
 

 

Årsberetning 2020/2021 for ungdomsafdelingen. 

 

Før sæsonstart: 

 Skrevet kontrakt med 9 hovedtrænere. Derudover har 6 

hjælpetrænere  

 

Medlemmer: 

 Fin tilgang af nye medlemmer men også nogle der stopper. Før sidste 

Corona-nedlukning i december 2020 var der ca. 80 ungdomsspillere så 

en brutto stigning på ca. 10 spillere sammenlignet med 2019. 

 

Holdturnering/turneringer. 

 Der er var tilmeldt 5 ungdomshold til holdturneringen før sæsonstart, 

og vi nåede at spille et par holdkampe inden nedlukningen. I løbet af 

foråret oplyste BD at alle holdkampe blev aflyst og at vi ville få alle 

tilmeldingsgebyrer retur.  

 

FB og Hjemmeside. 

 Der er oprettet en FB-Gruppe for forældre, hvor en stor del af 

kommunikationen foregår. 

Afholdte arrangementer 

 

 Pga. Corona, har vi ikke afholdt arrangementer 

 

 

  



 

Nye tiltag - udvikling: 

 

 Sidste år startede vi en 1. års træneruddannelse for alle trænere. Ved 

sæsonskiftet fik vi også de 2 nye trænere med, Magnus og Casper, så 

alle var på. Pga.- Corona blev forløbet amputeret og nogle faldt fra. 

Sidste evaluering er mandag d. 7/6. 

Før den sidste åbning. 

 

 Før sidste åbning, hvor det udendørs forsamlingsforbud gjorde det 

muligt, tilbød vi udendørstræning. Vi købte 3 stk. udendørs net og 

bolde, og træningen blev gennemført tirsdag og torsdag selvom 

regn og blæst gav udfordringer. 

Efter den sidste åbning  

 

 Hallen er åben igen, og ungerne vender stille og rolig tilbage, Vi er 

ikke oppe på 100 % endnu, men godt på vej og vi fornemmer ikke 

det store frafald men har ikke tallet 100 %.  

 

 Der er lagt vægt på en social træning, og gemmer den strukturerede 

træning til den nye sæson. 

  



 

Ændringer i træner-setup 2021/2022 

 

 I forhold til den kommende sæson, siger vi farvel til Magnus og 

Casper og måske Laura, men også til Mads Dorka, som har været 

vores bærende cheftræner gennem rigtig mange år. Mads vil hellige 

sig familien og fokusere på sin egen træning. Herfra skal lyde en 

kæmpe stor tak for de mange år som cheftræner og hjælper samt 

en god ven for alle os og ikke mindst for vores spillere. 

 

 Samtidig skal vi sige velkommen til Andreas Glintborg Hansen, der 

skal varetage Mads rolle som cheftræner, ikke mindst for klubbens 

ungdomsspillere, men for hele trænerstaben. 

 

De bedste hilsner  

Lars-Erik Larsen 


