
Børn/ungdomsudvalgets årsberetning.

2021 var desværre endnu et år, hvor vi var hårdt berørt af corona og restriktioner.

Børne- og ungdoms andelen i klubben er fortsat stabilt stor med fyldte hold. Vi er stadig glade for den

tilgang vi ser af børn og har venteliste til de fleste hold. Vi vil rigtig gerne på sigt kunne udvide med flere

børnehold når vi er klar til det, både administrativt og med trænerhænder. 2021 var stadig hårdt ramt af

nedlukning og restriktioner. Vi har en fantastisk træner stab som i den grad har fået det hele til at fungere

på bedste vis, selv om der nogle gange har været meget kort varsel til ændringerne. En stor tak for alt det

arbejde, online undervisning mm som i har gjort for vores børn og unge. Det sætter vi i klubben rigtig stor

pris på.

Vi kan også stadig bruge flere børnetrænere, gerne tidligere aktive, eller forældre, der gerne vil deltage i

børne- og ungdomsarbejdet. Vi har været heldige at få suppleret med nogle unge trænere, og det er vi rigtig

glade for.

Sociale arrangementer: Det har desværre ikke været muligt at afholde ret mange sociale arrangementer

pga. restriktioner. Men holdene har gjort alt hvad de kan for at komme ud op til julen. Vi håber at der i 2022

kan komme ekstra fokus på det sociale.

Klubben har kunnet afholde det første trænerarrangement for den samlede træner stab i BAC, i efteråret.

Arrangementet var en succes hvor trænerne kunne møde hinanden uden for stadion og se og lære mere om

hinanden. Vi håber at kunne afholde flere af disse fremover.

Vi vil i den kommende sæson gerne have endnu mere fokus på det sociale i børn/ungdom. I den forbindelse

vil vi gerne have udvalg der i samarbejde kan stå for disse arrangementer. Det har så stor betydning for en

sund udvikling og er vigtig for at fastholde de unge i sporten. Der vil i næste års budget fortsat være afsat

penge af til både klub- og børnearrangementer, for at holde egenbetalingen nede.


