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Vi har haft en ganske god og spændende sæson i ungdomsafdelingen.
Vi har i år haft 3 hold tilmeldt KBKR’s holdturnering, og som sidste sæson var alle 3 hold X-hold,
hvor det primært har været de nye spillere som har fået chancen for at prøve at spille ”rigtige”
kampe. For U11 holdet blev det til en 2. plads, for U13 holdet blev det en 5. plads, og for U15
holdet ligeledes en 5. plads.
Mht. de åbne turneringer, så har der været rimelig mange nye – især U11 og U13 spillere, som har
været afsted, og det har generelt set været superflotte placeringer de har hentet hjem. Hvis vi skal
køre en lille statistik over hvor mange placeringer det er blevet til så ser det således ud:
21 spillere har hentet 44 førstepladser – 21 andenpladser og 27 tredjepladser. F.eks. har vi en
U17 spiller, som har vundet alt hvad han har stillet op i. Han startede sæsonen i C-rækken, men er
nu rykket op som A-spiller. Det må vist være det man kalder – en stabil spiller!
Af åbne turneringer har vi haft 2 i denne sæson. I september afholdt vi U13CD turnering og i marts
var det U17AB turnering. Begge turneringer var forholdsvis små turneringer, men de blev
gennemført i en fantastisk god stemning, både blandt spillere og deres forældre, og der er ingen
tvivl om, at alle vores gæster nyder at komme til Vestamagerhallen. Jeg tror ikke jeg endnu har
oplevet ikke at få at vide at det er en helt fantastisk hal vi har, og at der altid er en kanonstemning,
når vi har arrangementer.
I december var vi blevet spurgt om vi ville være med til at afvikle Kredsmesterskaber for ungdom –
altså for ”ikke-elite/mesterrækkespillere”. Det var første gang KBKr ville prøve kræfter med det, og
vi blev tildelt 3 årgange – U9, U11BCD og U17AB. Det var en kæmpesucces, og har resulteret i at
vi også skal afholde de samme rækker og årgange i næste sæson.
Vi har netop afholdt vores Klubmesterskaber. I år havde vi for første gang valgt at afvikle finalerne
sammen med seniorafdelingen om lørdagen, og det gav nogle rigtig gode og meget forskellige
kampe. Ungdomsafdelingen havde lavet et lille lotteri, og havde bl.a. via nogle af vores sponsorer,
skaffet i alt 10 præmier. Præmierne blev udtrukket som det sidste punkt på dagsordenen om
lørdagen, og de heldige vindere har alle sammen fået udleveret deres præmier.
Vi har her i foråret lavet specialtræning i et par weekender for nogle af de bedste U11 og U13
spillere, og det har udviklet spillerne rigtig meget. Vi skal nu evaluere det, og se om det er noget
der skal fortsætte – eventuelt indenfor den ordinære træningstid. For at ryste disse spillere endnu
mere sammen, har nogle af forældrene inviteret til fredagshygge, med spisning – spil og hygge.
F.eks. var det på én af disse aftener at de 2 store bannere som NBK havde med til den sidste og
afgørende senior 1. holdskamp blev produceret.
Det sidste vi skal have klaret i denne sæson er Amagermesterskaberne som i år skal afholdes hos
os. Det foregår fra d. 7. til d. 11. maj. Jeg har lige tastet tilmeldingerne ind, og vi skal have i alt 118
spillere på besøg på banerne, deriblandt er 21 vores egne, som er fordelt over alle årgange.
Til sidst vil jeg som sædvanlig gerne takke alle jer, der har været med til at hjælpe med diverse
små ting. Det er det der gør det, det hele værd.
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