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USU årsberetning

Med afsæt i flere forskellige rekrutteringsaktiviteter før, i og efter sommerferien kunne vi starte sæsonen
med fyldte hold over hele linjen. Ja, endda ventelister på et par af årgangene.
Et stærkt og kompetent trænerteam var på plads. Dog med et par enkelte huller på vores tidlige grp. 2
træninger. For et par af holdene har det betydet lidt udskiftning på trænersiden undervejs. Det er
selvfølgelig ikke optimalt, men er vilkårene vi arbejder med. Heldigvis har der været en stor velvilje fra
vores træneres side til at byde ind, når vi havde brug for det. Mange tak for det.
Desværre har vi i løbet af sæsonen været ramt af trænerafgang, da Rikke og Bjørn Siegemund valgte at
sætte kursen mod New Zealand, hvor Rikke de næste 4 år skal prøve kræfter med jobbet som landstræner.
Efter denne sæson må vi også sige farvel til Mikkel Delbo der har valgt at fokusere på hans civile karriere. Vi
arbejder naturligvis på at finde nogle rigtig gode erstatninger til næste sæson.
Igennem de seneste par år har vi haft ekstra fokus på Grp 2. spillere i forhold til både rekruttering og
fastholdelse. Resultaterne begynder at vise sig i form af flere spillere på holdene, fremgang af spillere på de
små årgange, flere spillere ønsker at spille flere gange om ugen og flere spillere er blevet turneringsaktive.
Det betyder også at denne gruppe spillere udvikler sig og nye behov opstår. Vi har derfor valgt at oprette en
Grp. 1½ træning for de spillere, der ønsker at fokusere endnu mere på at udvikle de tekniske og taktiske
dele af spillet.
At vi har fået flere spillere i denne gruppe er rigtigt positivt, for vi har brug for en god bredde at udvikle
talenterne af, men det giver også lidt udfordringer i form af den hal kapacitet, vi har til rådighed. Vi får
tildelt haltider på 2-årige bevillinger og når tilgangen øges midt i perioden, giver det enten ventelister eller
USU må tænke kreativt. Og det vælger vi selvfølgelig at gøre.
Vi har i sæsonen haft 16 hold tilmeldt og levet op til vores målsætning om at have hold med i den bedste
række i alle årgange U11 undtaget. 4 hold har spillet sig til finalerne til hhv. DM for hold og Danmarks
bedste ungdomshold. Disse mesterskaber afvikles i førstkommende weekend.
Vores elite-og talentspillere har ligeledes haft en sæson i rivende udvikling. Ikke mindre end 20 spillere er i
løbet af sæsonen er rykket op i den højst rangerede række på årgangen.
For første gang i flere år har vi fået tilgang af spillere udefra til vores elite- og talentgruppe og vi oplever at
interessen er stigende for at vælge Greve til som klub fremfor andre tilsvarende klubber i området.
Vi har igen i år haft samarbejde med KMB, HBC og Køge om ungdomstræning og sparring. Samarbejdet
bliver evalueret indenfor kort tid.
GSB har igen været vært ved UDM for elite spillere. Her var vi repræsenteret med i alt 24 spillere.
Resultatmæssigt var det U19 årgangen, der hentede metal. For mange af vores øvrige deltagere var det
første gang, de prøvede at deltage i så betydningsfuld en turnering. De har nu høstet en masse erfaring og
vi er fortrøstningsfulde overfor fremtidens resultatmæssige succes.

I denne sæson har vi endvidere kastet nogle ressourcer i at relancere vores tidligere meget succesfulde
forældre/barn træning. I samarbejde med DGI, har vi introduceret MiniTON konceptet. Konceptet tager
udgangspunkt i den legende tilgang til indlæring af de grundlæggende tekniske færdigheder samt stor fokus
på bevægelse. Træningen foregår i trygge rammer hvor barn og forælder har samspil og interaktion med
hinanden og de øvrige børn/forældre på holdet. Målgruppen er 3-8 år. Successen har ikke været helt så
stor, som vi synes konceptet fortjener, men vi arbejder videre med planer for synlighed og rekruttering
frem mod næste sæson.
Øvrige aktiviteter i sæsonen:














2 camps afholdt i sommerferien med succes. Antal deltagere på den unge camp er i en god
udvikling. Den anden for U15, U17 og U19 er stabil.
Den traditionsrige opstartslejr til Lalandia blev gennemført under kyndig vejledning og træning i
hallen, ved morgenløb og i tornadoen i badeland af Sebastian Bugtrup og Ditte Søby.
Som vanligt en rigtig glad oplevelse og god start på sæsonen.
2-3 minicamps for U9-U13
Forældremøder for alle.
Åben Hal arrangementer afholdt over 4 weekender i august/september
Greve Kommunes skoleprojekt er videreført. I år har vi gennemført over 100 undervisningstimer i
BadmintonCirkus, BadmintonFitness og Mindfullness for 1., 4., 5. og 7. klassetrin.
Afholdelse af diverse individuelle turneringer flere med international deltagelse
Klubmesterskaber
Deltagelse af Badminton på Toppen. Introduktion til turneringsdeltagelse for nye spillere.
Juleafslutning med over 80 tilmeldte spillere – et skønt mix af små/store, begyndere/elite. Spillerne
blev bl.a. introduceret til træning af benarbejde a la China under ledelse af vores tekniske træner
Lian. Der blev leget, konkurreret og spillet om gaver.
Efter SM i december kunne vi stolt hylde 27 spillere som til sammen havde kæmpet sig til 40
medaljer.

Efter formandsskifte i USU i december har vi arbejdet på at få opbygget en ny struktur med henblik på at
fordele ansvaret for at drive de større opgaver på flere hænder.
Vores ambitioner er store og ideer til hvordan ungdomsafdelingen skal vokse og blive endnu mere attraktiv
er mange. Men vi mangler hjælp og må derfor prioritere. Så en opfordring skal lyde til at ALLE forældre
melder sig under fanerne.
Ambitionen er bl.a. at:





fastholde synligheden og informationsniveauet med udsendelse af nyhedsbreve, åbne USU møder
m.v.
arbejde for at styrke fællesskabet med aktiviteter af social karakter på tværs af årgange og niveau.
styrke vores rekrutteringsindsats, træningsmiljø og elitetilbud
samarbejde med naboklubber, DGI, kommunen m.v.

Som afslutning vil jeg gerne takke alle frivillige forældre for jeres indsats i og uden for USU. Uden jeres
hjælp er det ikke muligt at drive en forening af vores størrelse. En særlig tak til vores tidligere USU formand
Dan Andersen for indsatsen.

