USU-beretning sæson 2021-2022
Selvom sæsonen startede i skyggen af Covid-19 har vi snart fået afviklet en hel sæson uden de helt store
aflysninger. Vi skulle helt frem til slutningen af december før der blev lukket ned pga. corona.
Heldigvis kunne vi starte op igen planmæssigt efter juleferien.
I Ungdomsudvalget startede vi sæsonen med at planlægge holdturneringen og fik denne gang tilmeldt 5
ungdomshold. Og som noget nyt fik vi tilmeldt både et første og andet hold i både U13 og U15.
Holdturneringen er nu blevet afsluttet, og alle hold har gjort en flot indsats i alle årgange. Vi har haft mange
børn ude i hallerne.
Dette har også været muligt da vi sidste sæson fik 2 nye holdledere – Bjarke og Nanna. Dette har betydet at
vi haft holdledere til alle 5 hold. Og lad mig benytte lejligheden til at understrege… uden forældre der
bakker op og stiller op som holdledere = ingen holdturnering. Men det virker som om der er mange
forældre ”derude” som gerne vil støtte op, så vi kan få sendt en masse børn afsted til en masse sjove og
gode holdkampe.
Stor tak til de nuværende holdledere: Lars, Michael, Pia, Bjarke og Nanna.
Det skal også nævnes at vores U15 1. hold endte på 2. pladsen i deres række. Dette betyder at de er
kvalificeret til DMU for hold, som afvikles om et par uger. Og lige nu er der nogle forældre som er i gang
med at planlægge denne tur. Det glæder jeg mig til at følge.
Sidste sæson startede vi et samarbejde op på tværs af klubberne på Amager. Også kaldet Team Amager. I
sæsonen har vi haft ekstra træning rundt omkring i klubberne. Både for U11, U13, U15 og U17. Jeg håber og
tror på at vi kan fortsætte dette samarbejde i den nye sæson i en eller anden form.
Efter 2 års corona pause fik vi sidste uge afholdt klubmesterskab for ungdom. Vi afholdt alle indledende
kampe i hverdagene, og vi havde en finaledag sammen med senior holdet i lørdags. 50 tilmeldte børn. Det
var herligt at se og opleve alle de glade børn.
Tak til Lars S for programlægning, tak til Gitte, vores hal speaker, og ikke mindst til trænerteamet for hjælp
og opbakning undervejs.
Jeg vil afrunde min beretning med at konstatere at vi har et attraktivt ”produkt”.
Vi har konstant venteliste, og jeg får konstant forespørgsler i min indbakke fra forældre, der har børn som
gerne vil spille badminton. Det er naturligvis ærgerligt at skuffe en masse, når der ikke er ledige pladser.
Men glædeligt at vi har så stor søgning til klubben.
Dette er naturligvis også takket være en stor indsats i trænerteamet.
Vi ændrede på nogle hold i januar, og oprettede et såkaldt Begynderhold. Her startede der ca. 20 nye, som
er ved at blive meldt ind i klubben.
På et tidspunkt skal vi have kigget fremad, og se om vi kan udvikle vores ”produkt” yderligere, så vi kan få
plads til endnu flere børn.
Vi har hallen, vi har rammerne, og vi har mulighederne.

