Ungdomsudvalgets beretning, juni 2020

Sæsonen 2019/2020 vil blive husket for 'Corona' pandemien og den nationale
nedlukning 11. marts 2020. Al indendørstræning blev lukket og alle nationale
mesterskaber er enten blevet aflyst eller udsat.
Det er netop blevet oplyst at badminton er del af fase 3 åbningen af Danmark og
derfor kan der åbnes for træning mandag 8. juni 2020. Det ser ligeledes ud til at
sundhedsmyndighedernes retningslinjer tillader at der kan arrangeres sommerlejre
for alle i løbet af sommermånederne. Dernæst vil det blive vurderet om det er muligt
at afholde Fanøturen
I perioden fra 18. maj og frem til åbning 8. juni har 192 ungdomsspillere takket ja til
udendørstræning.
Sæson 2019/2020.
Vi er stolte af vores ungdomsafdeling i Højbjerg Badmintonklub. Mest af alt fordi
ungdomsspillerene trives i det miljø der er skabt i klubben og i hallen. Fællesskab og
glæde danner rammerne for at spillerne stadig udvikler sig og ser frem til træningen
og kampene for klubben.
Vi er i dag 340 ungdomsspillere i klubben. Det er det højeste medlemsantal i
klubbens historie. Heraf er der 38 elitespillere. Det gør Højbjerg Badminton Klubs
ungdomsafdeling til den klub i Danmark med flest elite ungdomsspillere og den 2.
største klub i Danmarks målt på antal ungdomsmedlemmer.
Der er plads til både elite og bredde i ungdomsafdelingen. Klubben har i løbet af
sæson arrangeret flere fælles arrangementer:










Fanølejr i august 2019 - 75 spillere, 10 trænere og ikke mindst 15 forældre
der står for forplejningen hele ugen
DMU 2019 fællestur - hvor vi tager omkring 80 spillere afsted med trænere i
ALLE de haller, hvor der er Højbjergspillere
Fællesspisninger for ungdomsspillerne til alle Højbjergs ligakampe
Årlig tur til Ungarn for U13 og U15 hold
Miniton (inkl. overnatning, videoaftner, turnering)
Natbadminton
Sommerlejr i juli 2019
Juletræningslejr 2019
Forældre-barn turnering

Dernæst har der været særligt fokus på gruppen af U15-U17 spillere. Der har været
arrangeret events for alle i den nævnte aldersgruppe med fokus på fællesskab. Der
kan blandt andet nævnes bowling og yoga events.
Højbjerg har haft ikke mindre end 35 ungdomshold tilmeldt i sæsonen. Flere af vores
ungdomshold kvalificerede sig til hold-DM som desværre er aflyst.
Højbjerg er ligeledes repræsenteret på de forskellige landshold. Mads Vestergaard,
Amalie Schulz, Clara Graversen, Natasja Anthoniesen og Mads Juel Møller der alle
var med til UVM for det danske U19 landshold. Mads Juel Møller der var udtaget til

EM med det Danske U17 landshold og kom hjem med 3 Europa Mesterskaber: Hold,
HS og HD
DM 2020 i Greve for Elitespillere er udsat til 14-16. august. Vi håber at vores spillere
får en god oplevelse. DMU er desværre aflyst sammen med DM for hold.

Sæsonafslutningspokaler som årets højdespringer, fremgangspokal, årets spiller,
årets kammerat håber vi at kunne uddele i løbet af juni 2020.
Klubben har også i 2019/2020 haft et forsat samarbejde med fire lokale folkeskoler Kragelundskolen, Holme Skole, Skåde Skole og Rundhøjskolen, hvor alle 0.- 1.- 2.og 3. Klasser får tilbudt 5 gange træning i løbet af året.
Højbjerg Badmintonklub har været arrangør af to ungdomsturneringer i 2019/2020
(U13 A-D og U13M). I den kommende sæson har klubben ansøgt og fået tildelt fire
turneringer:





U09 D, U11 B-D
U13B-D
U13M
U15E

Klubben vokser og det giver kapacitetsudfordringer. Klubben har derfor træningstider
i Ceres Arena, Viby Gymnasium og i Lyseng. Træningstiderne er genbooket i
2020/2021. Ungdomstræningerne er fyldte med spillere og fortsætter alle til den
kommende sæson har vi ikke mere plads.
Ungdomsspillerne har også i 2019/2020 bidraget som tællere til seniorstævner og
holdkampe. Tak for planlægning og deltagelse.
Alle disse aktiviteter i ungdomsafdelingen har ikke kunne lade sig gøre uden en stor
indsats fra alle de frivillige i klubben, ungdomsudvalget og ungdomstrænerne. Stor
tak for Jeres indsats. Uden Jeres indsats og støtte var intet af det muligt.

