Beretning Seniorspilleudvalg sæson 2013/2014

Københavner Cup:
Vi valgte ikke at deltage i Københavner Cup’en i år.
Træningslejr:
I weekenden fra d. 16. august til 18. august holdt seniorafdelingen sammen med
ungdomsafdelingen træningslejr i Faxe‐hallerne. Der var ca. 15 seniorspillere tilmeldt, og
weekenden var en god blanding af træning, leg, en tur i svømmehallen samt natteløb. Lejren
var en kæmpe succes – både spillemæssigt og socialt og den førte seniorerne og
ungdomsspillerne endnu tættere. En stor tak skal lyde til Tove, som ydede en stor indsats for at
træningslejren blev en succes. Det er planen at gentage succesen til næste år.
Vest Amager Cup:
Igen i år blev turneringen afviklet over en enkelt dag lørdag d. 12. oktober 2013, da vi kun havde
74 kampe at afvikle. Det var en lille fremgang på 10 kampe i forhold til sidste års turnering.
Der var som sædvanlig en rigtig god stemning i klubben, og vi kender rigtig mange af
deltagerne, da mange kommer igen år efter år. Traditionen tro bød vi på hjemmebagt kage og
højt humør.
Eksterne/Åbne turneringer:
Et par af A‐trup spillerne har deltaget i eksterne turneringer i sæsonens løb, hvilket har
resulteret i blandede resultater men god træning for dem.
Nytårsturnering:
Nytårsturneringen var i år fastsat til fredag d. 3. januar 2014, men grundet meget få tilmeldte,
valgte vi at aflyse.
Træningen:
Igen i år har A‐træningen har været varetaget af Michael Kristensen, mens B‐træningen har
været varetaget af Lars Bendtsen fra A‐truppen. Begge har valgt at fortsætte samarbejdet til
næste sæson.
Holdturneringen:
Igen i år har vi haft 3 hold tilmeldt holdturneringen.
1. holdet blev nr. 2 i grundspillet i Københavnsserien, hvilket betød at vi gik videre til
oprykningsspillet. Her endte vi på en 1. plads som Københavnsmestre, hvilket betyder, at vi
rykker op i Danmarksserien igen til næste sæson.

2. holdet har spillet i serie 1 i år og sluttede som nr. 4, hvilket betyder at vi bliver i samme række
næste år.
3. holdet har spillet i serie 3 i år og sluttede ligeledes som nr. 4, hvilket også betyder, at vi bliver
i rækken til næste år.
Som resultaterne viser, har det været en ganske udemærket sæson for alle 3 hold. Både 2. og 3.
holdet er rykket op de sidste 2 år, så deres placeringer midt i rækkerne er fuldt ud
tilfredsstillende.
Klubmesterskaber:
I år har vi valgt at gentage succesen fra sidste år og afvikle klubmesterskaber. De afvikles
sammen med veteranerne med indledende kampe tirsdag og torsdag i uge 15 og finaler lørdag
d. 12. april. Klubmesterskaberne afsluttes igen i år med klubfest lørdag aften i cafeteriet.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i spilleudvalget for et godt samarbejde i den
forgangne sæson, samt byde velkommen til vores nye medlem Mie.

