Ungdomsformandens status på 2016
Børne- og ungdomsafdelingen
Et begivenhedsrigt år for børne- og ungdomsafdelingen nærmer sig sin afslutning og klubben kan kigge
tilbage på masse vellykkede aktiviteter til glæde for vores mange dygtige drenge og piger.
FORÅR 2016
Påsketur til Bayern Trophy Cup i München for U13-U17
I påsken drog U13, U14, U15 og U17 til den internationale Bayern Trophy Cup i München. Undervejs
besøgtes Bayern Münchens stadion Allianz Arena, og i løbet af 2 dage blev der spillet en masse gode
fodboldkampe, samt hygget og grinet sammen med gode kammerater.
Opstart af årgang 2011
Den nye årgang 2011 blev startet op i slutningen af april, hvor 23 glade drenge og piger mødte op på
introduktionsdagen og vi fik sammensat et trænerteam.
Pigeraketten
Hellas gennemførte for første gang Pigeraketten den 11 juni. Formålet er at rekruttere nye pigespillere i
alderen 5-11 år og konceptet er dels at man beder vores eksisterende spillere om at invitere en eller flere
veninder med til pigeraketten og dels at få nye piger til at prøve fodbolden. En dejlig solrig søndag dukkede
der 36 piger op til 3 timer med masser af boldleg, sjov og grin. Ud af dem var der cirka 16 nye.
Som resultat af Pigeraketten i foråret og en stor dedikeret indsats fra pigetrænerne og holdlederne på
årgang 2005 og 2008 har vi haft stor tilgang af pigespillere, og vi har derfor oprette nye pigehold på to
årgange. Alt i alt, har vi nu ca. 70 pigespillere i Hellas.
Five-a-side turnering
I forbindelse med Hellas 90 års fødselsdag gennemførte børne- og ungdomsdelingen sammen med Hellas
venner den traditionsrige five-a-side turning med stor succes. 91 piger og drenge var delt op i 2
aldersgrupper og inden for disse grupper blev årgangene blandet på holdene, så mindre var sammen med
større, piger sammen med drenge osv. Det var en god og sjov dag.
Fodboldskole U8-U15
Fodboldskolen blev som sædvanlig gennemført i første uge af skolernes sommerferie og igen i år var der helt
udsolgt. 128 piger og drenge havde en fantastisk uge i Hellas med masser af fodboldøvelser og kampe.
EFTERÅR 2016
Hellas Mikrofodboldskole for U6-U8
DBU har i mange år gennemført Microfodboldskoler også kaldet Skattejagten for U6-U8 drenge og piger.
Dette gode tilbud som Hellas har benyttet sig af i flere år har DBU valgt at stoppe med.
Derfor besluttede Børne- og ungdomsudvalget at vi skulle lave vores egen. I starten af september
gennemførte Hellas for første gang deres egen Mikrofodboldskole for U6-U8. Det var en stor succes med 38
tilmeldte drenge og piger og blev gennemført en weekend med højt solskin og masser af fodbold.

FIFA fight night
Den traditionsrige FIFA fight night for ungdomsspillere, blev gennemført i oktober. Det var en sjov
spilleaften, hvor de unge dystede i Playstation FIFA 17 sammen med gode kammerater, mange præmier og
alt for meget slik.

