Kære medlemmer

Sommerferien nærmer sig stærkt, og sommertræningen er ved at være overstået.
Mange BK Ydun hold har deltaget i sommerens stævner, og det har været godt at se mange glade deltagere
i alle aldre. BK Ydun må siges at have haft succes i sommerens stævner ikke bare målt på antallet af glade
deltagere, men også på resultater – der er blevet hentet mange medaljer og flotte resultater. BK Ydun
havde hold med i både U18 pige, damesenior og oldgirls ved DM i beach håndbold.
Et særligt stort til lykke skal lyde til vores oldgirls, der kronede en flot beach-turnering med at kunne kalde
sig DANMARKSMESTRE.
Partille Cup står for døren. Igen i år drager mange forventningsfulde ungdomsspillere til Partille Cup, der er
verdens største ungdomsstævne. Bestyrelsen ønsker de mange deltagere held og lykke, og vi håber de alle
får en kæmpe oplevelse.
Bestyrelsen må desværre meddele, at der ikke er Partille Tour-trøjer i år. Der var ikke budgetteret med
trøjer, og det er ikke lykkes bestyrelsen at finde en sponsor. Det er vi rigtig kede af i bestyrelsen, og vi ville
rigtig gerne have fundet en løsning.
Når sæsonen går i gang efter sommerferien, så stiller vores damer og herrer begge i 2. division. Vi krydser
fingre for en stor sæson, og vi vil gerne opfordre til, at man kommer i hallen og støtter op om dem, og alle
vores andre hold. Trænere for damerne er Kasper Hansen og hans assistent Kristian Søndberg, mens
trænere for herrerne er gamle kendinge af klubben Lars Grubert og Christian Gravesen.
På ungdomsside har vi hold i alle rækker på pigesiden, mens vi har hold på drengesiden til og med U14.
Overordnet set er trænersituationen på plads, men der er flere hold, hvor vi og ungdomsspillerne godt
kunne bruge ekstra hænder – trænere og holdledere. Hvis man kender én eller selv gør sig nogle tanker om
trænerrollen, så tag fat i Carsten Oeschner (28 80 28 39 / crfo@me.dk), der er ungdomsansvarlig for en helt
uforpligtende drøftelse. Og klubben vil naturligvis støtte op om én, så man ikke bare ”kastes ud på dybt
vand”.
Forældreressourcer er uundværlige, og man er altid velkommen til at rette en uforpligtende henvendelse til
bestyrelsen.

En stor TAK skal lyde til alle vores trænere fra U4 til oldboys og -girls. Uden jeres store frivillige indsats ville
der ikke være håndbold i BK Ydun. Også tak til de trænere, der har valgt at tage en pause; Charlotte Trolle,
Fred Chiappini, Kim Digmann, Andreas Tolderlund, Mette Pfeiffer, Susanne Brohus, Kasper Japp, Claus
Løfberg, Søren Bach, Tim Pedersen samt Anna Poole.
Der skal også lyde en meget stor TAK til alle vores sponsorer, der er med til at gøre det muligt.
Vores U18 piger har fået en ny spændende hovedsponsor i form af Zebla, der producerer vaskemiddel
målrettet sportsudøvere. Bestyrelsen hilser Zebla velkommen i BK Ydun og håber på et langvarigt
samarbejde til glæde for både Zebla, BK Ydun og vores U18 piger. Som led i sponsoratet har Zebla lavet et
tilbud til medlemmer i BK Ydun. Man kan læse nærmere om tilbuddet på vores face book side, ligesom man
kan rette henvendelse til Carsten Rothmann, der varetager kontakten til Zebla.
Bestyrelsen håber at kunne melde træningstiderne ud for den kommende sæson snart. Jesper Gerner, der
træner vores U12 piger, har sat sig i spidsen for en åben proces om fordeling af haltid i tæt dialog med alle
hold. Bestyrelsen takker Jesper for at have påtaget sig opgaven. Bestyrelsen tager dog den endelige
beslutning om fordeling af haltider, og vi vil gøre vores yderste for at sikre, hvad vi finder er en rimelig
fordeling.
Den nye bestyrelse føler, at den er ved at være landet på sine egne ben. Vi vil gerne sige tak for den måde,
som vi bliver mødt på. Som med trænergerningen er indsatsen frivillig og ulønnet, hvorfor vi håber på
forståelse, når tingene måske ikke altid sker lige så hurtigt, som man godt kunne tænke sig.
Bestyrelsen er desuden glad for, at mange forældre har meldt sig til at hjælpe med forskellige opgaver i BK
Ydun. Vi kan dog sagtens bruge flere hænder, og hvis man har lyst, så tag fat i et bestyrelsesmedlem, så
finder vi ud af, hvad du kan hjælpe med og i hvilket omfang.
Afslutningsvis vil vi gerne sige en stor tak til den tidligere bestyrelse, der har leveret en stor indsats. Den
tidligere bestyrelse måtte tage nogle beslutninger, der ikke altid var populære, men som var nødvendige.
Den nye bestyrelse anerkender den tidligere bestyrelsesarbejde, og vi vil gerne opfordre til, at man husker
baggrunden for de beslutninger, der blev taget. Der skal lyde en stor tak til Carsten Rothmann, Thomas
Ritter, Hanne Bun Thorsen og Charlotte Madsen, ligesom der skal lyde en tak til Lis for hjælp med bogføring
og andet. Også tak til Carsten Rothmann for hjælp i overgangsfasen.
Med ønsket om en god sommer til jer alle.
Forza Ydun!
BK Yduns bestyrelse

