Årsberetning fra ungdomsudvalget.
Traditionen tro startede året med at vi holdt stævne i ungdomsafdelingen. Da Osted hallen var optaget til
andet, holdte vi det i Lejre. Stævnet var for U 15 spillere og var en stor succes ikke mindst takket være Vivi
Dehn, som er tovholder for vores stævner og en undværlig hjælp, som vi sætter meget stor pris på.
Endvidere holdte vi et stævne igen i august lige efter sommerferien i Osted hallen som der også var stor
tilslutning til.
I løbet af foråret løb vi dog i ungdomsudvalget ind i en udfordring, da Rene og andre erfarne kræfter alle
valgte at stoppe. Charlotte trådte dog til og sammen med Heidi klarede de, de sidste ting inden
sæsonafslutning og ferie. I efteråret kom Martin og Stina til så nu er vi et godt nyt hold som er klar til årets
udfordringer.
I foråret havde vi vores årlige klubmesterskab og vi havde en rigtig hyggelig lørdag hvor flere af vores nye
og yngre spillere fik en fornemmelse af at spille kampe.
Og så selvfølgelig vores helt store tur til DMU i Grinsted. Der havde vi som året før et stort sommerhus hvor
vi var alle mand. Trods svære oddes lykkedes det os at komme hjem med ikke mindre end 12 medaljer og
igen en rigtig god oplevelse. Super flot af vores spillere og stor tak til frivillige forældre som gør det muligt
for os at tage af sted på sådanne ture.
Sidste år havde vi et samarbejde med Lejre men pga. faldende antal af spillere og kræfter til at varetage
samarbejdet, valgte vi at stoppe dette da sæson 13/14 skulle starte i august.
Da den nye sæson så skulle i gang efter sommerferien kom der ikke mindre end 30 nye børn der havde lyst
til at spille badminton. De fleste af dem deltog, sammen med de andre spillere, i vores
opstartslejr/Ostedlejr, som fandt sted i september. Vejret var med os, så der var både aktiviteter inde og
ude hele weekenden.
Året sluttede med vores juletræsfest som i år heldigvis kom tilbage til Osted hallen. Der var 130 deltagende.
En masse glade børn og forældre der hyggede sig i et par timer.
Til sidst vil vi fra ungdomsudvalget sige tusind tak til alle som har været med til at hjælpe os til at gøre det
muligt for os at gi børnene alle disse oplevelser.
Ungdomsudvalget.

