GSB-generalforsamling 28. maj 2020
Årsberetning GSB-ungdom 2019/20
Der var allerede fra start af sæsonen lagt op til, at den skulle blive en af de gode, og med de rigtige
forudsætninger kunne vores spillere udvikle og forbedre deres badminton endnu mere, og det gik
planmæssigt frem til primo marts, hvor onsdag den 11. marts, meget brat, blev den sidste egentlige
træningsdag. Herefter kender vi resten af forløbet til, hvor vi står nu med udendørstræning, og forhåbentlig
kan starte haltræningen op igen medio juli. Det har selvfølgelig betydet meget socialt for spillerne, og ikke
mindst på spillernes ambitioner for at blive bedre og komme ud at spille turnering og skabe resultater, at vi
har været nedlukket, men i den periode, hvor nedlukningen har været mest markant, har tre af vores
ungdomstrænere alligevel formået at holde gejsten nogenlunde oppe hos spillerne med online træning, sjove
indslag, og ikke mindst er der gennemført spillersamtaler for elite/talent spillerne. For klubben har det
udfordret økonomien, men også betydet manglende mulighed for at fastholde og kommunikere med spillere
og forældre. Vi er dog sikre på, at vi klarer os godt på den anden side og får styrket os fremadrettet.
En af vores tilbagevendende udfordringer er rekruttering af nye spillere i specielt de små årgange. Vi har i
denne sæson haft to Miniton-træninger med GSB-rekrutterne, som vi kalder de små nye spillere. Vi har haft
en overvældende god tilslutning, og det lover godt for fremtiden. Om vi fortsat kan fastholde de vel
omkring 20 rekrutter bliver en udfordring i denne tid, hvor alt har været lukket ned og meget svært at få i
gang igen på normal vis. En stor tak til trænerteamet Michael Rasmussen og Anna Bygum, samt Brian Da
Costa for den vigtige indsats for at sikre en god træning og rekruttering af de små.
Der er gennemført skoleprojekt, som Marttin Nielsen og Frederik Holm har været involveret i, hvor 1. og 4.
klasser i Greve kommune, har kunnet tage imod et tilbud om et forløb på 3 x 2 timer. 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 2019/20 har været svært at opnå i denne sæson, pga. Covid-19:
•

•
•

Ved afholdelsen af Kredsmesterskaberne i december havde vi 74 ungdomsspillere, hvilket gjorde os
til den klub med flest deltagere. Vi fik imponerende 61 medaljer, 16 guld, 21 sølv og 24 bronze.
Forinden havde vores trænerteam og frivillige forældre igen i 2019 gjort en kæmpeindsat for at få
spillere med i alle årgange og niveauer.
I holdturneringen har vi haft i alt 13 hold tilmeldt fra U11 til U17, og 5 af holdene havde kvalificeret
sig til det kommende DMU for hold, som desværre blev aflyst pga. COVID-19
For 3. gang skal GSB være vært for Ungdoms DM for Eliten. UDM skulle have været afholdt i starten
af april, men formodes afholdt 14. – 16. august med restriktioner.

Øvrige aktiviteter i sæsonen 2019/20:
•
•

•

De to GSB-sommer camps blev traditionen tro afholdt i sommerferien 2019 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 Michael Rasmussen.
Som vanligt en rigtig glad oplevelse og god start på sæsonen.
Forældremøde i september for bredde og elite. Orienteringsmøder, samt spillersamtaler for elitetalent spillerne.

•
•
•
•
•

Afholdelse af diverse individuelle turneringer. Vores U15M, U17/19M turnering mellem jul og nytår
i år havde igen i år rekordstor deltagelse.
Klubmesterskaberne i april 2020 blev desværre aflyst pga. COVID-19, men vi overvejer i øjeblikket
at forsøge at afholde dem i det tidlige efterår 2020.
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.
Vi fik af Greve kommune i 2019 tildelt støtte til vores pigeprojekt, som blev gennemført i efteråret
2019. Vores bedste pigespillere i årgangene U11 til U15 deltog. Træningen blev ledet af nogle af
vores bedste kvindelige trænere og ligaspillere. Indholdet på træningen havde fokus på
kammeratskab, råd og vejledning, og træning specielt målrettet til piger. I den kommende sæson
har vi version 2.0, hvor vi også vil have U17 spillere med.

Trænerteam i næste sæson 2020/21:
Trænerteamet er under opbygning, som det plejer på denne tid af året. Vi har dog med stor glæde
forlænget Chefungdomstræner Michael Rasmussen med yderligere 2 år, så vi har sikret, at Michael kan
bruge endnu mere tid i GSB-ungdom med endnu mere fokus på at udvikle vores spillere, ikke mindst de
yngste. Hvis man vil læse mere om Michaels kontraktforlængelse kan man se på #greveerguld. Michael
fortsætter desuden i den kommende sæson som kredstræner for U17.
I februar 2020 fik vi tilgang af Sara Lundgaard, som har været træner tirsdag eftermiddag. Sara fortsætter
hos os i den kommende sæson, hvor hun vil være træner kl 16-18 om torsdagen, men der kan komme flere
timer til for Sara, det ved vi mere om i løbet af sommeren.
Frederik Holm og Oliver Barsholm fortsætter som trænere i ungdom, samtidig er de begge blevet ansat som
U13 kredstrænere for den kommende sæson, hvilket vi er stolte af. I forbindelse med ansættelsen skal de
begge gennemgå en koncentreret uddannelsesforløb, der skal gøre dem endnu mere kompetente til
træneropgaven.
Vi forventer at fortsætte med Rikke Blume, Rikke Madsen, Sia Berg, Christian Andersen og Tobias Sommer,
samtidig planlægger vi at få tilført nye trænerspirer fra vores egen U17/19 spillertrup. Fokus skal igen være
på, at de skal kunne lære fra sig og få lært trænergerningen af deres mere erfarne kolleger kombineret med
uddannelse fra DGI/BD.
Vi må desværre sige farvel til Anna Bygum, Daniel Belisario og Sebastian Bugtrup i trænerteamet, vi takker
dem for deres gode indsats gennem flere år, og ønsker dem held og lykke på deres vej.
Denne årsberetning bliver min sidste som USU-formand, da jeg har besluttet at lægge kræfterne et andet
sted i klubben, jeg vil dog stadig være en del af USU og blandt andet have ansvaret for trænerne. Den nye
USU-formand vil forhåbentlig tiltræde kort efter generalforsamlingen den 28. maj, som kandidat til posten
stiller Marttin Stuart Nielsen derfor op til GSBs bestyrelse.
I det nye USU vil der være følgende medlemmer Jonas Meyer, Dorte Søegaard-Larsen, Marttin Stuart Nielsen
og Jes Sørensen. Dan Dreijer Andersen udtræder efter eget ønske, efter flere års god indsats som menigt
medlem og USU-formand, vi takker for den gode indsats.

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.

USU-formand
Jes Sørensen

