Børne & ungdomsformandens status på 2017
Børne- og ungdomsafdelingen
Endnu et begivenhedsrigt år for børne- og ungdomsafdelingen er gået og klubben kan kigge tilbage på en
masse vellykkede aktiviteter og samarbejder til glæde for vores mange børne og ungdomsspillere.
Året startede med at Børne- og ungdomsudvalget forankrede Hellas værdigrundlag i børne- og
ungdomsafdelingen gennem udarbejdelse af en folder om ”Adfærd til træning og kamp” og en Hellas
”Moppepolitik”, som begge er blevet sendt til alle klubben medlemmer og ligger tilgængelig på vores
hjemmeside.
FORÅR 2017
Ungdomsspiller-møde:
Den 28. marts afholdtes et møde med ungdomsspillerne fra U13-U17 drenge og piger om, hvad man kan
gøre for at det kan blive endnu sjovere for vores børne- og ungdomsspillere at komme i klubben ?
Der kom en masse gode forslag, som B&U udvalget allerede er begyndt at implementere: Bordfodboldspil
er blevet indkøbt og højtalere til omklædningsrum vil blive implementeret inden sæsonstart 2018. Det er
også blevet besluttet at søge Valby lokaludvalgspulje om penge til en transportabel Pannabane.
Pigestævne tur i weekenden inden påske
U9, U10, U11, U12 pigerne drog sammen til Danmarks sjoveste pigefodbold træningslejr hos HørsholmUsserøds idrætsklub. Det var en weekend med masser af fodbold, underholdning og socialt samvær.
Opstart af årgang 2012
Den nye årgang 2012 blev startet op i slutningen af april, hvor ca. 30 glade drenge og piger mødte op på
introduktionsdagen og vi fik sammensat et trænerteam. Vi har fundet et opstartskoncept som virker.
Pigeraketten
Hellas gennemførte for anden gang Pigeraketten den 21. maj måned. 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 24 piger op til 3 timer med masser af boldleg, sjov og grin.
Pinsetur til Haderslev cup for U13-U17
I pinsen drog 60 spillere fra U13, U14, U15 og U17 til den internationale Haderslev cup i sønderjylland. I
løbet af 2 dage blev der spillet en masse fodboldkampe, samt hygget og grinet sammen med gode
kammerater. Det lykkedes U15 holdet at få en flot 3. plads og få en stor pokal med hjem til klubben.
Five-a-side turnering
Den 24. juni afholdte børne- og ungdomsdelingen sammen med Hellas venner den traditionsrige five-a-side
turning. 76 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. Rekord 131 piger og drenge havde en fantastisk uge i Hellas med masser af fodboldøvelser,
kampe og sjov. Stor tak til Jan, Henrik og trænerne for en stor indsats.
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EFTERÅR 2017
Hellas Mikrofodboldskole for U6-U8
Klubben gennemførte i starten af september for anden gang vores egen mikrofodboldskole for U6-U8. Det
var en stor succes med hele 43 tilmeldte drenge og piger og blev gennemført en weekend med højt solskin
og masser af fodbold. Stor tak til Børneansvarlig Anders Bych og trænerne for en stor indsats.
Rigtig gode til at afholde stævner for børneårgangene
Klubben høster stor ros for de gode og strukturerede gennemførte stævner der afholdes i Engdraget og
vores hyggelige klubhus får mange pæne ord med på vejen.
Derfor har vi også fået lov til igen i 2017 at afholde en stort afslutningsstævne med medaljer til alle.
Stor tak for hjælpen til specielt Anders, Haarun, Eva og alle andre involverede.
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. Stor tak til Jan og Jesper for stor arbejdsindsats
Andre tiltag i børne- og ungdomsafdelingen
- Målmandstræning i foråret for U11 og op (både piger og drenge der spiller 8M og 11M)
- Kontinuerlig videre uddannelse af trænere (nye introduceres til trænergerningen mm.). Klubben har i
løbet af 2017 sendt trænere på 19 kurser, heraf har 5 trænere gennemført B1 kurset.
- Forsætte med at involvere vores ungdomsspillere i træner og hjælpetræner hverv.
- Afholdelse af interne klubkurser
- Kamplederkursus: Afholdtes i maj og vi fik uddannet 13 kampledere i forskellige aldre. Disse har i løbet
af året dømt en masse kampe og stævner.
- Kursus om skadeforebyggelse: Blev afholdt i slutningen af maj med 10 tilmeldte trænere og ledere
Sportslig udvikling
Skal man udvikle spillere er der 2 hovedmåder hvorpå dette primært kan foregå:
1. Gennem bedre træninger (træning/uddannelse af trænere)
2. Flere kvalificerede træninger
Derfor er det med stor glæde at trænerteamene for vores U9, U10, U12, U13 og U14 drenge tilbyder ekstra
træninger udover de normale 2 træninger. Det er med til både at fastholde de dygtige spillere og løfte
bredden i årgangene.
Dette kræver et godt og bredt trænerteam med meget dedikerede trænere, da det tager mange
ressourcer.
Sportsligt samarbejde med topcenter og eliteklub
Hellas har igennem længere tid overvejet at indgå et samarbejde med en større klub for at kunne tilbyde
vores dygtigste børne- og ungdomsspillere flere udfordringer gennem endnu mere kvalificerede træninger
og vores trænere flere muligheder for at få hjælp og inspiration til den daglige træning.
