
Ungdoms- & Idrætsudvalg årsberetning 2022 
 

AAC’s ungdoms/Idrætsudvalg: 
Medlemmer i udvalget 2022 var: Lærke Rasmussen – Sandra B Christensen – Peter Klok  – Kate Ladefoged – Yardena 
Jensen – Marlene Bjørn – Hussein Ali. 
 
Møder og generelle opgaver i udvalget 
På grund af manglende ressourcer har der været afholdt lidt færre møder end vanligt over året med stort fremmøde. 
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 2022 
 
Bowlingtur 
Udvalget planlagde og afholdt i 2022 1 bowlingarrangement for de unge med stort fremmøde og Yardena i spidsen for 
arrangementet. 
 
Fællesspisning 
Ikke afholdt p.g.a. manglende faciliteter. Dette vil blive en udfordring fremadrettet da klubben ikke længere vil have et 
klubhus. Dog benyttede vi os af bowlingcenterets cafe på vores bowlingtur således at de unge stadig fik lov at spise sammen. 
 
Salgsboden i Tårnby Games 
Blev afviklet med stor succes og et overskud.  
 
Klatring 
I år forsøgte vi os med et nyt socialt arrangement – en klatretur hos Blocks and Walls, hvilket var en kæmpe succes. Yardena 
stod for arrangementet og vi regner med at gentage det i 2023.  
 
Alle tiders Atletikskole 
Sommerens atletikskole for unge mellem 8 og 16 år blev igen afholdt i uge 27 med en række entusiastiske unge trænere. 
Atletikskolen var ikke helt så stor en succes som deltagermæssigt som den plejer igen, hvilket vi tror skyldes man i 2022 
endelig kunne få lov at rejse uden frygt for corona. Samtidig tror vi at det fremadrettet vil gavne os at vi rykker atletikskolen 
en uge frem således at den ligger i første uge af skolernes sommerferie – uge 26.  
 
Bon Bon land 
Der blev arrangeret tur til Bon Bon land den 1. oktober. Hele 30 unge og forældre havde en god dag – hvor vejret var fint. 
Vi satser på gentagelse i 2023. 
 
UP- og atletikmærkestævner 
Som vanligt blev der afholdt en række 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.  

Den 1.september afholdte klubben det årlige UP stævne på Tårnby Stadion. 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. 
 
Øst Holdkamp 
Disse holdkampe for grupperne 10/11, 12/13 og 14/15 blev afholdt i Lyngby den 18.september. Amager havde hele 4 hold 
med. 
 
Tracks. 
Vi afholdte et succesfuldt TRACKS d 16/8. 
 
Lysstævne 
Vi afholdte lysstævne d 30/9, med lidt færre deltagere end vanligt. Der var godt gang i boden med masser af kage og varm 
kakao. 
 
Vinterturnering Øst ungdom 
Dette blev igen afholdt i 2022 efter en corona-pause, men uden så mange deltagere fra AAC. Turneringen bliver desværre 
ikke afholdt i 2023.  
 
Klubfest / Årsfest. 
Som de sidste år blev denne afholdt på Korsvejens Skole. Denne gang den 18.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 på stadion torsdag den 22.december med mange fremmødte. 
 
Julestjerneløb 
Det traditionsrige julestjerneløb blev afviklet på sædvanlig vis. Der var 11 deltagere til start på den 6,48 km lange rute. 
Vinder blev Thorkild Bjørn, skarpt forfulgt af Michael Smerdel og med veteranen Henrik Friis på en 3. plads. Præmieret 
var den sædvanlige julestjerne samt æren ved at have vandrepokalen til næste års julestjerneløb. 
 
Påske træningslejr på Tenerife 
Vi kunne endelige få lov igen at tage på vores træningslejr på Tenerife i påsken efter en lang corona-pause. Turen var en 
succes, som gentages i 2023.  
 
Hyttetur til Glænølejren 
Blev afholdt den 7-9.oktober med 25 unge, forældre og trænere. Alle havde en dejlig weekend – synd der ikke er lidt flere 
med. Vi regner med at tage af sted igen i 2023, hvor vi meget gerne vil have flere med, da turen er en rigtig måde hvorpå 
man kan lære børn fra andre hold at kende. 
 
Danmarksturneringen  
Amager deltog ikke. 
 
Masters holdkampe 
Allan og Lisbet Kolbye har holdt AAC-fanen højt igennem DT Masters i 2022 og deltaget der hvor de havde muligheden. 
Derudover havde vi også en lille håndfuld Masters-atleter med til DM Masters udendørs i Ballerup 2022.  
 
DMU 
Blev afholdt i Hvidovre 10.-11.september. Amager havde 8 unge til start. 
 
Elitegruppen 
Der har fra DAFs side været arrangeret en fin træningscamp. Elitegruppen er derudover blevet suppleret med tre nye 
deltagere, henholdsvis Sebastian Larsen, Line Svare og Oliver Larsen. 
 
 
 



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. Vi ser rigtig gerne at flere melder sig ind i udvalget, så vi har flere hænder til at 
nå alle de arrangementer vi gerne vil lave for jeres børn. 
 
Ungdoms- & Idræts Udvalget 
 