Andre tiltag i børne- og ungdomsafdelingen
- Ekstra tekniske træninger for ungdommen er gennemført i løbet af året.
- Målmandstræning i for- og efteråret for U11 og op (både piger og drenge der spiller 8M og 11M)
- Kontinuerlig videre uddannelse af trænere (nye introduceres til trænergerningen mm.)
- Forsætte med at involvere vores ungdomsspillere i træner og hjælpetræner hverv.
Børne- og ungdomsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget har udover de sportslige aktiviteter også arbejdet med følgende opgaver:
- Nedsat et tøjudvalg, der har fået struktureret salget af Hellas sponsor tøj, så man i fremtiden elektronisk
kan bestille forskelligt sportstøj med Hellas logo.
- Implementering af Hellas værdigrundlag i børne- og ungdomsafdelingen gennem udarbejdelse af en folder
om ”Adfærd til træning og kamp” og en Hellas ”Moppepolitik”, som begge vil blive implementeret i foråret
2017.
For at styrke den organisatoriske og administrative del af børne- og ungdomsarbejdet har jeg søgt en
børneansvarlig. Til min store glæde har Anders Bych accepteret at være Børneansvarlig for U5-U10 drenge
årgangene, så vi er flere om at løfte de løbende opgaver, såsom problemløsning, koordinering, rekruttering
og formidling af den gode historie internt i klubben. Anders vil også være medansvarlig for opstart af nye
årgange, Hellas Mikrofodboldskole og repræsentere klubben i KBUs møde for Børneansvarlige.
Status børne- og ungdomsafdelingen
Efter være rykket op via anden pladsen to sæsoner i træk skulle U15s førstehold for første gang prøve
kræfter med Mesterrækken i efteråret. Det blev en lærerig oplevelse med mange tætte kampe og flot fight,
men som desværre endte med en tilbagevending til række 1.
Børne- og ungdomsafdelingen havde i efteråret 26 tilmeldte hold fordelt på 16 årgange. Gennemførelsen af
Pigeraketten i foråret medførte en kraftig tilgang på pigesiden, så vi har startet en ny årgang op, så vi i dag
har 5 pigeårgange og 7 tilmeldte pigehold. Totalt ca. 70 pigespillere.
På drengesiden har vi i dag minimum har et hold i alle årgange fra U6-U17. Mange af årgangene er så store
at vi har tilmeldt 2-3 hold på årgangen.
Totalt er vi ca. 330 børne- og ungdomsspillere.
Jeg ser frem til et spændende 2017, med en masse aktiviteter:
- En større rekrutteringskampagne iværksættes i marts/april for at få flere spillere til smalle årgange
- Ny årgang 2012 skal startes op i april
- Pigeraketten gentages i slutningen af april for at få endnu flere piger til fodbold
- Ungdomstur for U13-U17 til Haderslev Cup i pinsen
- Weekendstævnetur i foråret for pigeårgangene
- Hellas traditionsrige 5-a-side turnering i juni måned
- Fodboldskole i sommerferien for U8-U15
- Hellas egen Mikrofodboldskole for U6-U8 i september
- Diverse børne- og ungdomsstævnetilbud i løbet af året
Til den årlige træner/leder middag blev der traditonen tro uddelt 2 pokaler. En til årets træner og en til
årets leder.
Årets træner pokalen gik til en der som person er smilende, dynamisk og meget social, som træner er dygtig,
afholdt og meget engageret med en intuitiv forståelse for spillerne og deres behov. Og som holdleder/spiller

er respekteret, samlende, en dygtig koordinator og en god kammerat.
Han er cheftræner for vores U14 piger, medtræner for vores dygtige U10 drenge og holdleder for vores
veteran 2 hold
Årets træner er Lars Poulsen

Årets leder pokalen går til en person der er meget aktiv og engageret i hvad der sker i klubben. Personen er
vellidt og kendt for sin til tider skarpe tunge og store energi. Personen er et meget aktivt medlem af Børneog ungdomsudvalget og ligger en stor energi i de aktiviteter som personen er medansvarlig for. Har været
medansvarlig for Pigeraketten og primus motor for pigestævneturen i foråret og så er hun cheftræner for
årgang 2005/2006 piger, som pga. engagementet og aktiviteterne har haft så stor en tilgang, at holdet er
blevet delt op i to selvstændige årgange: U11 og U12.
Året leder er Tina Christensen
Jeg vil gerne slutte af med at takke alle de frivillige trænere og holdledere der ligger et stort stykke arbejde
i Hellas og sikrer at vores dejlige drenge og piger får spillet en masse fodbold og har det sjovt.
TAK !
Med venlig hilsen
Martin Bang-Hansen
Børne- og ungdomsformand

