Beretning fra UngdomsSpilleUdvalget
2017/2018
Dette er min årsberetning nr. 3 som formand for USU, og til trods for mange
opgaver i klubben, har det været et år med megen succes og glæde i
klubben. Vi var i sidste sæson stolte og overrasket over at vores unge spillere
leverede 50 oprykninger, men vi har endnu engang bevist at der fra
trænerens side bliver gjort et kæmpe stykke professionelt arbejde som gør at
børnene forsat levere på meget højt plan og landede 48 oprykninger fordelt
på alle aldersgrupper i afdelingen. Vi formåede samtidig med dette at forøge
den samlede ungdomstrup med 10 % (i alt 162 spillere) og tilbyde 20% flere
træninger i forhold til sidste sæson.
Ungdomsafdelingen er utrolig aktiv i HB og der skal lyde en stor tak for al den
frivillige arbejdskraft der bliver lagt. Den er medvirkende til, at vi kan afholde
camps i flere skoleferier, 7 ungdomsturneringer, opstartslejr,
klubmesterskaber, fællesspisning, fælles rejse til DMU i Grindsted med 50
børn og 15 forældre og alle de andre større eller mindre arrangementer vi
har. En af dem der fyldte meget i år var vores tur til Kina for de lidt ældre
spillere, som gav dem en oplevelse for livet og en fælles reference som der tit
tales om blandet forældre og spillere.
Vores hold af kompetente trænere yder den ekstra indsats der skal til og
resultaterne udebliver ikke. Vi havde 18 ungdomshold fra U9 til U17 og det
lykkedes flere af holdene at skabe rigtig fine resultater, Vi havde desværre
ikke et U11 4+3 hold i denne sæson, som ellers er et af vores erklæret mål.
Til gengæld lykkedes det vores U11 B hold at blive sjællandsmestre og nr. 2
til DM, U13 4+3 har også en hård sæson men kæmper flot. Resten af vores
U13 hold, for alle en top 3 placering i puljerne. U15 4+3 bliver nr. 2 i deres
pulje. Taber 4-5 i finalen til SM. Ud over det havde vi en masse flotte
individuelle præstationer, samt 2 spillere på landsholdet i U15. Da sæsonen
var slut havde vi blandt andet 11 spillere i U15 E, 2 spillere i U13 E, 10 i U13
M og mange spillere på vej mod oprykninger.
Der skal meget træning til at nå resultater. USU har træningstid i hallen 6
dage om ugen og der er tilbud både til de børn der ønsker at træne meget og
til dem der ikke ønsker at bruge helt så meget tid på deres sport har vi
heldigvis også træningstilbud både mandag og fredag. I alt har vi 162 aktive
spillere.

På den sociale side i klubben, havde vi glæde af at cafeen holdt
fællesspisning om torsdagen, hvor forældre og børn havde tid til at
hyggesnakke lidt. Det er med til at skabe et godt sammenhold i klubben og
børnene for lejlighed til at skabe relationer på tværs af træninger og alder.
USU bestod i sæsonen 2017/2018:
Helene Kølbæk
Josefine Rasmussen
Mette Petersen
Adam Karmann
Gitte Lang-Hansen
Jacob Uldall
Thomas Ringbæk
Christian Hellström

Formand

Der ligger mange opgaver foran os, og i foråret gjorde vi vores setup endnu
mere professionelt ved at ansætte en sportschef ved navn Thomas Laybourn,
som har mange store triumfer fra hans aktive karriere i rygsækken. Vi glæder
os rigtig meget til at sammen skubbe klubben fremad i den positive udvikling.
I næste sæson vil der igen være fokus på rekruttering, udvikling og
fastholdelse af spillere, samt integration af vores U15-U17 spillere i vores
seniorafdeling. For at det skal lykkedes, skal vi samarbejde på tværs i
klubben og være åbne for input. Vi glæder os alle sammen til næste sæson,
som allerede køre med fuld fart.
På UngdomsSpilleUdvalgets vegne
Christian Hellström

