
USU-beretning sæson 2020-2021 

Sæsonen for ungdommen startede fuld af optimisme.  

Alle ungdomshold, særligt de yngste årgange, var fyldt godt op. 

Trænerteamet var på plads, hjælpetrænerne var klar. 

I ungdomsudvalget lagde vi store planer for holdturneringen, og fik tilmeldt hele 4 x NBK hold og et fælles 
hold (NBK/BC37. Et af vores ungdomshold var tilmeldt i rækken hvor der alene spiller piger. Det havde jeg 
særligt set meget frem til at få i gang, da dette kunne give et helt andet socialt aspekt for de piger, der var 
tilknyttet dette hold. 

Vi fik nye holdledere ombord, Michael Jovan Larsen og Pia Thomsen. Tak til jer. 

Sæsonen var som bekendt i gang i ca. 4 måneder, og der blev også spillet nogle rigtig gode holdkampe indtil 
nedlukningen i december. Æv. 

Lige inden nedlukningen – i december - fik USU igangsat salg af klubtøj fra Yonex til ungdomsspillerne. Og 
på trods af den forestående nedlukning fik vi et fornuftigt salg med en lille ekstra indtægt til klubkassen.  

En stor tak til Gitte Nielsen og Lars Schmidt for at hjælpe med denne ”lille” aktivitet. 

På trods af nedlukningen har vi i USU alligevel fået arbejdet med nogle spændende projekter. 

 Vi er i gang med ”projekt” U15/U17 årgangen, som ofte er en årgang med stort frafald.  

Vi fik afholdt webmøde med U15/U17 spillerne, hvor vi lavede en undersøgelse om hvad de selv godt 
kunne tænke sig der skulle ske i klubben. Herfra har vi en masse input, som vi nu arbejder videre med.  

Stor tak til Lars Rütz for at hjælpe os igennem inkl. teknikken. 

 Der arbejdes bl.a. med: 

 Fælles U17 træning med de andre Amager klubber, som står med samme udfordringer. Målet er at 
vi kan igangsætte dette i den nye sæson. 

 Fælles U11 og U13 træning samt en særlig pige-træning, med de andre Amager klubber (i 
samarbejde med Kredsen). 

 Vi arbejder på at bygge ”bro” mellem U17 spillere og senior holdet med henblik på at fastholde 
ungdomsspillerne. 

 Amagermesterskaber 2021 om et par uger (uge 23) 

Ronnie fik også igangsat udendørs træning da dette blev muligt, hvilket har været til stor glæde for alle 
børnene. Stor tak til Ronnie for dette engagement. 

Nedlukningen har måske medført et frafald af ungdoms spillere. Vi ved det ikke endnu. 

Vi håber at kunne fastholde de fleste spillere til den nye sæson. Udendørstræning har i hvert fald været 
medvirkende til at fastholde mange spillere er jeg sikker på. 

Men uanset hvad, er det glædeligt at se, hvor mange henvendelser klubben modtager fra forældre der 
gerne vil have deres dreng/pige til at gå til badminton. I sidste uge tilbød vi hele 10 nye spillere at komme til 
prøvetræning. Det lover godt for den nye sæson og fremtiden for klubben. 



Årets kammerat – Ronnie – 2020-2021 

Årets kammerat er en person som ”fylder” meget i hallen.  

Det er nok én af de personer i klubben som bruger hallen allermest.  

Ja faktisk er han i hallen 4 dage om ugen til ungdomstræningen. Og herudover kan han også ses og høres 
når der er holdkampe på hjemmebanen, hvor han er med til at hjælpe og støtte spillerne. 

Nogle synes han er hård, streng og uretfærdig (citat fra ungdomsspillerne inden der skal varmes op) 

Det er nemlig vores cheftræner Ronnie i ungdomsafdelingen, der er Årets kammerat. 

Årsag: 

Ronnie formår at sørge for en træning, hvor der er fokus på både det sportslige og at børnene synes det 
sjovt. Dette er meget i tråd med klubånden.  

Ronnie formår også at udvikle den enkelte spiller. Der er plads til alle - på de forskellige hold. 

Men særligt bemærket har været… 

Igennem det seneste år – efter den første og anden Corona nedlukning – har Ronnie fået stablet udendørs 
træning på benene.  

En træning som jeg ved at mange af ungdomsspillerne har nydt. Også selvom han til tider har været hård, 
streng og uretfærdig    

Spillerne har fået rørt sig, efter en lang nedlukning, men han har også ved denne træning fået samlet 
børnene igen, så de kunne se lyset i en mørk tid med Covid-19. Børnene har virkelig nydt at være sammen 
med deres kammerater igen. 

Jeg er overbevist om at det med Ronnies indsats, har betydet at vi derfor får fastholdt rigtig mange børn, så 
de er klar igen til den nye sæson, til glæde og gavn for klubben. 

Tak for samarbejdet og tillykke.  

 

 


