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Før opstarten af indeværende sæson i ungdomsafdelingen, blev der gjort en stor indsats for at få ansat en
Chefungdomstræner, som vi har manglet, for at skabe et struktureret træningsmiljø for bredden og eliten.
Vi havde forinden mistet flere stærke trænere til job i erhvervslivet, og nogle rejste til New Zealand på nye
eventyr. Vi var lidt spændt på forhånd, hvorvidt vi fik nogle kompetente ansøgere, men vi endte faktisk
med at have flere gode kandidater til interviews, specielt én havde vi mange gode samtaler med i den gode
danske sommer, og som senere endte med en ansættelse for to år. Den nye Chefungdomstræner Michael
Rasmussen tiltrådte i august, men havde forinden hilst på mange af spillerne på begge vores sommer
camps, hvor han var hovedtræner på Camp 2.
Forventningerne til Michael har været store, men han har opfyldt dem til fulde, og mere til, selvom der altid
vil være nogle opgaver man er nødt til at prioritere anderledes, når man som ny skal lære klubben, og
spillerne at kende.
Michael har allerede lykkedes med mange tiltag i træningsmiljøet, blandt dem kan nævnes er bedre
struktur og fokus på træningerne, blandt andet fået reintroduceret skadesforebyggende træning, samt fået
etableret en elite-talenttræning om fredagen, og ikke mindst skabt gode relationer via sociale aktiviteter.
Dette er sket sammen med det øvrige unge engagerede trænerteam.
En af vores tilbagevendende udfordringer er rekruttering af nye børn. Vi har i den første halvsæson haft to
Miniton træninger med god tilslutning, men desværre mistede vi hal-tiden på Gymnasiet, vi må derfor
nøjedes med én ugentlig Miniton resten af sæsonen. Der er gennemført skoleprojekt, som Jeanette Strøm
og Sebastian Bugtrup har været involveret i, hvor mange, blandt andet 4. klasser i Greve kommune, har
taget imod tilbuddet om et forløb. Det har givet enkelte nye medlemmer, men ikke i det antal vi havde
håbet på, derfor skal rekrutteringsarbejdet fortsat have høj prioritet.
Markante aktiviteter og resultater:
•

•
•

Ved afholdelsen af Kredsmesterskaberne i december havde vi 76 ungdomsspillere, hvilket gjorde os
til den klub med flest deltagere. Vi fik imponerende 74 medaljer, 16 guld, 22 sølv og 36 bronze.
Forinden havde vores trænerteam og frivillige forældre gjort en kæmpeindsat for at få spillere med
i alle årgange og niveauer.
I holdturneringen har vi haft i alt 14 hold tilmeldt fra U11 til U17, og 6 af holdene har kvalificeret sig
til det kommende DMU for hold, med gode chancer for medaljer.
For 3. gang i træk har GSB været vært for Ungdoms DM for Eliten. Vi var repræsenteret med 9
spillere og fik i alt 6 medaljer. 2 guld og 4 bronze.

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, med morgenløb og i tornadoen i badeland af Sebastian Bugtrup og Ditte Søby. Som vanligt
en rigtig glad oplevelse og god start på sæsonen.

•
•
•
•
•
•

En enkelt minicamp for U9-U13 blev afholdt i efterårsferien.
Forældremøde i september for bredde og elite. Orienteringsmøder, samt spillersamtaler for elitetalent spillerne.
Afholdelse af diverse individuelle turneringer. Vores U15M turnering mellem jul og nytår i år havde
rekordstor 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. Der blev leget,
konkurreret og spillet om gaver.

Efter formandsskiftet i USU i marts har vi arbejdet på at få opbygget en ny struktur for USU, hvor USU er
reorganiseret, og fremadrettet kommer til at bestå af 3-4 medlemmer, hvor fokus bliver koordinering med
underudvalg, træneransvar og økonomi. I stedet bliver mange af de opgaver der tidligere lå i selve USU,
fordelt ud på en række underudvalg, og i den nærmeste fremtid har vi møder med de allerede etablerede
udvalg, og nye frivillige der har meldt sig.
Nogle af vores ambitioner er at fastholde synligheden og informationsniveauet med udsendelse af
nyhedsbreve, og orientering om årshjuls aktiviteter. Arbejde for at styrke fællesskabet med aktiviteter af
social karakter på tværs af årgange og niveau, samt styrke vores rekrutteringsindsats og træningsmiljø.
Til sidst vil vi 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 afgående USU-formand Jeanette Strøm for indsatsen.

USU-formand
Jes Sørensen

