mål fra sæsonstart var at rykke op, og 4 holdet var også suveræne og er rykket en række
op. Det samme med vores nyoprettet 5. Hold, som smadrede alt og alle på deres vej og som næste
år skal spille en række over det de gjorde i år.
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til ALLE der har hjulpet med at spille holdkampe for et af de
5 ovennævnte hold. Alt i alt er der blevet brugt næsten 70 forskellige spillere til de 5 forskellige
hold, hvilket vidner om en klubånd og en vilje til at ville spille holdkampe som vi i klubben virkelig
skal sætte kæmpe stor pris på. Det er i hvert fald noget af det der gør, at jeg vil blive ved, også
næste sæson, med at kæmpe og arbejde for den klub jeg har været i siden jeg var 5 år!
Træningsmæssigt har vi haft et fantastisk flot fremmøde til tirsdag og torsdagstræningerne. I snit
har der været 27 til træning, hvilket er langt over hvad vi har været vant til de andre sæsoner. Folk
kan li’ at komme til træning, uanset om de træner for at blive verdensmestre, eller klubmestre. Vi
har prøvet sporadisk at få noget søndagstræning op at stå. Det er dog svært når der tit er
turnering og kampe i weekenden, og mange af spillerne gerne vil bruge deres weekend på at holde
fri, når de endelig kan det. Men vi holder ved næste sæson ved søndagstræningerne, og håber at
det kan blive en del af træningskulturen i KMB, at søndag skal bruges til halvanden times træning,
for dem der vil.
Næste sæson byder på nye udfordringer for alle klubbens senior medlemmer. Spillerne virker
glade for at spille i klubben og rygtet om at KMB er en seriøs klub samtidig med man kan hygge sig,
spreder sig i badminton-DK. Et rygte vi skal værne om og som jeg håber alle, i og omkring klubben,
vil være med til at passe på.
Jeg håber også at alle næste sæson er klar til at hjælpe hvor der kan hjælpes. Jo flere hænder vi er
til det uden om banen, jo mere kan spillerne koncentrere sig om det på banen.
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