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Endnu et år er gået 2017, og det blev som sædvanligt et godt for ungdomsafd.
generelt set er ungdomsafd. Vokset, vi er omkring 280 spillere og vi vokser stadig. Vi har
omkring 20 trænere og endnu flere frivillige forældre som hjælper til i ungdomsafd. med det
rent sportslige. Alt i alt er vi rigtige mange mennesker som på en eller anden måde er
tilknyttet ungdomsafd. incl. Forældre, søskende, bedsteforældre er vi vel omkring 1000
mennesker som på en eller anden måde har tilknytning til boldklubben friheden.
Sidste år talte jeg lidt om hvordan vi skulle klare os selv uden hjælp fra DBU, og om hvordan vi
lige skulle have strukturen på plads i 2016, og i 2017 høstede vi frugten af de mange års
arbejde med at få lavet en tråd og et DNA. Det viste sig i 17 at vi er rigtig godt kørende og det
rent sportslige fungerer rigtig godt i daglig dagen. Vi prøver hele tiden at udvikle os og det
nyeste er at vi har indkøbt noget udstyr som kan optage kampe og træning fra flere forskellige
vinkler således at vi kan bruge materialet til at dygtiggøre vores træner og spillere.
Noget andet er at vi i flere år har talt om at udvikle en app. Til vores trænere, dette viste sig at
være lidt svært og ikke mindst dyrt, men heldigvis har vi gode kontakter og derfor er foreløbig
tino, men flere kommer på, blevet testpiloter for et ligende projekt som bla. Thomas frank og
kasper hjulmand udvikler. Tak til dem for at udvikle det vi havde i tankerne. Spændende
spændende udvikling.
Vores samarbejde med Brøndby IF fungerer stadig rigtig super godt, vi har stadig spillere
derude til træningssamlinger. Men ikke mindst får vi som klub rigtig meget ud af samarbejdet
med BIF i form af uddannelse af vores trænere. Jeg ved at vi også giver noget retur til BIF for
Bk Friheden bliver gentagne gange fremhævet for vores indsats.
Vi havde en spiller som blev indlemmet i selve Brøndby If, men mentalt var han ikke helt klar
så i stedet havnede han i AB, som også er en elite ungdomsklub dog ikke af samme kaliber
som de helt store.
Det gode samarbejde med BIF forsætter fremover da det helt åbenlyst gavner os rigtig meget.
Vi er blevet eksponeret i Bk Friheden i 2017 samt starten af 2018 og det gør at vi bliver mere
og mere respekteret udefra. Vi kan mærke det når vi kommer rundt på forskellige
idrætsanlæg på sjælland. Det betyder rigtig meget for os når vi kommer rundt omkring.
I 2017 rekrutterede vi en ungdomsspiller, Magnus, fra årgang 03 til at være en slags træner
lærling, i stedet for at løbe med aviser eller arbejde som flaskedreng i føtex ville magnus
hellere arbejde med fodbold, så vi fik ham til at følge en af vores årgange og de trænere som er
i årgangen. Planen er at vi stille og roligt vil uddanne Magnus som træner, og han skal faktisk
på hans første trænerkursus i næste måned. Det er gået super godt, faktisk så godt at vi pt.
overvejer om det er noget vi skal melde ud og tilbyde flere af vores ungdomsspillere. Det er et
blandt flere tiltag hvorpå vi prøver at lokke flere mennesker til at blive træner i bk. Friheden.
Den anden er at vi tilbyder den nye C træner uddannelse til forældre som på sigt kunne blive

et emne som fremtidig træner. Vi forventer os meget af disse tiltag som er nødvendige for at
kunne lokke nye trænere til.
Vi har vundet en del rækker, både i den alm. Turnering men også i vinter tuneringen og sørme
om vi ikke også er blevet sjællandsmestre i div. futsal tuneringer. Som i forhåbentlig kan
fornemme så lægger jeg ikke stor vægt på opnået resultater, bevares det er altid fedt at vinde
og tro mig vi kæmper meget for at vinde på banen, men det primære i ungdomsafd er nu altså
engang udvikling af fodboldspillere. (så de kan komme på vores førstehold og spille i serie 3)
Men selvfølgelig store tillykke til de årgange der har vundet deres rækker.
Måske noget af det flotteste resultat vi opnåede rent sportsligt er vores meget talentfulde og
hårdt arbejdende årgang 2008 (de er så også så heldige at de næsten har en træner for hver
spiller  ) blev inviteret til at skulle deltage i mini VM som afholdes i den række byer i
Tyskland. Vi skal repræsentere Danmark, sjovt nok, og der skulle komme deltagere fra de
fleste af de deltagende lande fra det rigtige VM. Vi blev inviteret efter at vi var blevet set i
forskellige stævner. Flot flot og vi ønsker årgang 08 held og lykke til VM.
Vi tog til Kerteminde i sommer men imponerende 175 spillere trænere og ledere, hvis vi
tæller forældre med så var vi langt over 200 mennesker afsted fra bk friheden. Super flot og
det var samtidig en rigtig god turnering rent fodboldmæssigt. Så alt i alt en fed tur som vi
selvfølgelig gentager i år.
Alt i alt har det været et rigtig spændende og travlt år igen, og ikke mindst et godt år i
ungdomsafd. og jeg vil gerne takke klubben, bestyrelsen samt ikke mindst alle i og omkring
ungdomsafdelingen for et, ja faktisk fantastisk år.

