HUs beretning for sæsonen 2015/2016
Ungdom
Alle ungdomsrækker er blevet afviklet i samarbejde med DGI Fyn. I alt har 99 hold deltaget i
den fælles Fynske holdturnering. Heraf blev der efter Jul oprettet begynderrækker i U11 og
U13. Desuden har flere hold deltaget i den fælles jyske holdturnering.
Med undtagelse af begynderrækkerne, blev alle rækker afviklet under den landsdækkende
pointgivende ungdomsholdturnering. Reglementet er under udvikling og vi prøver i udvalget
at påpege uhensigtsmæssigheder, således det kan blive rettet til.
Der er tilmeldt 21 fynske hold til DBU (Danmarks Bedste Ungdomshold), der afvikles 9. – 10.
april. OBK deltager i DM for hold for U13 og U17 og i Årets U11 hold. Desværre har ingen
fynske hold tilmeldt sig i U15 rækken.
Der har i år desværre været flere afbud til holdkampstævner. Dette er en meget kedelig
tendens, da det jo betyder, at andre børn ikke kommer til at spille kampene. Det er aldrig sjovt
at vinde uden kamp, selv om man får tildelt ranglistepoint. Jeg mener, at der ligger en meget
vigtig opdragende funktion i at deltage på et hold. Når man spiller på et hold, svigter man
medspillerne, når man melder afbud.
Senior + Veteran
Kredsserien og Serie 1 er afviklet i samarbejde med de jyske kredse. Det har bla. betydet at
fynske hold i kredsserie slutspillet har spillet mod jyske hold. I skrivende stund er rækkerne
ikke færdigspillet, så der er endnu ikke overblik over sammensætningen af kommende
sæsons puljer.
Der har manglet hold i serie 1 og flere gange har der manglet spillere i den enkelte holdkamp.
På baggrund af dette, arbejdes der i øjeblikket på at lave Serie 1 om 5 + 3 med 11 kampe.
Ligeledes kommer der fra Vestudvalget et forslag om at tillade U15 spillere i Serie 1. Begge
tiltag kan være aktuelt allerede fra sæsonen 16/17.
Seniorrækker under Serie 1 og alle Veteranrækker er afviklet i samarbejde med DGI Fyn.
Mange spillere deltager på flere hold, hvilket reglementet giver mulighed for. Men flere
klubber kunne måske i højere grad udnytte dette, for at give spillerne chancen for flere kampe
i løbet af sæsonen.

Samarbejdet med hhv. DGI Fyn og de jyske kredse har medført en del mere mødeaktivitet,
kommunikation og koordinering end vanligt. Men jeg mener, at vi har fået lagt grunden for et
kommende samarbejde, der nu kan blive lagt i faste rammer.
Med venlig hilsen
Holdturneringsleder
Søren Tipsmark

