
Beretning fra Ungdomsspilleudvalget 2019 ved Formand Gitte Pedersen 

   Året 2019 har været et rigtig godt år for ungdomsafdelingen. Vi oplever fortsat 
medlemsfremgang i alle segmenter, flere spillere er kommet i gang med at spille turneringer og 
holdkampe (14 tilmeldte hold imod forrige sæson med 10 hold), mange flotte individuelle 
resultater og stor opbakning til alle USU-arrangementerne. Den positive fremgang i 
ungdomsafdelingen betød at GBK blev kåret til Årets Ungdoms Klub i Københavnerkredsen. 
Herefter går vinderne fra landets forskellige kredse videre til ”finalen” om Årets Ungdoms Klub 
blandt alle Danmarks klubber, vi krydser fingre.  

I GBK/USU arbejder vi meget for at gøre klubben til et rart sted at være for børnene, uanset om 
man drømmer om at blive verdensmester eller mest kommer for hyggens skyld. Der skal være 
plads til alle, og med udnævnelsen håber vi, at endnu flere får lyst til at spille badminton og gerne i 
GBK "#$% 

Sociale arrangementer i klubben: 

USU følger et årshjul, som kan ses på vores hjemmeside. Vi afholder både arrangementer for at 
styrke det sociale sammenhold spillerne imellem, men også for at samle penge ind til USU. 
Indtjeningen fra fx banko og Smash It gør det muligt at afholde arrangementer, camps osv, samt 
støtte forskellige tiltag der gør det sjovere/bedre at være ungdomsspiller i GBK. 

Af de faste sociale arrangementer er natminton, julehygge med eliten, banko og Smash It. Flere og 
flere børn tilmelder sig disse hyggelige arrangementer hvert år. Mange forældre bakker op om 
arrangementerne og kommer og giver en hånd med. Tusind tak for det. 

Forældre/barn-turnering i forbindelse med Smash It er et relativt nyt tiltag, der nu er kommet fast 
på årshjulet. Niveauet på både børn og voksne er meget forskelligt, men det foregår altid i en rigtig 
hyggelig atmosfære. For at understrege det sociale element, kåres Årets Bedste Makker.  

Som et nyt tiltag har vi afholdt en pigeaften med mystery hunt, pizza og sleep over og USU lover, 
at der kommer flere pigeaftener i 2020 J 

Et nyt tiltag er også juleklip, hvor forældre og børn mødes og laver julepynt, så vores nystartede 
café kan blive jule-festlig. 

Ungdomsspillerne har altid hjulpet til med at tælle seniorernes 2. og 3. holdskampe. Men i år har 
det været mere struktureret og de tællere der havde hjulpet til 3 gange, skulle med til et fedt 
arrangement. Dette er desværre blevet udskudt pga Covid-19.  

Når ungdomsspillerne kommer i klubben til seniorholdkampene, binder det klubben sammen på 
tværs af alder og niveau. 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. 

 

 



Lige før sæsonstart havde Joshua Eipe (13/15 ansvarlig) igen et hold drenge og piger med på 
badmintontur til Gøteborg. En fantastisk cocktail af god træning og en masse sociale 
arrangementer.  

I år har vi også haft besøg af vores japanske venner og en mulig klubtur til Japan overvejes. 

Sæsonen skydes altid i gang med en opstartscamp, hvor der er forskellige sociale tiltag, samt man 
får spillet badminton efter en lang sommerpause. 

 Alle USU-arrangementer arrangeres og afholdes af frivillige forældre – primært medlemmer af 
ungdomsspilleudvalget. Der er stadig brug for flere hænder J 

Træningsplan, cheftræner og rød tråd: 

I ungdomsafdelingen har vi de sidste par sæsoner haft en cheftræner som overordnet ansvarlig og 
trænere ansvarlige for de enkelte årgange. Dette har medført en rød tråd gennem hele træningen. 
Vi er glade for at have et stærkt trænerteam og arbejder hele tiden på at udbygge truppen af 
dygtige trænere, hvorfor mange af vores trænere er tilmeldt forskellige trænerkurser, for hele 
tiden at dygtiggøre sig.  

På trænersiden måtte vi desværre sige farvel til Martin Kjellerup, som fik muligheden for at være 
cheftræner i Taastrup. Hans gode humør og festlige shorts vil helt sikkert blive savnet.  

Til gengæld fik vi ansat Josephine Frost som ansvarlig for de yngste spillere. Kvindelige trænere er 
en mangelvare i dansk badminton, så vi er utrolig glade for at knytte Josephine til vores 
trænerteam.  

