Bemærkninger fra veteranudvalgets formand Kim Krahl Larsen:
Veteranspillere i KMB2010 udgør i alt 228 medlemmer ud af ca. 500 betalende medlemmer.
Vi har følgende aldersfordeling af spilleberettigede medlemmer for sæsonen 2017/18.




54 – 40+ medlemmer
73 – 50+ medlemmer
101- 60+ medlemmer

Resultater for alle veteranhold
40+ 1. hold - Elite Pulje 1 - 5. plads – solidt i midten af rækken
40+ 2. hold - 1.serie Pulje 1 - 6. plads – lige over nedryknings stregen
40+ 3. holdet - 3.serie Pulje 1 - 6. plads – lige over nedryknings stregen
40+ 4 hold - 5.serie Pulje 1 - 4 pladsen – solidt i midten af rækken
50+ 1. hold 4.serie Pulje 1 - 1. plads – oprykning til 3. serie med maksimumpoint
50+ 2. hold - 5.serie Pulje 1 - 3. plads – over midten af rækken
50+ 3. hold 7.serie Pulje 1 - 8 plads – desværre sidst i sin række med nedrykning til serie 8 som
resultat, hvis ikke de 3 tilbageværende hold flyttes til serie 7, hvor 3. holdet allerede ligger.
Nye aktiviteter ift. Veteran.
Der er nu nedsat veteranudvalg iht. klubbens vedtægter §17, stk. 1 bestående af de nuværende
samt kommende veteranholdledere. Jeg er pt. konstitueret som Formand for dette veteranudvalg
Det første møde er afholdt i uge 17 for at afdække de tilgængelige spillerressourcer på alle
veteranhold for den kommende sæson 2017/18. Dette skal afspejle vores holdtilmelding for den
kommende sæson.
Dette for at undgå den svære situation nogle holdledere har stået i mht. tilgængelige/låste spillere
i den netop afsluttede sæson 2016/17.
Vi tilmelder igen 7 veteranhold til den kommende sæson 2017/18. Det blev enstemmigt vedtaget
at tilmelde 3 stk. 40+ hold, 3 stk. 50+ samt et 60+ hold. Dette skal ses i lyset af vores
aldersfordeling blandt veteraner samt generelt ønsket om et 60+ hold igen.
Der er på nuværende tidspunkt givet positivt tilsagn fra de ansvarlige holdledere for alle de hold vi
planlægger at tilmelde.
Næste møde er planlagt ultimo august når holdkampene er planlagt fra kredsen. Det er så
intentionen at vi på tværs af alle veteranhold vil anmode om at få rykket evt. sammenfaldende
dato/tider for både ude og hjemmekampe.
Vi ser frem til endnu en spændende sæson for alle veteranhold i KMB2010.
Kim Krahl Larsen.

