TSV-75
Beretning fra ungdomsudvalget
sæsonen 2011/2012
På ungdomssiden har vi igen i år afholdt Kids- og Teenskolestævner for kommunens 2.-9.klasser,
ca. 1000 elever var igen med i stævnet. Stævnerne blev ledet dels af undertegnede og af lærere fra
de deltagende skoler. Stævnerne blev afviklet over fire hverdage kl. 9.00-12.00. Alle der deltog,
elever som lærere, var meget begejstrede og der har efterfølgende været god tilgang af nye spillere
især på Teen2-siden.
Vi har i denne sæson ikke været afsted til så mange Kids- og Teenstævner, dette skyldes dels
manglende tilmeldinger, men jeg har også haft svær ved at afsætte weekender til det pga. diverse
kurser. Det har i år ikke været muligt at skaffe hjemmebane til Kids og Teen pga en ny prispolitik
som kommunen varslede med fra sæsonens start, en prisstigning på 200-300 kr per haltime. Dette er
efterfølgende droppet, men da var det for sent at få stævnerne til Tønder.
Vi deltog i Pokalstævnet i Odense med 4 hold. Igen i år havde jeg forælder med og hjælpetrænere,
så der var både holdledere til alle hold, plus ekstra hænder på sidelinien. Tak til jer alle, det var en
hyggelig weekend, hvor vi gjorde en rigtigt god profil med ok placeringer i de fleste rækker.
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak til mine hjælpetrænere Rebecca, Jacob, Patrick,
Magnus, Jenny, Emma og Martin. I har virkelig ydet en indsats for at få spillerne til at dygtiggøre
sig. Hvilket ikke altid er lige let når ungerne kommer til træning efter er lang skoledag - Uden jer
kunne jeg ikke stå med så mange Kids-spiller i hallen hver mandag. TAK
På teen området har vi i denne sæson, måtte sige farvel til de fleste af vores Teen4-spiller, de ville
søge nye sportslige udfordringer ved at køre til Aabenraa og træne. Hvordan det er gået med det
skal jeg ikke udtale mig om, andet end at jeg ved der er 3-4 spillere som spiller for Aaig nu p deres
Mix-hold og 2.divisionshold.
Sidst vil jeg sige at denne sæson bliver min sidste som ungdomstrænere i TSV-75. Jeg har i år stået
som hovedtrænere for alle Kids- og Teen hold, det har være udfordrende og sjovt, men nu trænger
jeg til en pause, så jeg selv også kan komme til at spille lidt volleyball igen. Jeg håber selvfølgelig
meget på, at der er nogen/nogle der har lyst til at overtage arbejdet, så ungdomsarbejdet ikke
kommer til at gå helt i sig selv. Er der brug for en konsulen med mange års erfaring på området, så
står jeg selvfølgelig til rådighed.
Hermed vil jeg takke af som udvalgsformand for TSV-75 Ungdomsudvalg
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