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Ungdoms & Idrætsudvalgets årsberetning 2017 
 

AAC’s ungdoms/Idrætsudvalg: 

Medlemmer i udvalget 2017: Michael Christensen - Louise Clausen - Benedicte Holst - Lærke 
Rasmussen - Sandra Christensen – Peter Klok – Dorthe Monneret – Kate Ladefoged. 

 

Møder og generelle opgaver i udvalget 
Udvalget har afholdt 3-4 møder over året og fremmødet har været stort. Udvalget har arbejdet godt 
sammen og vist godt engagement , så alle opgaver er klaret over året. 

Udvalget tager sig af opgaver for alle, minier, ungdom, senior og masters. Opgaverne spænder fra 
at tilmelde hold til diverse holdkampe, arrangere transport og forplejning og dommerdækning til 
samme, arrangere diverse klubture, ministævner, diverse sociale arrangementer, definere 
trænerbehov i samarbejde med trænere, afholde forældremøde, stå for salgsbod ved Tårnby 
Games og meget mere. 

 

IUU opgaver i 2017 

Forældremøde 

Årets forældremøde blev afholdt den 15. marts. Der var pænt fremmøde. Forældremødet blev 
afviklet i god ro og orden, hvor klubbens aktiviteter og udvalg blev præsenteret for de fremmødte 
forældre. De tilstedeværende forældre havde her mulighed for at få besvaret eventuelle spørgsmål 
i forbindelse med børnenes træning og de løbende stævner. 

Næste forældremøde er fastlagt til 21. marts 2018, kl. 18.30 

 

Bowlingtur 

Udvalget planlagde og afholdt igen i 2017 2 bowlingture for de unge. Lærke Rasmussen var 
tovholdere og koordinator ved de populære arrangementer. 45-50 unge deltog, og der var 
efterfølgende spisning. 

 

Fællesspisning 
Klubbens fællesspisningsarrrangementer var også i 2017 lagt ud til de enkelte grupper og 
trænerne for disse, i samarbejde med forældre. Der er afholdt enkelte arrangementer.  

 

Salgsboden i Tårnby Games 

Årets Tårnby Games blev afholdt den 6. og 7. maj forløb rigtig godt. Salgsboden, der ligger under 
IUU’s opgaver, havde igen en flot indtjening og både pastasalat og pølsesalg virker stadig som en 
stor succes gentages i 2018. De mange bidrag til hjemmebagte kager, der også sælges i boden, er 
også uundværlige og IUU håber, at der også i 2018 vil komme mange bidrag. 

Begge dage var der som vanligt stor brug for hjælpere til at stå i boden. Det lykkedes heldigvis 
endnu en gang at få flere til at komme og hjælpe, hvilket er strengt nødvendigt, hvis alle de mange 
kunder skal betjenes og hjælperne ikke skal køre sur opgaven. Hermed en stor tak fra IUU til alle 
som hjalp i boden til Tårnby Games 2017. 

 

Alle tiders Atletikskole 

Sommerens atletikskole for unge mellem 8 og 15 år blev endnu engang afviklet i uge 27 med 
Lærke Rasmussen som ledende træner samt en række entusiastiske unge trænere. Atletikskolen 
var en stor succes med hele 53 tilmeldte unge, heraf 17 der ikke var medlemmer – der blev taget 
godt imod disse. 
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Ugen blev begunstiget af nogenlunde vejr, trods en dårlig sommer. Så masser af træning og leg 
samt en badedag ved stranden hvor de fleste fik en dukkert eller 2 trods lidt køligt vand. 

IUU har besluttet, at fortsætte traditionen med Alle tiders Atletikskole i 2018, så klubben afholder 
atletikskole i uge 27.  

 

Bon Bon land 

Der blev arrangeret tur til Bon Bon land den 9.september. Vi plejer at have flot vejr, men denne 
gang tiltog regnen hen over dagen. Men trods dette havde de 41 unge og forældre en god dag – 
hvor alle fik prøvet flere ting end nogensinde før – nu der var så få i parken. Vil blive gentaget i år. 

 
UP- og atletikmærkestævner 

Som vanligt blev der også afholdt 4 Atletikmærkestævner på Tårnby stadion. 

Atletikmærkestævnerne er træningsstævner for klubbens medlemmer og er en god mulighed for at 

prøve at deltage i konkurrence under stævnevilkår. Stævnerne er anmeldt, så resultater tæller 

med, både til statistik og atletikmærket. Da Atletikmærkestævnet træder ind i stedet for træning 

disse dage, er der som regel en god deltagelse ved alle vi stævner. Aktiviteten gentages naturligvis 

i 2018. 

Den 7.september afholdt klubben det årlige UP stævne på Tårnby Stadion. Som altid var vores UP 

stævne det bedst besøgte stævne over året – og også rigtig mange af vores egne unge deltog. 

Også her tak til de mange forældre og andre der hjalp til ved stævnet. 

