ÅRSBERETNING SÆSON
19/20,
UNGDOMSAFDELINGEN.
I ungdomsafdelingen har vores fokus område været at oprette hold tuneringer for alle , holde
flere sociale arrangementer, gøre klubben mere synlig i medierne, få flere til stævner.
Vi har en ungdomsafdeling hvor gode træningsmuligheder og socialt samvær er i højsæde.
Vi har igen i år haft skolebadminton med stor succes i Grindsted, en god måde og gøre os synlige
og de unge kan prøve kræfter med badminton.
Vi har et medlemstal på ca 110 personer i ungdomsafdelingen. De fordeler sig på 4 hold, hvor
man på nogle har mulighed for at spille op til 2 gange om ugen .
Miniton
Begynder/letøvet
Øvede
Talent
Der er i denne sæson også teknik træning fredag eftermiddage og morgentræning for
talentholdet om tirsdagen .
Holdtuneringer er der 3 hold med , vores u 17/19 hold er trukket tilbage da det ikke kunne
lykkedes at stille hold. Det er et kæmpe stykke arbejde Lars mikkelsen gør for at det lykkedes,
det er stadig svært at få det til at lykkedes med alle spillere. Vi har nogle super gode forældre
der har meldt sig som holdledere , SÅ DEJLIGT.
Efter sæsonafslutning i foråret havde vi et fælles arrangement med senior hvor vi spillede
fodboldgolf i fugdal, med efterfølgende grill hygge med 35 tilmeldte
19/9-19 var Sæsonens første sociale arrangement var, minigolf på Grindsted campingplads,
efterfølgende pizza i magion med 25 deltagere.
27/10-19 begynderstævne i magion . Her deltog 30 spillere fra klubben, stor stor succes.
2/11-19 sparkasse cup med 19 deltagere fra ungdom.

22-24/11-19 havde vi igen ULTRALEJR , denne gang med rigtig flot fremmøde 41 deltagere. Vores
trænere sørgede igen for en fantastisk sjov og lærerig weekend for vores spillere.
18 dec havde vi juleafslutning med næsten 100 deltagere incl E-sport , med masser af leg , hygge
og fællesspisning. Der blev uddelt præmier til vores seje spillere der har formået at sælge rigtig
mange julekalendere igen , det er så flot.
24/1-20 havde vi igen fredagsarrangement med 25 deltagere , denne gang havde vi bestilt
MEGA bordfodbold, samt fællesspisning med lav selv hotdog.
28/2-1/3 er der klubtur til Ikast
4/4-20 April skal vi have en stævne lørdag på tværs af alle hold MSU , SSU, USU , samt vores
sæsonafslutning kommer til at ligge samme dag
Vi laver igen sommerbadminton hver onsdag fra 15/4-20 – 24/6-20

Vi vil fra ungdomsafdelingen sige jer stor tak for den opbakning vi får ved vores arrangementer,
vi vægter det sociale i højsæde for vores unge spillere , og vi får heldigvis kun glade og tilfredse
tilbagemeldinger.
Bliv endelig ved med at ligge billeder på vores facebook side ,så vi kan følge jer ude ved
stævnerne, og samtidig skrive derinde når i påtænker at tage af sted så i kan være flere afsted
sammen.
Vi har i denne sæson fået nyt USU medlem Heidi due, som gerne vil deltage i vores arbejde i
udvalget og gøre en forskel for vores unge mennesker , stor tak og velkommen endnu engang til
dig.

