Bilag 2

Beretning Seniorspilleudvalg sæson 2011/2012

Københavner Cup:
Vi havde 2 gode kampe og kom i semifinalen, men opgav pladsen da vi ikke kunne stille hold.
Træningslejr:
Træningslejren i år blev afholdt over 2 dage, fredag d. 2. og lørdag d. 3. september 2012, hvor
henholdsvis 15 og 18 spillere fra A‐truppen deltog. I dagene var der bl.a. stor fokus på
slagtræning og doubleøvelser. Om lørdagen var der besøg af spillere fra Køge‐Strøby
Badmintonklub, som der blev spillet en træningskamp mod. Efter en fælles frokost var der sjov
og ballade på programmet med bl.a. vikingespil, hockey og høvdingebold. Spillerne fandt også
på et nyt kampråb, som er blevet brugt på flere af seniorholdene til holdkampene.
Træningslejren sluttede af med middag og fest i cafeteriet.
Vest Amager Cup:
Igen i år blev turneringen afviklet over en enkelt dag lørdag d. 15. oktober 2011, da vi kun havde
72 kampe at afvikle. Det var dog en lille fremgang på 12 kampe i forhold til sidste års turnering.
Der var som sædvanlig en rigtig god stemning i klubben, og vi kender efterhånden rigtig mange
af deltagerne, da mange kommer igen år efter år. Igen i år bød vi på hjemmebagt kage til alle,
hvilket nok har en del af æren for succesen – ud over vores rutinerede turneringsledelse, som
efterhånden har været med i mange år og derfor har godt styr på at afvikle en god turnering. 
Eksterne/Åbne turneringer:
Flere af A‐trup spillerne har deltaget i en del eksterne turneringer i sæsonens løb, hvilket har
resulteret i nogle blandede resultater, dog har det været god træning for dem.
De 2 helt store turneringer har igen i år været Grindsted og Odense. Til begge turneringer har vi
haft mange spillere med samt et par heppere på sidelinjen, og det er blevet til finalepladser ved
begge turneringer. Begge turneringer er store turneringer med overnatning og fest lørdag
aften, og det er efterhånden en tradition, at vi fra NBK deltager og får en god og social
weekend ud af det.
Træningen:I år har vi fået nye trænere både på A‐ og B‐træningen. A‐træningen har været
varetaget af vores nye spillende træner Michael Kristensen, som kommer fra BC37, og B‐
træningen har været varetaget af 2 af vores A‐trup spillere, nemlig Thomas og Henrik Ole.

Holdturneringen:
I år har vi fået tilgang af 7 spillere på A‐truppen, hvilket har været med til at styrke alle vores
seniorhold resulterende i oprykning for alle 3 hold. På 3. holdet er en del af vores
veteranspillere faldet fra, men til gengæld har vi fået plads til flere at vores ungdomsspillere,
som har klaret sig rigtig flot.
1. holdet blev nr. 2 i grundspillet i Københavnsserien og efterfølgende nr. 3 i oprykningsspillet
og rykker derfor til næste år op i Danmarksserien.
2. holdet har spillet i serie 3 i år og sluttede som nr. 2, hvilket giver en oprykning til serie 2 til
næste år.
3. holdet har ligget i serie 5 i år og sluttede efter en del suveræne sejre som nr. 1 og rykker
derfor op i serie 4 til næste år.
Det har været en rigtig god sæson for alle 3 hold.

Nytårsturnering:
Nytårsturneringen blev i år afholdt tirsdag d. 3. januar 2012. 27 spillere deltog, 8 damer og 19
herrer – primært seniorer, men også enkelte veteraner. Vi gjorde igen det, at vi inddelte
spillerne i hold – i år blev det til 4 – som alle mødte hinanden i en holdkamp. Igen i år var det en
rigtig social badmintondag i hyggens tegn.
Klubmesterskaber:
I år valgte vi at gentage succesen fra sidste år og afvikle klubmesterskaber.
Seniorspilleudvalget stod for klubmesterskaberne for seniorafdelingen samt klubfesten, som
afslutningen på det hele. De indledende kampe blev afviklet tirsdag d. 17. april og torsdag d. 19.
april, mens semifinaler og finaler blev afviklet sammen med ungdommen lørdag d. 21. april,
med efterfølgende fælles præmieoverrækkelse.
Der var 30 spillere som deltog – en god blanding af A‐ og B‐trup spillere – og 50 kampe, som
skulle afvikles. Man havde mulighed for at stille op i single, double og mixdouble i enten A‐ eller
B‐række. Alle valgte dog at tilmelde sig i A‐rækken, hvorfor både A‐ og B‐trup spillere kæmpede
i de samme kategorier. Det blev nogle dage med masser af liv i hallen og mange gode kampe.
Klubmesterskaberne blev sluttet af med klubfest lørdag aften, hvor 30 var tilmeldt – dog
primært seniorspillere.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i spilleudvalget for et godt samarbejde i den
forgangne sæson.

