Ungdom
Ungdomsafdelingens beretning for sæsonerne 2019/20 og 2020/21.
Vallensbæk Badminton har igennem flere år, haft en forholdsvis stor ungdomsafdeling – kommunen og
klubbens størrelse taget i betragtning. Medlemstallet i ungdomsafdelingen har i perioder ligget over 100
medlemmer i alderen 7-18 år, men i starten af sæsonen 2019/20 var medlemstallet faldet til under 60
ungdomsmedlemmer. Gennem forskellige kampagner hen over sæsonerne 2019/20-2020/21, er det
lykkedes at få medlemstallet op på 71 betalende medlemmer – på trods af Corona.
Der lægges i ungdomsafdelingen meget vægt på at få grupperet flere af spillerne sammen, og få dem
samlet ud til turneringer, da fællesskabet og sammenholdet også er med til at styrke børnenes
tilhørsforhold til klubben i længere tid. Der har således været 3 hold med i alt 16 spillere afsted til DGIs
Holdturnering (U11 holdet kvalificerede sig sågar til DM for ungdomshold), og ved indgangen til sæson
2021/22 står vi med 5 Holdturneringshold, hvor 28 spillere er tilmeldt i aldersgrupperne U11, U13, U15
og U17.
Der arbejdes fortsat med at få den sociale dimension til at fylde mere i klubben, så der arrangeres fortsat
Forældre-Barn træning 2 gange månedligt, hvilket har været godt besøgt. Juleafslutningsarrangementet i
december 2019 var en stor deltagermæssig succes med 56 deltagende børn og voksne. Der gøres i det
hele taget en del for at være en klub for bredden, så Ungdomsudvalget har involveret sig i et
Vestegnsnetværk stiftet af DGI, hvor 7 andre klubber deltager. Dette kom der en Begynderturnering ud
af, som blev afholdt i januar 2020, og efter Corona håber vi på endnu flere fællesaktiviteter.
Derudover kigges der på muligheden for at starte et MiniTon hold op, et ”Ung-Senior” hold og sidst men
ikke mindst, så har Vallensbæk Ungdomsskole taget initiativ til et kursus omkring Mentaltræning for
sportsudøvere, hvilket er udbudt til børn i 7. – 9. klasse, hvilket vi fra Ungdoms side har skubbet meget
på for at kunne sikre, at det kommer op at køre efter Corona.
Vores trænere er blevet inviteret ind i en mere fast mødeform, hvor der drøftes træningsform og -øvelser
samt løbende justering af en ny træningsfilosofi, som sigter på at lave en mere tilrettelagt træning for de
tre grupperinger – Begyndere, Let Øvede og Øvede spillere. Træningskonceptet blev testet af i efteråret
2020, og bliver så evalueret og rettet til løbende, så klubben kan tilbyde en bedre og mere konkret
træning af børnene på deres niveau.
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Motionsafdelingen
Vi havde vanen tro tilmeldt 2 mix hold og 3 herrehold til DGI turneringen i sæsonen
2020/2021, men grundet Corona blev det aflyst.
Den ugentlige træning har været afholdt i det omfang det kunne lade sig gøre og med
overholdelse af alle restriktioner – en stor tak til alle, der har hjulpet med at gøre dette
muligt; udstikning af klare retningslinjer, indkøb af håndsprit, opstilling og nedtagning af
net, holde styr på adskilte hold i hver ende af hallen m.m. Kun med alles indsats og
forståelse har dette været muligt.
Vi ser frem til en noget bedre sæson, hvor vi forhåbentlig kan spille uden restriktioner.

Veteran
Vi var 3 hold veteraner der deltog i DGI,s Karlslunde turnering for 60+. Det nåede vi lige sidst i
februar måned 2020 inden corona,en tog fat. Der kommer 3 veteran spilledage 1 her d. 18/11,
2021 & 2 i 2022, d. 20/1-22 & d. 3/3-22.
Der vil komme endelige invitationer nogle uger inden det går løs.

Fastbane
Perioden har været præget af en stabil tilslutning - nye spillere er kommet til mens andre er
faldet fra, alt i alt stabilt. Situationen omkring Corona gjorde det dog yderst vanskeligt at
opretholde fornuftige spilletider, men på trods af restriktioner, har der været overvældende
tilslutning til at fortsætte og bakke op om Vallensbæk Badminton.

