
USU’s beretning 

 

Beretning fra Ungdomsspilleudvalget 2017 ved fmd Carina Bansholt Oxfeldt 

   Året 2017 har overordnet set været et rigtig godt år for ungdomsafdelingen. Vi 

oplever fortsat medlemsfremgang, flere spillere er kommet i gang med at spille 

turneringer og holdkampe, mange spillere har opnået flotte individuelle resultater, og 

der har været en stor opbakning til alle USU-arrangementerne. 

Arrangementer i klubben: 

   USU har lavet årshjul, som kan ses på GBKs hjemmeside. Vi afholder både 

arrangementer for at styrke det sociale sammenhold spillerne imellem og for at samle 

penge ind til ungdomsafdelingen.  

   Af faste sociale arrangementer blev der afholdt opstartscamp, bowling, natminton 

og julehygge. Opstartscamp lå lige før sæsonstart og var opdelt i U9-U15 og U15-19. 

På disse opstartscamps var der fokus på en masse sociale events, herunder 

svømmehal, tip-en-13´er, småspil og overnatning. Bowling blev afholdt for U9-U15, 

og der var 34 tilmeldte børn til bowling og spisning i Big Bowl Valby. Natminton blev 

afholdt med over 50 tilmeldte børn. Denne gang sluttede vi af med film på 1. salen 

inden børnene skulle sove. Julehygge med eliten havde deltagelse af 34 børn og 18 

forældre, hvor der blev spist æbleskiver og drukket kakao inden der var spil med 

klubbens bedste seniorspillere.  

   Banko og Smash It blev afholdt med stor opbakning både fra sponsorer og 

forældre/børn. Indtjeningen herfra gør det muligt fortsat at afholde arrangementer, 

camps osv. samt at støtte forskellige øvrige tiltag, der gør det sjovere/bedre at være 

ungdomsspiller i GBK.  

   Alle USU-arrangementer arrangeres og afholdes af frivillige forældre – primært af 

forældre i USU. Der er stadig brug for flere hænder. 

Træningsplan, cheftræner og rød tråd: 

   Vi har fra sæsonen 2017/18 ansat Frank Larsen som cheftræner. Frank har således 

det overordnede ansvar for alle ungdomstræninger i tæt samarbejde med de to øvrige 

hovedtrænere Martin Kjellerup og Joshua Eipe. Dette har medført en sammenhæng 

mellem alle træningerne, herunder hvad man arbejder med på de forskellige 

træninger. Overbygningen på dette set-up er, at der nu er kommet en sæsonplan, 

således at spillerne kan se, hvad de arbejder med i de forskellige perioder af 

sæsonen. Implementeringen af sæsonplanen har været en stor succes og skal fortsat 

videreudvikles i den kommende sæson.  

   Samtidig har vi udvidet vores træningstilbud med en træning fredag og søndag for 

motionister. Disse hold er meget populære, hvorfor der er planer om oprettelse af 

endnu en motionist-træning til næste sæson. Derudover er vores U9/U11 hold tirsdag 

og torsdag fyldt op, hvorfor der fra næste sæson vil blive oprettet yderligere to 

træninger for den aldersgruppe (mandag og onsdag). 



   Som noget nyt er der startet talent-træning op for de forskellige aldersgrupper. 

Martin har en talenttræning for U9/U11 om fredagen. Derudover får klubbens bedste 

U9/11, U13/15 og U17-spillere tilbud om individualiseret træning om torsdagen, som 

varetages af de årgangsansvarlige trænere. For klubbens dygtigste U17/19-spillere er 

der blevet oprettet en rotationsordning i samarbejde med senioreliteudvalget, hvor 

spillerne får mulighed for at træne med klubbens seniorelite.  

   Mikroton (2-4-årige) og miniton (4-7-årige) afholdes søndag formiddag. Mikroton er 

et nyt tiltag, men det har vist sig lidt vanskeligt at fylde mikroton-holdet op. USU 

arbejder dog fortsat på at lave reklame og bl.a. har lavet en aftale med kommunen 

med henblik på yderligere markedsføring af GBKs tilbud.  

   I august havde vi besøg af ca. 20 kinesiske spillere i alderen 12-15 år. De besøgte 

GBK i 2 dage, hvor der både var træningspas afholdt af de kinesiske trænere, samt 

træningspas afholdt af vores GBK-trænere. Afslutningsvis blev der spillet en 

holdkamp, hvor der blev spillet 1 kamp ad gangen på bane 5. En meget stor oplevelse 

for vores spillere. Besøget var en stor succes og det er allerede aftalt, at de kinesiske 

spillere kommer på besøg igen i august 2018.  

   Trænerteamet har i 2017 bestået af tre hovedtrænere:  

- Martin Kjellerup: U9/U11 ansvarlig samt ungekonsulent 

- Joshua Eipe: U13/15 ansvarlig samt ansvarlig for morgentræningen  

- Frank Larsen: U17/19 ansvarlig samt cheftræner.  

