Beretning Seniorspilleudvalg sæson 2017/2018

Træningslejr:
Lørdag d. 2. september holdt seniorafdelingen træningsdag i vores egen hal igen. Vi var 16
deltagere, hvilket er en rigtig flot tilmelding. Trænerne havde lavet et fint program der startede
”tidligt” om morgenen og fortsatte til om eftermiddagen. Træningsdag-konceptet har vist sig at
være den bedste form for seniorerne, da en decideret træningslejr over flere dage ikke er muligt
for mange af spillerne.
Vest Amager Cup:
Igen i år blev turneringen afviklet på 1 dag – lørdag d. 14. oktober. Dettte skyldes at det kun var
A-rækken der skulle afvikles, da vi desværre måtte aflyse både B- og C-rækken pga. for få
tilmeldte. I A-rækken var der dog en masse gode kampe og vi brugte hele dagen. I år havde vi
igen dommere på fra semifinaler og frem, og det var yderst vellykket, da det giver en del
professionalisme og viser at vi tager turneringen seriøst.
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.
I den kommende sæson kommer der en ny rangliste, hvilket kan betyde meget for vores
turnering, da der er sket en del rokeringer i klassificeringen. Worsr case kan det betyde at en del
af vores egne spillere ikke kan deltage, da de er klassificeret for højt og niveauet derfor ikke vil
være passende. Alt dette vil vi blive klogere på i starten af sæsonen.
Eksterne/Åbne turneringer:
Det har været ret stille med deltagelse ved åbne turneringer i denne sæson. Vi var dog en stor
flok (9 personer) i Odense igen igen, og det var vældig hyggeligt. Det blev ikke til de store
resultater, men en stor del 2. holdsspillere fik pudset formen af inden de sidste vigtige
holdkampe.
Træningen:
I år har vi haft et trænerteam bestående af Thomas Fynbo og Thomas Alm, med sidstnævnte
som spillende træner. Trænerteamet har varetaget både A- og B-træningen, og de har fortsat
det gode arbejde. Vi i bestyrelsen har været meget tilfredse med trænernes arbejde og derfor
også valgt at forlænge aftalen med de 2 i endnu en sæson.
Vi ser fortsat et faldende deltagerantal på træningerne, og det er derfor besluttet at slå
træningerne sammen det meste af sæsonen, så både A- og B-spillere spiller samtidig for at give
flere spillere til træningen. Det har så givet plads til en teknisk træning, hvilket i høj grad er
blevet benyttet af vores yngre spillere. Vi vil med stor sandsynlighed fortsætte
fællestræningerne i den kommende sæson.

Holdturneringen:
Igen i år har vi haft 3 hold tilmeldt holdturneringen.
1. holdet blev sidst i grundspillet i Danmarksserien, og desværre også sidst i nedrykningsspillet.
Det betyder at vi skal en tur i Københavnerserien i den kommende sæson. Vi har spillet utrolig
mange tætte kampe i grundspillet, og ofte ikke lige haft det sidste til at hive kampene hjem. En
tur KS virker fair. Desværre kommer det efter en sæson, hvor 1. holdet leverede NBK Amagers
bedste resultat nogensinde.
2. holdet har været en tur i serie 2, hvilket har været rigtig godt, da de i skrivende stund kæmper
om at rykke op igen. Lørdag d. 14. april spiller de deres sidste kamp og den er afgørende for om
det bliver en sæson mere i serie 2 eller oprykning til serie 1.
3. holdet ligger også om kæmper om en potentiel oprykning til serie 2, med det afhænger bl.a.
om 2. holdet også rykker op for at give plads til 3. holdet i serie 2.
Som resultaterne viser, har det været en god sæson for 2. og 3. holdet, mens det har været
skuffende for 1. holdet. Det positive ved at 1. holdet rykker ned er, at distancen mellem holdene
er mindre og dermed er det lettere for 2. holdsspillere at blive prøvet af på 1. holdet. Vi har også
en klar forventning om, at 1. holdet vender stærkt tilbage og kommer til at kæmpe med om
pladserne i oprykning til Danmarksserien.
Klubmesterskaber:
Er ikke afviklet endnu da sæsonen for 2. og 3. holdet først slutter lørdag d. 14. april. Hvis der er
stemning for det i spillertruppen vil mesterskaberne blive afviklet i maj måned.
Om spilleudvalget:
Til sidst vil jeg gerne sige tak for denne gang til mine kolleger i spilleudvalget; Daniel Sentow,
Jimmy Andersen, Allan Dam og undertegnede. I skrivende stund er vi ikke helt på plads med,
hvem der er med i spilleudvalget i den kommende sæson. Så hvis der sidder nogle med et behov
for at hjælpe det gode seniorarbejde i NBK, så må man meget gerne skrive til Thomas O.
Til allersidst vil jeg gerne nævne allerede nu, at jeg ikke kommer til at fortsætte i spilleudvalget
efter den kommende sæson. Så lad det være en endnu større opfordring til at folk melder sig.
Der er behov for nye og friske kræfter i udvalget og generelt ville det være fedt, hvsi
medlemmer ville hjælpe – enten i udvalg eller med forefaldende arbejde.
På spilleudvalgets vegne,
Thomas Olofsen

