
Beretning fra OKS’ Ungdomsudvalg 2015 
 
 
For ungdomsafdelingen i OKS har 2015 været et år med fremgang både trænermæssigt, sportsligt 
og medlemsmæssigt. 
 
Året startede med en stort anlagt træningslejr i Italien for årgang 2000, 2002 og 2003, hvor 
omkring 75 spillere, trænere og ledere deltog foruden 30 forældre. Turen blev en stor succes både 
socialt og sportsligt. 
 
På trænersiden er der kommet flere trænere til i løbet af 2015 end vi har måttet sige farvel til og 
der er gjort en stor indsats fra ungdomsudvalget og trænerne selv for at skabe et godt trænermiljø 
med månedlige inspirationsmøder ledet af Lars Vestergaard (U12) og hvor der deltager en del 
trænere hver gang.  
 
Sportsligt har ungdomsholdene klaret sig godt, dels har rigtigt mange piger og drenge været ude at 
træne og spille kampe, men i de årgange, hvor der tælles resultater er det lykkedes klubben at gå 
ud af 2015 med U14 i Vest 1-rækken som er landets bedste, U16 og U13 i Vest 2, U19 og U15 med 
deres bedste hold i Mesterrækken og i U16 og U13 spiller andetholdene med i Mesterrækken og 
for U16 lykkedes det for hold 2 at vinde Fynsmesterskabet. 
Flere hold har vundet stævner som Kerteminde Cup, ”Kampen om Øen” hvor U14 vandt deres 
årgang og U13 og U15 blev flot nummer 2. 
 
Indesæsonen er ikke noget der normalt skrives ret meget om, men årgang 2002 vandt for 5. gang 
ud af 6 Fyens Stiftstidende Cup og U12 overraskede med en flot 2. plads. 
 
Ungdomsudvalget forventer at OKS i 2016 bygger videre på det gode trænermiljø, arbejder 
benhårdt på træningsbanen for at levere flotte resultater i alle årgangene og så vil vi prioritere at 
få den indre organisation på plads, så det bliver lettere at starte som frivillig i OKS og dermed 
bidrage til klubbens store behov for frivillig arbejdskraft uanset om det er med oprydning, tøjvask, 
kørsel eller træning på banen. 
 
Tak for 2015 og de bedste ønsker for 2016  
 
På vegne af Ungdomsudvalget 
 
Lasse Bugge 