Denne sæson har vi også startet pigetræning op med Debbie fra Girls in SPORT som har kørt over 
nogle weekenden med stor succes og er noget som vil fortsætte i den kommende sæson. 

Det store arbejde der er lagt i ungdomsafdelingen viste sig også i medlemstallet, hvor vi rundede 
200 ungdomsspillere. Det har for første gang betydet ventelister til mange af træningsholdene. 
Samtidig har nogle af Danmarks dygtigste ungdomsspillere valgt at flytte til GBK, hvilket vidner om 
den høje kvalitet af vores træningstilbud. 

Sportslige resultater: 

I denne sæson har der været tilmeldt 14 ungdomshold fordelt på U11 til U17/19 – hvilket er 
næsten en tredobling på 2 sæsoner. Dette vidner om den positive stemning og udvikling, der er i 
klubben.  

Både vores hold i U13 4+3 (bedste række) og U15 4+3 (bedste række) har kvalificeret sig til at spille 
DM for hold. Dette er dog efterfølgende blevet aflyst pga. Covid-19.  

Det har været en stor succes med flere hold i de lavere rækker, så flere nye spillere har kunnet 
komme ud og spille. Ambitionen er at have endnu flere hold tilmeldt til næste sæson. Også i denne 
sæson har vi tilmeldt rene pigehold og vi arbejder hele tiden målrettet for at understøtte pigerne i 
sporten. 



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

Europamesterskaberne for U17-spiller: 

Victor Kauffmann var udtaget til EM i Polen, hvor det blev til et Europamesterskab for hold til 
Danmark, hvor Victor vandt den afgørende kamp i finalen mod Serbien.  

Danmarksmesterskaberne 2019:  

Otto Reiler, U13: nr. 3 i HD og Mix 

Victor Kauffmann, U17: nr. 3 i HD 

Line Christophersen, U19: Danmarksmester i damesingle. 

Danmarksmesterskaberne for denne sæson er blevet udskudt til august 2020 pga Covid-19. GBK vil 
være stærkt repræsenteret i alle rækker: 

U13: Filippa Wellendorf Pedersen og Marie Viscovich 

U15: William Abildtrup, Otto Reiler og Rosalina Langhoff 

U17: Christopher Vittoriani, Victor Kauffmann og Emil Hesse. 

U19: Jacob Hjorth 

Københavnsmesterskaberne 2019: 

U11: Maxi Kauffmann nr 1 i HS og HD og nr. 2 i Mix 

          Christopher Kunckel nr 3 i HS og nr 2 i HD 

          August Reiler nr 3 i HD 

U13: Marie Viscovich nr 1 i DS og DD og nr. 2 i mix 

          Filippa Wellendorf Pedersen nr 1 i DD og mix og nr. 3 i DS 

U15: William Abildtrup nr 1 I HS og HD 

          Rosalina Langhoff nr 2 i DS og DD 

          Otto Reiler nr 2 i HD 

          Cornelia Oxfeldt nr 2 i DD 

          Annemette Kjølby nr 3 i DD 

U17: Victor Kauffmann nr 1 i HS og Mix og nr 2 i HD 

         Emil Hesse nr 2 i HD og Mix 

         Vincent Abildtrup nr 3 i HD 

U19: Jacob Hjorth nr 3 i Mix og HD 



          Isabella Kauffmann nr 3 i Mix 

På finaleaftenen blev GBK hyldet som Årets Ungdomsklub i København.  

GBK råder også over flere landsholdsspillere, som alle har været udtaget til landsholdssamlinger, 
samt diverse turneringer i udlandet. Dette tæller Otto Reiler, William Abildtrup, Victor Kauffmann 
og Christoffer Vittoriani. For de yngste spillere har følgende spillere været udtaget: Maxi 
Kauffmann, Christopher Kunckel, Marie Viscovich og Filippa Wellendorf Pedersen. 

Hjemmesiden – www.gbk.dk 

– mange vigtige informationer kan findes her.  

 Som tidligere skrevet, har vi i 2019 oplevet at en større andel af vores spillere er blevet 
turneringsaktive. At flere af vores ungdomsspillere kommer ud og repræsenterer GBK til 
turneringer og holdkampe er noget vi bakker op om og målet er at få endnu flere ud at spille 
næste sæson. Mange har benyttet den lukkede FB-gruppe til at dele sjove oplevelser med de 
andre i ungdomsafdelingen. 

  

 

 

 

 

  


