
Ungdoms- & Idrætsudvalg årsberetning 2021 
 

AAC’s ungdoms/Idrætsudvalg: 
Medlemmer i udvalget 2021 var: Michael Christensen - Lærke Rasmussen – Sandra B Christensen – Peter Klok  – Kate 
Ladefoged - Stine Andersen – Yardena Jensen – Marlene Bjørn. 
 
Møder og generelle opgaver i udvalget 
På grund af Corona har der været lidt færre opgaver udvalget har taget sig af over året. Udvalget har afholdt 3 møder over 
året med stort fremmøde, og har arbejdet godt sammen og løst alle opgaver fint. Udvalget tager sig 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 2021 
 
Forældremøde 
Blev aflyst i 2021 p.g.a Corona. 
 
Bowlingtur 
Udvalget planlagde og afholdt i 2021 kun 1 bowlingarrangement for de unge. Sandra og Kate styrede løjerne med 40 unge 
den 30.sept. 
 
Fællesspisning 
Ikke afholdt p.g.a. Corona 
 
Salgsboden i Tårnby Games 
Stævnet ikke afholdt i 2021 p.g.a. Corona. 
 
Alle tiders Atletikskole 
Sommerens atletikskole for unge mellem 8 og 16 år blev igen afholdt i uge 27 med Sandra som ledende træner sammen 
med en række entusiastiske unge trænere. Atletikskolen var igen en stor succes med 50 tilmeldte unge. Det var sol og 
sommer med 20-25 grader hele ugen. 
IUU har besluttet, at fortsætte traditionen med Alle tiders Atletikskole i 2022, så klubben afholder atletikskole i uge 27. 
 
Bon Bon land 
Der blev arrangeret tur til Bon Bon land den 18.september. Hele 36 unge og forældre havde en god dag – hvor vejret var 
fint. Satser på gentagelse i 2022. 
 
UP- og atletikmærkestævner 
Som vanligt blev der afholdt en række Atletikmærkestævner på Tårnby stadion – faktisk 5 i 2021. 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 2022. 

Den 2.september afholdt klubben det årlige UP stævne på Tårnby Stadion. Som altid var vores UP stævne det bedst 
besøgte stævne over året – med 319 starter over de 2 timer i flot sensommervejr. 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 tilskuere. 
 



Trænere 
Trænerstanden har været fint besat hele året også selvom at enkelte ungdomstrænere valgte at fratræde som trænere. 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 
Ikke afholdt p.g.a. Corona. 
 
Øst Holdkamp 
Disse holdkampe for grupperne 10/11, 12/13 og 14/15 blev afholdt i Lyngby den 4.september. Amager havde 3 hold med 
– det blev til medaljer til alle hold – Drenge 10/11 år var meget suveræne vindere. 
 
Tracks. 
På grund af Corona blev der over året afholdt kun 3 stævner – Amager stod for det ene, som blev afholdt den 19.august 
som et vellykket stævne med 123 starter. 
 
Vinterturnering Øst ungdom 
Blev ikke afholdt p.g.a. Corona. 
 
Klubfest / Årsfest. 
Som de sidste år blev denne afholdt på Korsvejens Skole. Denne gang med 91 fremmødte den 19.november, 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 16.december i en reduceret form med færre fremmødte – 
Corona drillede også her. 
 
Påske træningslejr på Tenerife 
Aflyst p.g.a.Corona. 
 
Hyttetur til Glænølejren 
Blev afholdt den 8-10.oktober med 33 unge, forældre og trænere. Alle havde en dejlig weekend – synd der ikke er lidt flere 
med. Hytten er også booket i 2022. 
 
Danmarksturneringen  
Blev kun afholdt i en Coronaudgave hvor Amager ikke deltog. 
 
Masters holdkampe 
Amager deltog ikke dette år – mest p.g.a. omstændigheder præget af Corona. 
 
DMU 
Blev afholdt i Hvidovre 11.-12.september. Amager havde 8 unge til start, og det blev til 4 sølv og en bronzemedalje. 
 
Elitegruppen 
På grund af Corona har der ikke været mulighed for så mange aktiviteter. Dog sidst på året blev der arrangeret en fin 
træningscamp. Elitegruppen består p.t af 4 atleter. 
 
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, trods de udfordringer der har 
været. 
Også tak til alle i udvalget for deres indsats. 
 
Ungdoms- & Idræts Udvalget 


