Børne & ungdomsformandens beretning for 2018
Endnu et begivenhedsrigt år for børne- og ungdomsafdelingen er gået og klubben kan kigge tilbage på en
masse vellykkede aktiviteter og samarbejder.
Tumlinge hold for U3 og U4 piger og drenge
Klubben startede et tumlingehold for U3 og U4 piger og drenge op i starten af januar og der mødte 13 nye
spillere op til tumlingebold. Det har henover året udviklet sig og vi har fået 2 dygtige piger til at være
trænere, hvilket har medført at vi i dag har 23 registrerede tumlinge spillere.
FORÅR 2018
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 2013
Den nye årgang 2013 blev startet op i slutningen af april, hvor ca. 25 glade drenge og piger mødte op på
introduktionsdagen og vi fik sammensat et trænerteam.
Pinsetur til Arnhem cup
I pinsen drog 77 spillere og ledere fra U13, U13 piger, U14, U15 og U16 til den internationale Arnhem cup i
Holland. I løbet af 2 dage blev der spillet en masse fodboldkampe, samt hygget og grinet sammen med
gode kammerater. For første gang i flere år havde vi en pigeårgang med og de opnåede det bedste
samlede resultat med en flot 2. plads.
Stævner
I midten af juni afholdte vi et kæmpe medaljestævne for U8 årgangen, med deltagelse fra omkring 50 hold.
Det var en lang, men god dag fra kl. 10-18 med masser af god fodbold og glade drenge. Stor tak til Anders,
Haarun, Louise, Bjørn og alle de andre der hjalp til med at gøre det til en god dag.
Derudover har vi I løbet af året afholdt en masse mindre børnestævner og har høstet stor anerkendelse for
vores professionelle gennemførelse. Så stor tak til alle de ansvarlige trænere og ledere.
Five-a-side turnering
Hellas Venners traditionsrige Five-a-side turnering blev afholdt i slutningen af juni og det var en kæmpe
succes med over 90 spillere. Som sædvanlig blev alle piger og drenge 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. Stor tak til Eva, Anette og Janie fra Hellas Venner.
Fodboldskole U8-U15
Fodboldskolen blev som sædvanlig gennemført i første uge af skolernes sommerferie og der var næsten
udsolgt (fodboldskolen faldt en uge senere end normalt og det kunne mærkes, da mange tog på ferie i den
uge). Som sædvanlig var det en fantastisk uge i Hellas med masser af fodboldøvelser, kampe og sjov. Stor
tak til Andreas, Henrik, Jan og alle trænerne for en stor indsats.
EFTERÅR 2018
Sammenlægning af U16 og U17 årgangene
Teenage alderen er en svær alder, hvor gamle grupper og kammeratskaber brydes op og drengene
begynder på nye uddannelser og skoler, som bliver prioriteret. Derfor er det svært at holde vores spillere.
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Uden varsel valgte 5 af de bærende spillere på U16 at stoppe og det gjorde mange andre så også. Da der
samtidig var 6-7 af vores faste stamspillere på U17 som startede på efterskole blev vi nødt til at slå U16 og
U17 trupperne sammen og trække det tilmeldte U16 hold.
Hoved-kroppen-klubben
I slutningen af august fik Hellas besøg af DBUs Hoved-Kroppen-Klubben event, hvor udskolingen fra
Lykkebo skole som et led i undervisning om frivillighed og idræt, blev præsenteret for Hellas og skulle agere
trænere for indskolingen på Lykkebo i fodbold. Mange udskolingselever fandt ud af at det er svært at være
træner og at holde børns opmærksomhed.
Hellas Mikrofodboldskole for U6-U8
Klubben gennemførte i starten af september for tredje gang vores egen mikrofodboldskole for U6-U8. Det
var igen en stor succes med 38 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.
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.
Sportslig udvikling
- Afholdt to interne klubkurser:
- Kamplederkursus: Afholdtes i maj og vi fik uddannet 12 ungdomskampledere i forskellige aldre. Disse
har i løbet af året dømt en masse kampe og stævner.
- C1 træner kursus: Blev afholdt i løbet af august måned, hvor vi fik uddannet 12 tilmeldte trænere.
- Der har løbende været tilbud til trænere om kurser, som flere har taget imod
- Gennemført struktureret og niveauopdelt målmandstræning for U11 og op (både piger og drenge der
spiller 8M og 11M).
- Alle årgange fra U10-U17 har haft et tilbud om en 3. træning enten for de træningsparate eller for dem
som havde lyst.
DBU Topcenter
DBU topcenter samarbejdet har medført at vi har fået endnu 2 dygtige Hellas spillere med til den ekstra
kvalitative træning for de aller dygtigste spillere i U10-U12. Det vil sige at vi i dag har to spillere med fra
årgang 2009 og tre spillere fra 2008
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.

Pigetalent træning:
Fire af vores dygtige U14 pigespiller var blevet inviteret til en DBU testtræning, sammen med andre dygtige
spillere fra andre klubber. Og efterfølgende blev en vores dygtigste piger udtaget til DBUs U14-pige
talenthold og træning.
Rækkevinder
I efteråret vandt vores årgang 2004 / U15 deres række 2 meget overbevisende og rykkede dermed op i
række 1. Stort tillykke til dem og de vil senere modtage en flot Hellas nål til minde om deres sejr.
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Status børne- og ungdomsafdelingen
Totalt er vi ca. 400 børne- og ungdomsspillere, hvoraf ca. 80 er pigespillere. Vi har for første gang i Hellas
historie 2 drenge årgange, som tæller over 40 spillere, hvilket har medført at vi har måttet dele årgangen
op i to, med hver sit træner/leder team.
I foråret talte Hellas 20 børne og ungdomsårgange og havde hele 31 hold tilmeldt.
Jeg ser frem til et spændende 2019, med en masse aktiviteter:
- Ny årgang 2014 skal startes op i april
- Der skal rekrutteres nye tumlinge ligeledes i april
- Weekendstævnetur i foråret for de yngste pigeårgange
- Struktureret og niveauopdelt målmandstræning skal forsætte
- Skillstræningstilbud til alle de årgange der ønsker at tilbyde en ekstra egen betalt træning til
træningsparate børn og unge
- Opstart af et klubrådgiver forløb, med formål at få en bedre struktur på pigeafdelingen og rekruttere flere
piger til vores pigehold
- Pigeraketten for U5-U11 piger, som er et DBU rekrutteringsværktøj
- Hellas Venners traditionsrige 5-a-side turnering i juni måned
- Fodboldskole i sommerferien for U8-U15
- Hellas egen Mikrofodboldskole for U6-U8 i september
- Ungdomstur for U13-U17 piger og drenge til Costa Brava Cup i Spanien i efterårsferien
- 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. Uden dem ville vi ikke have en velfungerende klub.
TAK !
Med venlig hilsen
Martin Bang-Hansen
Børne- og ungdomsformand
Hellas årgang 2004 / U15 række 2 vinder efterår
Træner / spillere der har været med til at vinde rækken:
Træner:
Jan Gottfredsen
Spillere:
Bertram Steen Harbo
Carl-Emil Haderslev
Emil Fjeldsted Olsen
Gustav Linding Bloch
Jonathan Engman Sandstrøm
Lucas Almind
Lukas Aagaard-Raun
Mikkel Paagaard Sønderbye
Oskar Bang-Hansen
Otto Vrist Petersen
Samuel Torrones Dalum Jensen
Sebastian Ørnhof
Silas Ulrik Aalling
Simon Vennike
Theo Essendrop
William Johansen
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