I ungdomsafdelingen har vores fokusområder i denne sæson været at skaffe flere medlemmer og skabe en
ungdomsafdeling, hvor der er gode træningsmuligheder og samtidig en masse sociale aktiviteter.
Vi har igen i år haft DGI inde for at lave skolebadminton med vores folkeskoler i Grindsted. Det er en succes
og gør os synlige for de unge mennesker, som vi meget gerne vil have til at dyrke badminton.
Vi har et medlemstal i Ungdomsafdelingen på omkring 100 medlemmer. De fordeler sig på fire hold, hvor
man på nogle har valget mellem at spille en eller to gange om ugen. Holdene er startende fra Miniton,
begynder/let øvet 3-8 klasse, Øvede 3-8 klasse og Talentholdet. Derudover er der spillere fra talentholdet,
som tilbydes mulighed for morgentræning (en eller to gange ugentligt). Vi har i år måttet lukke for tilgang til
holdet ’Øvede’, da holdet hurtigt blev fyldt. Vores begynder/let øvede hold er også begge store hold.
I holdturneringen har vi i år igen tre hold med. Det er U11, U15 og U17
Der har været et stort forarbejde for at få flere hold med i holdturneringen, men det er en svær proces at få
til at lykkes. Der er flere spillere, der gerne vil af sted til bl.a stævner, men det har været svært at få det til
at lykkes med holdturneringen. Det er fortsat noget, der arbejdes på at få i gang.
Sæsonens første sociale arrangement var en genganger succes fra sidste år – nemlig Natminton. Det løb af
stablen d.5/10 med omkring 45 tilmeldte spillere.
D.28/10 var der begynderstævne i magion, Her deltog ca 15 spillere fra klubben. Begynderstævner er en
rigtig god måde at prøve at starte stævne på.
D.3/11-18 var 14 spillere fra GBK med til Sparekasse Cup Ungdom.
En anden genganger er Ultralejr, som er en stor succes. En week-end på tværs af alle hold i
Ungdomsafdelingen, hvor der spilles badminton, leges og hygges på højt plan. 31 spillere fra ungdom havde
valgt at bruge week-enden d.14-16 december i Magion, hvor trænerne endnu engang havde lavet en
fantastisk lejr.
Juleafslutningen d.19/12-18 foregik i Magion med leg og hygge samt fællesspisning og uddeling af præmier
i forbindelse med salg af julekalendere. Juleafslutning blev i år afholdt sammen med E-sport, så der var
mulighed for at prøve en anden sportsgren også.

D. 1 Februar 2019 havde vi et fælles arrangement med senior i Lyngbowl, hvor det udelukkende var et
ønske om at lave noget socialt sammen på kryds og tværs af holdene. En hyggelig aften med 35 tilmeldte
spillere.
I den første week-end i Marts 2019 er der årets klubtur til ICI-cup i Ikast.
D.29-31 Marts 2019 er der DMU i Varde.
Sæsonafslutning bliver d.3 April 2019.
Fra 24/4 til 26/6 bliver der sommerbadminton i Magion hver Onsdag. Det bliver på tværs af holdene.

Fra Ungdomsafdelingen skal lyde en tak for jeres store opbakning til de arrangementer, der afholdes. Der er
også god gang i stævnerne rundt omkring og det er rigtig dejligt at følge jer. Vi vil gerne opfordre til at dele
jeres stævnedeltagelse på vores facebook side. Der er mange, der er rigtig gode til at skrive på facebook
siden og dele oplevelser. Også dejligt at se at der bliver gjort opmærksom på de forskellige stævner, så flere
kan tage af sted sammen.
Ungdomsafdelingen har i år kørt uden en formand og deltagelse i bestyrelsemøderne har primært været
varetaget af Trine. Derudover har vi lige fået et nyt USU medlem, som gerne vil prøve at være med. Det er
rigtig dejligt og et stort velkommen til Jennifer.

