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Jeg plejer at starte med at fortælle hvor god start på sæsonen vi altid har, men det må jeg trække
lidt i land med denne gang. Fra at slutte sidste sæson med at have omkring 120 ungdomsspillere,
måtte vi erkende at skolereformen for alvor slog igennem ved sæsonstart 2015. I løbet af kort tid
mistede vi ca. halvdelen af vores unge spillere, fordi de ganske enkelt ikke havde mulighed for at
møde ind til de første træningstimer. Efter et par måneder ændrede vi lidt på tiderne for
breddespillerne, som var de hold der var hårdest ramt, og det hjalp lidt. De fik lidt længere
træningstider pr. gang – og det var i orden at møde ind lidt inde i træningen. Det hjalp lidt og vi har
i resten af sæsonen igen haft tilgang af medlemmer, så vi lige nu er nærmer os 80 spillere. Et ok
medlemstal, men stadig langt fra det vi sluttede sidste sæson med. Om der skal yderligere
ændringer til, må vi tage stilling til når den nye sæson skal planlægges.
Vi startede sædvanen tro - kan man næsten sige - sæsonen op med at tage til Faxehallerne på
træningslejr. Denne gang var det kun ungdomsafdelingen der var afsted. Det ændrede dog ikke
på at der igen blev gået til den på banerne og udenfor, og de 25 spillere som havde tilmeldt sig,
havde en god weekend i Faxe. Jeg var selv forhindret i at tage med denne gang, men igen var der
stor opbakning fra forældrene til både transport og hjælp på selve lejren, så en stort tak til alle der
gav en hånd både før og under turen.
Vi har i år haft 3 hold tilmeldt Badminton Københavns holdturnering. Vores u11 og U13 hold endte
begge på en 7. plads i Serie A. Vores U15 hold spillede også i Serie A, og sluttede på en 4. plads.
De åbne turneringer som vi gerne ville have afholdt for ungdommen, blev til gengæld næsten en
gentagelse af de sidste par sæsoner. For det første fik vi kun godkendt vores U17 turnering, og
den blev vi nødt til at aflyse pga. alt for få tilmeldinger. Selvom der er lavet nye regler om, at U17
og U19 spiller i samme turnering, var vi ikke i nærheden af at have tilmeldinger nok. Vi ville kun
kunne afvikle 12 kampe – fordelt på 2 rækker og 4 kategorier. I december var vi igen værter for
Kredsmesterskaberne for ungdom, og med de samme årgange som sidst – U9, U11 og U17. Her
var der heller ikke voldsomt mange tilmeldinger, men vi fik alligevel afviklet 79 kampe på én dag.
Klubmesterskaberne har vi i år valgt at afvikle på én dag, for alle årgange. Det kommer til at
foregå lørdag d. 30. april, og vi håber selvfølgelig at rigtig mange spillere tilmelder sig, og at
forældrene kommer og hepper på deres børn, når det nu lige netop IKKE foregår i træningstiden.
Sæsonen lukker og slukker vi i år med Amagermesterskaberne. Egentlig skulle vi først have
afholdt dem til næste år, men da BC37 ikke mener de har mulighed for det i år hvor det er deres
tur, har vi valgt at springe til. Amagermesterskaberne er en tradition der ikke skal droppes, så
derfor tager vi turen i år. Det kommer til at foregå i den sidste træningsuge fra d. 23. – 27. maj.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til trænerne og til mine trofaste hjælpere, uden dem kunne det
simpelthen ikke lade sig gøre at køre en sæson igennem. Uanset hvilken opgave de får stukket
ud, så ved jeg med sikkerhed at det kommer til at køre som planlagt, og fuldstændig problemløst.
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