Formanden for ungdomsudvalgets beretning:
Det går godt i ungdomsafdelingen!
I
denne sæson har vi fået tirsdag – fredag- og søndags-træninger med mange nye børn på. Der er
op til 30-35 børn på de 3 dage som alle sammen er forholdsvis nye. Dette er afspejlet i vores
medlemstal som er steget med knap 30 børn og derudover kommer vores ca. 20
minitonmedlemmer.
Udfordringerne nu er at holde på bredden samtidig med at vi skal tilgodese vores elitebørn, som
har behov for træningstilbud hver dag. Det er nødvendigt hvis vi skal kunne følge med de andre
klubber i København og Sjælland. Der er mere spredning på vores årgange, så vi har ikke huller
som vi havde for et par år siden. I U9 og U11 årgangen er der flere spillere end der var for 1-2 år
siden. De nye børn er overraskende turneringsaktive og der bliver leveret resultater på alle
niveauer fra KMB.
Af individueller præstationer vil jeg dog nævne:





Freja Ravn som vandt DM-guld i DD og sølv i mixdouble.
o Til EM U19 for en måned tid siden blev det en flot bronze medalje i DD
o Freja har sammen med Matilde Cramer i efteråret deltaget i U-VM i Bilbao
Mathilde Cramer blev for 2 uger siden hædret på Tårnby rådhus hvor hun fik prisen for
Årets Fund 2016. Prisen gik til hende for hendes helt unikke talent, og fordi hun i 2016
vandt både DM og EM og deltog derudover i ungdoms-vm som kun 15 årig
Christine Busch vandt sølv til DM i DD
og Christine deltog ved det uofficielle EM i Kolding for U17 for en måned siden, hvor det
blev til en bronzemedalje i DD

Super dygtige piger, som vi er meget stolte af i KMB.
Børnenes skoletider giver udfordringer med at få medlemmerne fordelt ud på de rigtige dage, da
haltiden stadig er en begrænsning. Vi kæmper i ungdomsudvalget med næb og klør for at give
både bredde og elite de bedste muligheder. Vi har igen i år haft samarbejde med Greve, Solrød og
Hvidovre, hvor de bedste ungdomsspillere, og ungseniorspillere har taget turen til Solrød for at
kunne træne. Dette har gjort det muligt at skabe plads til bredde børnene i dette tidsrum i KMB.
Om dette er en mulighed næste år er endnu uvist, hvorfor haltid i KMB er en meget vigtig faktor
for ungdommen.
Ud over vore sædvanlige U17 og U15 turneringer har vi i år afholdt en ny U9/U11 turnering.
Derudover har vi selvfølgelig fastholdt samarbejdet med Amagerklubberne og igen i år afholdt en
begynderturnering for Amager børnene.
Vi har afholdt vores årlige juleafslutning med stor tilslutning af masser af glade børn og forældre.
I samarbejde med senior er vi startet på på at øge kendskabet på tværs af ungdom og senior.
Ungdom er tællere og heppere til seniors holdkampe og denne indsats afsluttes med en
fællestræning sidst på sæsonen. Dette er højdepunktet på året for vores ungdomsspillere.
Majken