Resten af trænerteamet består af vores egne ungdomsspillere, der er engageret som 

trænere/hjælpetrænere. Mange af de samme ungdomsspillere stiller også op som 

trænere, når vi afholder Aktiv vinter/sommer/efterår i samarbejde med kommunen.  

   Martin Kjellerup har været ungekonsulent i 2017. En ordning, hvor GBK får støtte 

fra kommunen. Denne ordning udløber imidlertid i juni 2019. Ungekonsulentordningen 

har betydet en mulighed for opstart og udvidelse af skolesamarbejdet med bl.a. 

Tjørnegårdsskolen og Bakkegårdsskolen. Ambitionen er fortsat at udbygge dette 

samarbejde, som forhåbentlig kan resultere i endnu flere medlemmer.  

Sportslige resultater: 

   Vi havde tilmeldt 5 ungdomshold i sæsonen 16/17: U11B, U13B, U15A, U17E, 

U17/19A. Placering i Badminton København: U11B nr. 2, U13B nr. 2, U15A nr. 6 og 

U17/19A nr. 2. 

   Vores U17 hold, som deltog i den bedste række, vandt Københavnerserien og 

kvalificerede sig derfor til Hold DM, hvor det blev til en 8. plads. 

   Vi har i sæson 17/18 tilmeldt i alt 6 ungdomshold, U11B, U11C, U11D, U13M/A, 

U15B og U17/19M/A. Det har været en stor succes med flere U11 hold, så flere nye 

spillere har kunnet komme ud og spille. Udfordringen ligger i at holdene skal tilmeldes 

allerede d. 1/5 – altså lang tid før sæsonen starter og man har overblik over, hvilke 

spillere man har til rådighed. Ambitionen er at tilmelde endnu flere hold til næste 

sæson, gerne flere i de laveste rækker, så flere af vores ”nye” spillere kan komme ud 

og spille. 



   Som noget nyt er nogle af rækkerne afholdt i samarbejde med Badminton Sjælland, 

hvor der afholdes holdevents, hvor der spilles 2 holdkampe på samme dag. Dette har 

været en succes og fortsætter til næste sæson.  

   Vores U11B, U13M/A og U17/19M-/A-hold har alle kvalificeret sig til deltagelse i 

hold-DMU i april. 

   Af individuelle resultater er der mange der kan nævnes. Nedenfor vises resultaterne 

fra 2 turneringer, som GBK altid har prioriteret højt, nemlig KM og DM.  

KM 2017: GBK opnår en samlet 3. plads i kampen om Københavner-pokalen (baseret 

på resultater ved KM). Vinder blev Skovshoved, nr. 2 Lyngby. Ambitionen er at 

genvinde pokalen.  

U13: William Abildtrup, nr. 1 HS + HD 

          Oliver Kauffmann, nr. 3 HS + HD + Mix 

U15: Victor Kauffmann, nr. 2 HS, nr. 1 HD + Mix 

U17: Isabella Kauffmann, nr. 3 DD 

U19: GBK ganske suveræne og vinder alle 5 kategorier. 

          DS: Line Christophersen nr. 1, Anne Gyde nr. 2 

          HS: Jeppe Lehwald nr. 1, Christian Stennicke nr. 2, Christian Skov nr. 3 og 

Marcus Bøgebjerg nr. 3 

          DD: Line Christophersen/Rebecca Eriksson nr. 1 

          HD: Jeppe Lehwald/Marcus Bøgebjerg nr. 1, Christian Skov/Tobias Eigtved nr. 

3 

          Mix: Line Christophersen/Tobias Eigtved nr. 1, Jeppe Lehwald/Rebecca Eriksson 

nr. 3,  

                  Christian Stennicke/Anne Gyde nr. 3 

DM 2017: Deltagelse af 16 spillere fra GBK. Mange fine resultater. Irina Andersen nr. 

2 i DS i U19, Line Christophersen vandt DS i U17 og blev nr. 3 i DD, Victor Kauffmann 

blev nr. 2 i HD og nr. 3 i mix i U15.  

Til dette års DM forventer vi deltagelse af 14 spillere, hvoraf der er medaljehåb blandt 

flere af dem � 

   GBK råder også over flere landsholdsspillere, som alle har været udtaget til 

landsholdssamlinger, samt diverse turneringer i udlandet. 

   Som tidligere skrevet, har vi i 2017 oplevet at en større andel af vores spillere er 

blevet turneringsaktive. Det har medført, at mange er rykket op igennem rækkerne i 

løbet af sæsonen. At flere af vores ungdomsspillere kommer ud og repræsenterer GBK 

til turneringer er noget, som vi bakker op om, og målet er at få endnu flere ud og 

spille turneringer og holdkampe i næste sæson. Mange har benyttet den lukkede FB-



gruppe (Ungdomsafdeling GBK) til at dele resultater eller sjove oplevelser med de 

andre i ungdomsafdelingen, og der opfordres til, at Facebook-gruppen anvendes 

aktivt. 

 

 

 

 

 

  


