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Vi har haft en ganske god sæson i ungdomsafdelingen. Vi ligger medlemsmæssigt rimeligt stabilt,
og har fået en hel del nye og ganske unge medlemmer, som vi selvfølgelig håber på vil fortsætte,
så vi kan få opbygget nogle rigtig gode og stor årgange senere hen.
Vi startede sæsonen med at tage til Faxehallerne på træningslejr. Sammen med seniorafdelingen
var vi i alt 56 personer der tog afsted, til træning og masser af hygge. Forældre bakkede op om
hele arrangementet, og jeg havde overskud af både hjælpere til selve turen, og chauffører til at
transportere spillerne og deres udstyr til Faxe. Der blev spillet, lavet konkurrencer, digtet sange,
og IKKE sovet særligt meget. I hvert fald blev Facebook søndag eftermiddag bombarderet med
billeder af sovende unge mennesker, så jeg vil vove at påstå at ingen havde dovnet den i den
weekend. En helt perfekt weekend, som vi meget gerne vil gentage.
Vi har i år haft 2 hold tilmeldt Badminton Københavns holdturnering. Denne gang havde vi tilmeldt
et U13 og et U15 hold – begge to i Serie 3. U13 vandt deres række med en score på 44-12, og
U15 vandt ligeledes ret overbevisende med en score på 40-8. Super flot!!
Åbne turneringer skulle vi have afholdt to af, men den første turnering for U11 spillere i august
måned måtte vi desværre aflyse pga. for få tilmeldinger. Til gengæld har vi netop afholdt vores
U17 turnering – en lille turnering, men ikke desto mindre vellykket turnering.
I december var vi igen værter for Kredsmesterskaberne for ungdom. Vi havde fået tildelt de
samme 3 årgange som forrige sæson, og det var igen en kæmpesucces. Så vi er blevet spurgt om
vi vil afholde de samme rækker og årgange igen til december, og det har vi sagt ja til.
I samarbejde med flere andre Amager klubber og Badminton Danmark, har vi netop startet et lille
projekt kaldet ”Badminton på Toppen”. Det går i al sin enkelhed ud på, at klubberne på skift
arrangerer en nybegynderturnering på ca. 3 timer, hvor der spilles på tid, og hvor forældre er
tællere. Udviklingskonsulenten fra BD deltager, og forklarer forældrene om hvad badminton
egentlig går ud på, så de får et godt grundlag for at kunne bakke deres børn op i deres sport, og
forhåbentlig får mod og lyst til at tage med dem til åbne turneringer. Der har på nuværende
tidspunkt kun været afholdt den første turnering, som foregik i KMB-hallen. Næste gang er det
Dragør – forhåbentlig inden sommerferien, og i den nye sæson vil det så være os og Islands
Brygge Badminton som vil stå for arrangementerne.
I september havde vi et lille aftenmøde for forældre, hvor udviklingskonsulenten fra BD var
tovholder, og fortalte om det at coache ens børn til turneringer. Der blev diskuteret rigtig mange
forskellige episoder, og vi kom igennem stort set alt omkring barn/forældre/badminton – og det at
være til turnering. Jeg har efterfølgende hørt forældre tale om at de ”huskede” at sige og gøre det
vi havde talt om til mødet, men også at de sørgede for IKKE at sige det der bare ikke måtte siges.
Alt i alt en meget udbytterig aften for alle deltagerne.
I næste uge skal vi så have afviklet vores klubmesterskaber, og som sidste år vil finalerne blive
spillet om lørdagen sammen med klubbens andre afdelinger.
Det sidste vi skal have klaret i denne sæson er Amagermesterskaberne som i år skal afholdes i
Amager ABC. Det kommer til at foregå i midten af juni – rimeligt sent i forhold til tidligere år, men
det er for Amager ABC’s vedkommende ikke muligt at afvikle dem før.

Vi arbejder også på vi gentage succesen med besøg af en gæstespiller via Yonex, i lighed med
besøget af Anders Kristiansen. Men tiden løber, og vi kan ikke love at vi når det før
sæsonafslutning. Glipper det – så satser vi på et efterårsbesøg i stedet for.

Sidste år efterlyste jeg forældre som ville træde til som hjælpere, og det har i højeste grad givet
pote. Jeg har haft en fast gruppe, der har taget sig af indkaldelse til holdkampe, og kørsel af
spillere til og fra kampene. Jeg har haft super hyggeligt selskab i buret til vores turneringer, jeg har
haft en kæmpehjælp i arbejdet med at få vores sponsorskærm og i det hele taget det at få hele
sponsorprojektet op at køre. Vores juleafslutning var jeg næsten ikke indblandet i – her var det
også forældre der klarede det hele. Der blev arrangeret besøg af en fitnessinstruktør fra
CombatFreak, som stod for opvarmningen (lidt af en overraskelse for deltagerne), og efter at både
børn og forældre havde spillet og kæmpet på banerne, sluttede vi aftenen af i cafeteriaet med
fællesspisning. Der var over 60 tilmeldinger til spisning, så det tager jeg som et signal til at det er
noget vi nok godt må gøre igen.
Så derfor vil jeg gerne sige tak til alle mine trofaste hjælpere, tak til mit trænerteam – I er guld
værd, og jeg håber I er friske på at være en del af ungdomsafdelingen fremover også.
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