Amager Atletik Club
Ungdoms- & Idrætsudvalg årsberetning 2019
AAC’s ungdoms/Idrætsudvalg:
Medlemmer i udvalget 2019 var: Michael Christensen - Benedicte Holst - Lærke Rasmussen – Sandra B Christensen –
Peter Klok – Dorthe Monneret – Kate Ladefoged - Stine Andersen.
Møder og generelle opgaver i udvalget
Udvalget der har afholdt 4 møder over året med stort fremmøde, har arbejdet godt sammen og løst alle de mange opgaver
hen over året. Udvalget tager sig jo af opgaver for alle - minier, ungdom, senior og masters. Opgaverne spænder fra at
tilmelde hold til diverse holdkampe og stævner, 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 2019
Forældremøde
Årets forældremøde blev afholdt den 20. marts. Forældremødet blev fint afviklet, og klubbens aktiviteter og udvalg blev
præsenteret for de fremmødte forældre. De tilstedeværende forældre havde mulighed for at få besvaret eventuelle
spørgsmål i forbindelse med børnenes træning og de løbende stævner og arrangementer.
Næste forældremøde er fastlagt til 18. marts 2020, kl. 18.30
Bowlingtur
Udvalget planlagde og afholdt i 2019 2 bowlingture for de unge. Lærke Rasmussen var tovholdere og koordinator ved de
meget populære arrangementer. Ca. 45 unge deltog ved arrangementerne med efterfølgende spisning.
Fællesspisning
Klubbens fællesspisningsarrrangementer var også i 2019 lagt ud til de enkelte grupper og trænerne for disse, i samarbejde
med forældre og IUU. Der er afholdt et eller flere arrangementer i alle grupper.
Salgsboden i Tårnby Games
Årets Tårnby Games blev afholdt den 4. og 5. maj forløb rigtig godt i år. Salgsboden, der ligger under IUU’s opgaver,
havde igen en meget flot indtjening og både pastasalat og pølsesalg var igen et hit. De mange bidrag til hjemmebagte
kager, der også sælges i boden, er også uundværlige og IUU håber, at der også i 2020 vil komme mange bidrag.
Begge dage var der som vanligt stor brug for hjælpere til at stå i boden. Det lykkedes heldigvis at få mange 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 2019.
Alle tiders Atletikskole
Sommerens atletikskole for unge mellem 8 og 16 år blev igen afholdt i uge 27 med Lærke Rasmussen som ledende træner
samt en række entusiastiske unge trænere. Atletikskolen var igen en stor succes med 52 tilmeldte unge, kun en fra
rekorden på 53 deltagere.
Ugen var modsat de fleste år, præget af køligt og blæsende vejr, men det tænker børnene ikke over, så der blev badet godt
på stranddagen alligevel .Masser af træning, leg og hygge. IUU har besluttet, at fortsætte traditionen med Alle tiders
Atletikskole i 2020, så klubben afholder atletikskole i uge 27 – tilmeldingen er åben.
Pigecamp
I august måned blev der afholdt pigecamp med overnatning i klublokale, god træning og jepardy
Bon Bon land
Der blev arrangeret tur til Bon Bon land den 6.september. Hele 40 unge og forældre havde en god dag – hvor vejret var
pragtfuld, og da der ikke var så mange gæster i parken blev forlystelserne kørt i bund. – bliver gentaget i 2020.

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 2020.
Den 5.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 ungdommerne, 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 konkurrenter. Der er en del UP stævner over sommeren - trænere og forældre må prøve at få flere af de
unge med.
Trænere
Trænerstanden har været fint besat hele året også selvom at enkelte ungdomstrænere valgte at fratræde som trænere, og
Lærke har været og er på barselsorlov. Det er lykkedes klubben, at få dækket ind med trænere på de manglende poster og
vi har også budt 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 – drenge og piger 12-15 år. Desværre blev det ikke til en plads i
finalen. Også i år meget fin opbakning, af de unge og forældre
Øst Holdkamp
Øst Holdkampe som ellers plejer at være et stort hit med mange deltagere og mange hold, blev desværre aflyst, da det ikke
var muligt at finde en arrangør der kunne magte stævnet. Det bliver afholdt i 2020 i lyngby.
Tracks.
Klubben afholdt 2 af disse banestævner over sommeren på Tårnby stadion. Vil også afholde 1-2 i 2020.
Vinterturnering Øst ungdom
Som vanligt har klubben mange hold og deltagere med – blev ikke til topplacering i 2018/19 udgaven, men vi er kommet
rigtig godt fra start i denne vinters turnering.
Klubfest / Årsfest.
Som de sidste år blev denne afholdt sidst i november på Korsvejens Skole. Denne gang med 111 fremmødte, til et fint
arrangement hvor alt fungerede fint – tak til alle dem der gav en hånd med.
Julehyggearrangement
Den årlige juleafslutning blev afholdt i klublokalet torsdag den 19.december. Der var igen stor deltagelse, men vi kunne
desværre ikke låne tutten, så pladsen var trang. Men det lykkedes fint alligevel med ca 75 fremmødte og over 300
æbleskiver indenbors.
Påske træningslejr på Tenerife
Igen i 2019 blev der afholdt en uges træningslejr på Tenerife. Træningslejren blev som tidligere afholdt sammen med
Greve IF. Der var 50 deltagere, hvoraf de 24 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 2020.
Hyttetur til Glænølejren
Efter en pause på mange år blev en gammel tradition genoptaget med fin succes. Den 26.-28.april deltog 37 børn i alderen
8-16 år på en weekendlejr i Nordvestsjælland. Alla havde en hyggelig og sjov weekend på et sted med lidt spartanske
forhold, men kun et stenkast fra stranden. Bliver gentaget her den 24.-26.april – tilmeldingen er åben.

Danmarksturneringen
Både damer og herrer er placeret i 1. div øst. Det blev til 2 3.pladser for de to hold i den indledende runde. Igen i 2020
stiller klubben med disse to hold – og der håbes på bred opbakning til at deltage.
Masters holdkampe
Amager AC havde igen slået sig sammen med Amager Idrætsforening og havde således et fælles hold i denne
holdturnering. Det blev til en sikker plads i finalen som blev afholdt i Ballerup. Det blev holdet ramt af skader til 2 af
pointslugerne, så det blev ikke den succes det kunne være blevet til. Hold med igen i 2020.
DMU
Blev afholdt i Greve den 24.-25.august med 8 med fra klubben – det blev til 5 medaljer og 2 nye klubrekorder. Det var
Annabelle Viple der tog guldet i stang P15.
Elitegruppen
Også i 2019 var der sat en del midler af på budgettet, men det blev som året før, ikke til de store aktiviteter over året, idet
gruppen var reduceret, og flere var skadet det meste af året. Ser ud til at der nu er ved at komme nyt blod til gruppen.
Motionsgruppen
Gruppen har holdt sig nogenlunde stabil over året, og de tre trænere har flittigt passet træningen med gruppen hver onsdag
og lørdag hen over hele året.
Ungdoms- og Idrætsudvalget takker alle forældre, trænere, hjælpere og aktive for et godt år.
Også tak til alle i udvalget for deres indsats.
Ungdoms- & Idræts Udvalget

