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Vi har haft en forrygende sæson – især når man ser på medlemstallet for ungdommen. Vi startede
sæsonen med at have 78 aktive unge mennesker, men er lige nu langt over 100, nærmere
betegnet ligger vi lige nu på 116 medlemmer. Så når man tænker skolereform – færre banetimer –
den generelle nedgang de forskellige forbund taler om – så er det bestemt ikke noget der passer
på vores klub.
Vi startede sædvanen tro - kan man næsten sige - sæsonen op med at tage til Faxehallerne på
træningslejr. Ligesom sidste år var turen fælles med seniorafdelingen, og der blev grinet, hygget og
i den grad også kæmpet på banerne. Igen var der stor opbakning fra forældrene til både transport
og hjælp på selve lejren, og uden DEN hjælp er det umuligt at gennemføre sådan et arrangement,
så en stort tak til alle der gav en hånd både før og under turen.
Vi har i år haft 3 hold tilmeldt Badminton Københavns holdturnering. Denne gang havde vi tilmeldt
ét U11 hold i Serie 2, som sluttede på en 4. plads. U13 spillede i Serie 3, og sluttede desværre på
en sidste plads, men det ændrede ikke på at samtlige spillere på holdet beholdt gejsten hele
turneringen igennem, og troligt mødte op til kampene, og kæmpede alt hvad de kunne. Vores U15
hold spillede i Serie 2, og de sluttede på en 6. plads. For alle 3 hold gælder det at vi mere eller
mindre bevidst havde tilmeldt dem i en højere række end sidst, for uanset hvad er det mere
udfordrende og dermed vel også sjovere, at skulle kæmpe ekstra hårdt for at hive en sejr hjem,
end at skulle gå på banen og være ens modstander fuldstændig overlegen – og nærmest vinde
kampen ”uden kamp”. Så med det in mente, synes jeg vi kan være ganske tilfredse med
slutresultaterne.
De åbne turneringer som vi gerne ville have afholdt for ungdommen, blev til gengæld noget skidt.
For det første fik vi kun godkendt en enkelt turnering, og den blev vi nødt til at aflyse pga. alt for få
tilmeldinger. Men i december var vi igen værter for Kredsmesterskaberne for ungdom, og med de
samme årgange som sidst – U9, U11 og U17. Det ligger efterhånden fast at vi kører KMU i
samarbejde med KBK, så det forventer jeg også bliver aktuelt fremover.
Derudover havde vi vores lille ”Badminton på Toppen” turnering, hvor det er de helt unge og nye
spillere og deres forældre der kan deltage. Det er et samarbejde med 3 andre Amager klubber og
Badminton Danmark, og et projekt vi satser på vi fortsætter med fremover også, så de nye spillere
kan få en fornemmelse af hvad det vil sige at spille turneringer, og deres forældre får en forklaring
på hvad badminton egentlig går ud på, og får et lille indblik i regler, pointtælling osv.
Klubmesterskaberne er netop overstået, og der var desværre ikke den helt store tilslutning blandt
ungdommen i år. De fleste kampe blev spillet i træningstiden over 2 dage, og et par enkelte finaler
blev afviklet lørdag sammen med Seniorafdelingen, hvorefter der var fælles præmieoverrækkelse.
Det sidste vi forhåbentligt får klaret i denne sæson er Amagermesterskaberne. Lige nu er der dog
desværre ikke nogen endelig afklaring på, hvor eller hvornår de vil blive afviklet, men der arbejdes
hårdt på at få det på plads.
Midt i sæsonen opstod der lidt knas på sidelinjen, som gjorde at vi måtte sige farvel til en træner.
Men i løbet af relativ kort tid, var der fundet andre kræfter der kunne og ville tage over, og den
trænerstab jeg har i ryggen lige nu, fungerer og supplerer hinanden på bedste vis, og det er helt
sikkert også pga. dem, at nye spillere er strømmet til klubben i denne sæson, så det kan I godt
klappe jer selv på skulderen for!

Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine trofaste hjælpere, som ganske enkelt er nogen af de mest
effektive personer jeg kender. Uanset hvilken opgave de får stukket ud, så ved jeg med sikkerhed
at det kommer til at køre som planlagt, og fuldstændig problemløst.

Tove Petersen
Ungdomsformand