UP-stævner er pointstævner, hvor point fra deltagelse i diverse UP-stævner i sommerhalvåret 

bliver lagt sammen til sidst og kan udløse en UP-nål ved årsfesten. Også denne stævnetype er 

ideel som træningsstævne for ungdom, hvor de forskellige discipliner kan prøves af på både små 

og store stadions uden for mange tilskuer og på enkelte stadions uden så stor modstand fra kon-

kurrenter. Over året var der flere UP stævner end de forrige år glædelig vis – men desværre var 

der lidt vigende deltagelse – trænere og forældre må prøve at få flere af de unge med.  

Trænere 

Trænerstanden har været fint besat hele året også selvom at flere ungdomstrænere valgte at 
fratræde som trænere, primært pga. studier. Det er lykkedes klubben at dække ind med trænere 
på de manglende tjanser og vi var også så heldige at kunne byde velkommen til flere nye træner, 
som alle er faldet godt ind i teamet. 

 

LTU 

Klubben deltog i år med 2 hold i den indledende runde den 28.maj i Ballerup – men desværre 
lykkedes det ikke at få hold med til finalen. Der satses meget fra alle klubber for at komme videre, 
så det er svært. Det blev til en 7. og 8.plads – men meget fin opbakning af de unge og forældre 

 

Øst Holdkamp 

Øst Holdkampe var igen samlet på et stævne samme sted med Greve som fin arrangør. Klubben 
havde hele 6 hold med i matchen og 43 unge på holdene. Meget stor forældreopbakning og en flot 
buffet i vores anlagte lejr. Det blev til 2 medaljesæt – D11 fik bronze og Mix 15 fik sølv. 

 

Klubfest / Årsfest. 

Denne var sidste år igen flyttet til november – og dette med stor succes, idet hele 120 aktive og 
forældre deltog i fin fest. Var flyttet til et helt nyt sted – Korsvejens Skole – her vil vi helt sikkert 
komme igen 
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Julehyggearrangement  

Den årlige juleafslutning blev afholdt i klublokalet torsdag den 21.december. Der var igen stor 
deltagelse, havde fået lov til at låne Tuttens lokale også, så der var plads til de over 80 fremmødte 
til julehygge, æbleskiver og varm cacao m.v. 

Påske træningslejr på Tenerife 

Igen i 2017 blev der afholdt en uges træningslejr på Tenerife. Træningslejren blev som tidligere 
afholdt sammen med Greve IF. Der var 70 deltagere, hvoraf de 31 var fra Amager AC. 

Der var to daglige træningspas, henholdsvis formiddag og eftermiddag. Alle fik gennemført en 
masse træning i det dejlige sommervejr. Der er træningslejr på Tenerife igen i påsken 2018. 

 

Danmarksturneringen  

Kvinderne startede turneringen ved at være med i indl. runde i Elitedivisionen. Her blev det til en 8. 
og sidsteplads. Ved den efterfølgende kval.match til elitedivisionen 2018, var der desværre ikke 
opbakning nok – så holdet blev trukket inden matchen. Prøver igen næste år i 1.division. Herrerne 
fik en utaknemmelig 3.plads i den indl. match – og da det kun er de 2 bedste der gik til en kval 
match, så blev det kun til denne ene match. 

 

Masters holdkampe 

Amager AC havde igen slået sig sammen med Amager Idrætsforening og havde således et fælles 
hold i denne holdturnering. Faktisk vandt holdet de 2 indledende runder og var således klar til 
finalen. Placering i Ålborg og flere uheldige skader gjorde dog at holdet måtte trække sig. Er klar 
igen i 2018. 

 

DMU 

Klubben havde flere atleter med til DMU på Hvidovre stadion, men desværre flere ude med skader.  

Lisa Brix, Helena Ring og Sandra B Christensen vandt guld. Kate Ladefoged fik sølvmedalje. 

 

Elitegruppen 

Også i 2017 blev der ydet en stor støtte til klubbens eliteaktive. Dette sig være til deltagelse i 
diverse stævner og mesterskaber i udlandet, træningslejr i Ungarn, fællestur til stort stævne i 
Gøteborg, træning i Malmø, trænerbistand fra Peter Skoumal og meget mere. Et par stykker faldt 
ud af gruppen over året – som sluttede med at der var 6 aktive i elitegruppen. 

 

ATK 

DAF har indført en ny struktur omkring ATK – som står for alders relateret træningskoncept. Hvor 
de bedste unge har en række fællestræninger over specielt vinterhalvåret. 4 aktive fra Amager har 
sagt ja tak til tilbuddet om deltagelse, og har været til fællestræninger i Helsingør og Ballerup. 

 

Motionsgruppen 

Gruppen har holdt sig nogenlunde stabil over året, og de tre trænere har flittigt passet træningen 
med gruppen hver onsdag og lørdag over året.  

 

Ungdoms- og Idrætsudvalget takker alle forældre, hjælpere og aktive for et godt år. 

Også tak til alle i udvalget for deres indsats. 

 

 

Ungdoms- & IdrætsUdvalget 
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