Beretning Seniorspilleudvalg sæson 2014/2015

Københavner Cup:
Vi valgte igen i år ikke at deltage i Københavner Cup’en.
Træningslejr:
I weekenden fra d. 15. til 17. august 2014 holdt seniorafdelingen sammen med
ungdomsafdelingen træningslejr i Faxe‐hallerne. Der var ca. 15 seniorspillere tilmeldt til træning
og 2 ”tilskuere”. 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 ligesom
forrige sæson seniorerne og ungdomsspillerne endnu tættere.
En stor tak skal lyde til Tove, som igen ydede en stor indsats for, at træningslejren blev en
succes.
Vest Amager Cup:
Igen i år blev turneringen afviklet over en enkelt dag lørdag d. 11. oktober 2014, da vi kun havde
97 kampe at afvikle. Det var dog en fremgang på 23 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:
Det har været meget stille med deltagelse ved åbne turneringer i denne sæson. Faktisk har der
kun været deltagelse i en enkelt turnering og det desværre kun med 2 spillere. Udbyttet var
begrænset, men det er jo altid godt med lidt ekstra træning. Det er svært at sige om den
kommende sæson vil øge deltagelsen
Nytårsturnering:
I år valgte vi ikke at arrangere nytårsturnering, da der de senere år ikke har været særlig stor
opbakning til det. Når det er sagt, betyder det ikke, at vi ikke vil arrangere det igen på et
tidspunkt, hvis der viser sig at være efterspørgsel efter at genoptage det, der før har været en
hyggelig tradition.
Fastelavn:
Fredag den 13. februar 2015 holdt vi fastelavnsfest for både senior‐ og ungdomsspillere. Der var
i alt 25 tilmeldte, hvoraf 6 var seniorspillere. Deltagerne mødte alle op udklædte og med godt
humør.
Arrangementet startede ud med forskellige lege, hvor spillerne var delt op i hold. Efterfølgende

blev der slået katten og tønden, hvor der blev fundet en vinder for henholdsvis det unge og det
lidt ældre hold. Vi sluttede aftenen af med fællesspisning med mad som var købt udefra.
Det var en rigtig hyggelig aften, dog har vi taget til efterretning, at hvis det skal holdes igen
næste år, bliver det ikke lagt i skolernes vinterferie. Derudover håber vi, at nogle flere af
seniorspillerne vil deltage, hvis vi gentager arrangementet til næste år.
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 takke nej til at fortsætte
næste sæson, hvorfor bestyrelsen i øjeblikket arbejder på at finde nye trænere til begge
seniortræninger.
Holdturneringen:
Igen i år har vi haft 3 hold tilmeldt holdturneringen.
1. holdet blev nr. 6 i grundspillet i Danmarksserien, hvilket betød at vi måtte en tur i
nedrykningsspillet. Her endte vi på en 2. plads og sikrede dermed endnu en sæson i
Danmarksserien.
2. holdet har spillet i serie 1 i år og sluttede som nr. 2, hvilket betyder en oprykning til
Københavnerserien næste sæson.
3. holdet har spillet i serie 3 i år og sluttede på en rungende sidsteplads, hvilket betyder
nedrykning til serie 4 til næste år.
Som resultaterne viser, har det været en ganske udemærket sæson for både 1. og 2. holdet.
3. holdet har haft nogle svære kampe, så vi ser frem til at rykke ned og få lidt mere succes
næste år.
Klubmesterskaber:
I år valgte vi at gentage succesen fra sidste år og afvikle klubmesterskaber. De blev afviklet
tirsdag og torsdag i uge 13 med finaler sammen med ungdommen lørdag d. 28. marts 2015. På
trods af, at klubmesterskaberne lå meget tidligt i år, var der desværre meget ringe opbakning,
hvorfor det lykkedes os at spille næsten alle kampene om tirsdagen. Vi håber selvfølgelig på
større opbakning næste år, og vil meget gerne høre, hvis der har været nogle specifikke
årsager til, at spillerne ikke har meldt sig, som vi kan tage højde for i næste års planlægning.
Klubmesterskaberne blev traditionen tro afsluttet 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.