En af Hellas 5 værdier er at UDVIKLING af fodboldspillere og trænere. Det er BK Hellas gode til ud fra et
bredde perspektiv og vi arbejder hele tiden på at blive bedre til det ved flere træningstilbud og uddannelse
af vores trænere. Men vi mangler at kunne tilbyde noget til de allerbedste af vores spillere fra U10 og op. Vi
har spillere der er så dygtige at de fortjener at kunne prøve sig af på højeste plan, hvor spillerne vil få elite
træning sammen med rigtige gode spillere fra andre klubber.
Derfor blev det besluttet at indgå et sportsligt samarbejde med en større eliteklub og da både Brøndby IF
og FCK uopfordret havde henvendt sig, blev de inviteret til fortælle hvad de kunne tilbyde Hellas. Efter flere
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møder og en grundig evaluering af de 2 klubbers samarbejdstilbud, besluttede Hellas at starte et
samarbejde med FCK. Dette samarbejde vil bestå af 2 dele:
Topcenter samarbejde
Topcenteret er et DBU styret projekt for U10-U12 drenge spillere med særlige forudsætninger. DBU ejer
projektet, men det afholdes og gennemføres af FCK.
Formålet med projektet er at identificere de bedste spillere fra U10-U12 årgangene i et afgrænset område
omkring topcenteret og tilbyde disse spillere én ekstra ugentlig træning udført af elitetrænere.
Klubben og topcenteret evaluerer årgangene sammen og vurderer om der er spillere der skal tilbydes
prøvetræninger og måske efterfølgende 30 garanterede elite træninger i løbet af et år.
De udvalgte spillere forsætter med at træne og spille kampe i BK Hellas sammen med kammeraterne, for på
den måde at sikre trygge rammer for spilleren.
Samarbejdet har allerede resulteret i at to af vores meget dygtige børnespillere: En fra U10 og en fra U12 er
blevet indstillet til topcenteret og dermed vil de deltage i en ekstra ugentlig fredagstræning, hvor de er
garanteret minimum 12 måneder med 30 træninger afholdt af elitetrænere sammen med andre meget
dygtige fodboldspillere fra andre klubber.
Sportsligt samarbejdsaftale med FCK
Aftalen består primært af et sportslige samarbejde, der vil bestå af tiltag og tilbud til både spillere, trænere
og klubledere i form af træningsprogrammer tilsendt ugentligt per mail, adgang til øvelsesdatabase,
inspirationstræninger af elitetrænere, skills træninger, træneruddannelser og foredrag, temaforedrag,
klubsparring, stævner, camps og meget mere.
Forstærkning af B&U organisationen
For at styrke den organisatoriske og administrative del af børne- og ungdomsarbejdet har jeg søgt en
pigeansvarlig. Og til min store glæde har Tina Christensen accepteret at være ansvarlig for vores
pigeafdeling fra U7-U16 pigerne, så vi er flere om at løfte de løbende opgaver, såsom problemløsning,
koordinering, rekruttering og udvikling af pigeafdelingen. Tina vil også være medansvarlig for opstart nye
pigeårgange / hold og repræsentere klubben i KBU møder for pigeansvarlige.
Status børne- og ungdomsafdelingen
Børne- og ungdomsafdelingen havde i foråret 29 tilmeldte hold fordelt på 18 årgange. Den løbende
pigefokus og aktiviteter at vi stadig har en flot tilgang på pigesiden og afdelingen består nu af 85 dejlige
piger fordelt på 6 pigeårgange og 7 tilmeldte pigehold.
På drengesiden har vi i dag minimum et hold i alle årgange fra U5-U17. Mange af årgangene er så store at vi
har tilmeldt 2-3 hold på årgangen.
Totalt er vi ca. 400 børne- og ungdomsspillere.
Årgang 2002 rykkede op i mesterrækken
I foråret vandt Årgang 2002 / U15-1 deres række 1 meget overbevisende og rykkede dermed op i
Mesterrækken. Stort tillykke til dem. Her har de klaret sig rigtig flot og endte efteråret på en flot 5. plads i
Mesterrækken.
Jeg ser frem til et spændende 2018, med en masse aktiviteter:
- Opstart af et tumlingehold i midten af Januar for de 3-4 årige piger og drenge. Bold og bevægelse.
- Weekendstævnetur i foråret for pigebørneårgangene
- Ny årgang 2013 skal startes op i april
- Struktureret og niveauopdelt målmandstræning
- Ungdomstur for U13-U17 piger og drenge til Arnhem Cup i pinsen
- Skolesamarbejdsaktiviteter vil blive sat i søen
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- Fodboldskole i sommerferien for U8-U15
- Hellas traditionsrige 5-a-side turnering i august måned
- Hellas egen Mikrofodboldskole for U6-U8 i september
- Diverse børne- og ungdomsstævnetilbud i løbet af året
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

Hellas årgang 2002 / U15-1 række 1 vinder forår

Spiller fra øverst venstre mod højre:
Benjamin Bang-Hansen
Rune Sørensen
Lukas Birkeby
Emil Dreisig Karlsmose
Valde Tor Hansen
Hugo Hillerbrand
Mathias Heindorff
Markus Holst Celik
Hircano Soares Rocha
Mikkel Boye
Tobias Vendelboe
Christian Quist Kaasgaard
Felix Aagaard Monrad
Albert Bych

Boldklubben Hellas værdier: Kammeratskab, Glæde, Udvikling, Engagement & Respekt

