Referat fra ungdomsafdelingen.
Vi slutter sæsonen med ca. 120 ungdomsspillere ca. 15 – 20 færre end sidste år.
Vi har haft 7 turneringshold i gang i år, heraf blev 2 hold puljevindere og dermed udtaget til LM.
Begge hold klarede sig hæderligt, U15 holdet blev nr. 2. og U11 holdet nr. 3.
Individuelt har klubben stort set været repræsenteret i de fleste turneringer i Nordsjælland, men
også i en del stævner i andre regioner. Resultaterne har været svingende, men det er dog blevet til
en del Landsdelsmestre og enkelte Landsmestre.
Selv om tilmeldingsprocessen er blevet forenklet, (det hele kan klares på nettet), kan det være
vanskeligt at motivere nye spillere til at tilmelde sig turneringer, derfor er det tit de samme spillere,
der deltager i turneringerne.
Ofte sender vi dato for stævner direkte til spillerne, men det er først når man har været deltager i
sådan et stævne at interessen rigtigt fænger.
Man kan altid se stævneplanerne på vores opslagstavle i hallen eller finde dem på
DGI’ og SBKr’ hjemmesider.
Af egne arrangementer har vi kun haft et ud over Klubmesterskaberne.
Begynderstævnet for de nye U9 og U11 som vi afvikler i samarbejde med Kirke- Hyllinge og
Slangerup. Hver klub afvikler et stævne. Skibby plejer også at være med, men af ukendte årsager
har de ikke været med i år. Vi overvejer at invitere Ølstykke til næste år, så vi igen kommer op på 4
stævner og dermed også lidt flere deltagere. Vi plejer at stille med 15 – 20 af de yngste spillere
hver gang, men det kan de andre klubber slet ikke leve op til.
Begynderstævnerne er tænkt som en introduktion til at være deltager i et ”rigtigt” stævne.
KM var igen en succes, om end vi var lidt færre i år end vi plejer, og tilrettelæggelsen var lidt
besværlig p.g.a. påsken, og at vi skulle koordinere med seniorer og motionister. Vi fik mange gode
spændende og seværdige kampe og traditionen tro, sluttede vi af med fællesspisning for ca. 40
børn og voksne.
Så til næste år bliver der ikke indkaldt til KM men turneringen skifter navn til:
”BURGER TURNERINGEN.”
Vi har træning alle 6 hverdage, og her har vi haft 6 trænere og 5 hjælpetrænere, som alle har ydet
en formidabel indsats, heldigvis har jeg fået mange tilkendegivelser fra tilfredse forældre, som på
børnenes vegne er kommet med positive udsagn og bedt mig om at rose vores ungdomstrænere.
Det er hermed gjort.
Selvfølgelig har der i sæsonens løb også været negative takter, andet ville vel være mærkeligt,
specielt der hvor de ældste træner, kan det være svært at holde ro og koncentration. Uden at
kunne garantere at der kommer en ændring, har bestyrelsen overvejet, om der er økonomi til at
hyre en voksentræner den dag.
Vores ældste turneringsspillere træner desuden onsdag under ledelse af vores seniortræner, et
samarbejde som har varet nogle år, og som vi er glade for, og som nu også har båret frugt.

Det er vel flere år siden at vores 1.- 2. års senior, er blevet landsmestre for hold (om det var på en
lidt billig baggrund, ved jeg ikke)! Jeg har hørt, at flere af modstanderne festede ret så kraftigt
igennem til aftenfesten lørdag). Men et LM er vel et LM!
Vi fortsætter til sommerferien med træning om onsdagen
U9 – U11 kl. 16.00 – 17.30 og U13 – U15 kl. 17.30 – 19.00
Allerede nu har jeg fået opfordring til at lave træning 2 gange om ugen i sommer-pausen, hvad vi
overvejer, hvis der er behov. Da sæsonen slutter med udgangen af april, kunne man overveje om
der skulle betales et ekstra kontingent for denne træning.
Der er kommet en forespørgsel på at lave en familieturnering, og når vi kender turneringsplanen
og hvornår vi kan disponere over hallen, vender jeg tilbage til rette vedkommende.
Vi har fået en opfordring til at klubben betaler for flere turneringer for ungdommen, men da vi i
forvejen budgetterer med et underskud på 30.000 – 40.000, kan det kun lade sig gøre, hvis vi
finder pengene et andet sted.
Set i lyset af den situation som nogle forældre kan være havnet i, så som arbejdsløshed og dermed
manglende indtægt, skal jeg gøre opmærksom på, at der nu kan søges om tilskud til kontingent,
deltagelse i stævner, sommerlejr m.m.
Klubben kan søge Dansk Idræt Forbund om tilskud for unge under 18 år.
Da vi fortrinsvis bruger trænere af egen ”avl”, og jeg ved at 2 af trænerne rejser ud af byen for at
læse, og 2 muligvis stopper i løbet af næste sæson hvis deres studier ikke tillader at fortsætte, skal
vi finde erstatning for dem, derfor sender vi 3 eller 4 hjælpetrænere på kursus til efteråret.
Min periode udløber også med udgangen af næste sæson, hvor jeg har tænkt mig at gå på pension,
og derfor begynder jeg også at lede efter en afløser til at varetage et erhverv, som jeg syntes har
været både spændende og givtigt.
Til sidst skal jeg takke, Tine Rasksen, Susanne Dettmann, Claus Brun Jensen fordi de bruger tid i
ungdomsudvalget og Susanne Lundh og Messer for opdatering af resultater og ranglister.
Holdlederne for at styre spillere og transport uanset snestorm og sygdom.
Ungdomstrænere og bestyrelse for et godt samarbejde.

Ungdomsformand
Flemming Kristiansen

