
 
 
 
 
Tak for 2019  
 
 
USU i GBK vil meget gerne sige tak for et fantastisk 2019 og en endnu mere fantastisk start 
på første del af badminton sæsonen. Den nye sæson har høstet frugterne af mange års 
hårdt arbejde i USU og med cheftræner Frank Larsen, som også er U17 landstræner. I år 
har klubben fået en masse nye medlemmer, som vi byder hjerteligt velkommen. 
Vi har især på pigesiden oplevet stor fremgang, hvilket er fantastisk, da netop pigerne er 
en stor ”mangelvare” i hele badminton verdenen. Ud over de mange piger, har vi også fået 
en del drenge, som bidrager til et fantastisk træningsmiljø - både bredde som elite. 
 
Vi startede sæsonen med en opstartslejr, hvor der var stor opbakning blandt alle unge 
spillere, som er grundlaget for vores fantastiske foreningsmiljø. Da cafeen er blevet 
selvejende, havde vi mulighed for at benytte førstesalen til mad til alle de unge 
mennesker, hvor mange frivillige bidrog med lasagne og kage, der smagte skønt J  
 
I året der gik har vi blandt andet haft mulighed for at holde en pigeaften med mystery 
hunt, pizza og sleep over og USU lover, at der kommer flere pigeaftener i 2020 J 
En masse ungdomsspillere har også valgt at støtte op om vores super seje seniorafdeling 
og kommer og tæller som frivillige i hallen. Vi har stadig brug for støtte og håber, at mange 
børn har lyst til at komme og bakke op om klubben. Det er virkelig hyggeligt, og man får 
lov et se en masse fantastisk badminton og ikke mindst være en del af et sjovt og hyggeligt 
GBK miljø. I November måned stod den igen i år på natminton med hele 66 tilmeldte 
festglade badminton børn. Dette kunne ikke være blevet afviklet, hvis det ikke havde 
været for et talstærkt USU og en masse frivillige forældre. Blandt andre hyggelige 
arrangementer i 2019 kan vi nævne juleklip, julehygge med eliten, fokusturnering for en 
masse skønne U9/U11 og U13 spillere, KM med en masse guld, sølv og bronzemedaljer - 
assisteret at et STÆRKT trænerteam med Frank Larsen, Joshua Eipe og Kasper Antonsen. 
Til KM vandt GBK titlen som Årets Ungdomsklub i Badminton København - baseret på en 
indstilling, der er lavet af USU med stor hjælp fra Ulla Abildtrup.  Da vi med denne titel 
automatisk er videre i finalen om at blive Årets Ungdomsklub i hele Danmark, skal der lyde 



et stort tak til Ulla og USU og med et håb (og mange krydsede fingre) for at vi vinder Årets 
Ungdomsklub – det har vi fortjent! 
 
I år stiller GBK med historisk mange ungdomshold, som vidner om den positive stemning 
og udvikling, der i klubben. Det er skønt at være en del af et miljø, hvor der er plads til sjov, 
samvær og udvikling på alle niveauer. 
 
Der skal lyde en særlig stor tak til alle vores trænere og cheftræner Frank Larsen og ikke 
mindst et samlet USU, som løfter i flok.  Vi glæder os til at fortsætte ”GBK-ånden” i 2020 
med et fantastisk træner team, masser af fjer i hallen, nye pigetræninger for U9/U11/U13 
og flere sjove arrangementer, såsom Banko, Smash It og forældre/barn-turnering. 
 
Husk at følge med på den lukkede facebook-gruppe ”GBK-ungdomsafdeling”.  
 
Mange hilsen 
USU-formand Gitte Pedersen og USU 
 

 


