Beretning Seniorspilleudvalg sæson 2015/2016
Træningslejr:

Træningslejren blev denne sæson ændret til en træningsdag lørdag d. 15. august 2015, da det
tiltrak flere deltagere. Vi var derfor 15 spillere til 2 træningspas i hallen. Vi startede ud med
noget teambuilding-agtigt på græsbanerne, hvor vi bl.a. byggede tårne med spaghetti og
skumfiduser, men det var en god anledning for vores nye trænere til at lære alle spillerne bedre
at kende. I hallen blev der gået til den ved første træningspas, inden vi nød en god frokost i
solen, og efterfølgende havde en god men hård afsluttende træning i hallen. Der var meget
positive tilbagemeldinger på arrangementet, men næste år vil vi nok prøve at holde en regulær
træningslejr sammen med ungdom igen - så håber vi selvfølgelig på flere deltagere.
Vest Amager Cup:

På grund af meget få tilmeldinger, så vi os i år nødsaget til at aflyse Vest Amager Cup, som
ellers har været en fast tilbagevendende begivenhed i NBK i mange år.

Vi håber selvfølgelig på, at få flere tilmeldinger til næste sæson, så Vest Amager Cup igen kan
blive afviklet.
Eksterne/Åbne turneringer:

3 friske spillere og 2 friske tilskuere drog til den årlige turnering i Odense. Udbyttet var rigtig
godt taget i betragtning, at de stillede op i en stærk række. Det kan her nævnes at Michelle
Christensen nåede semifinalen i B-række, hvilket er rigtig flot. Lørdag aften er der fest for alle
deltagere, og her gjorde de også en god figur. Det virker sværere og sværere at få spillere ud til
eksterne turneringer, men muligheden er der stadig.
Træningen:

I år har vi haft et nyt trænerteam bestående af Thomas Fynbo og Thomas Alm som har været
spillende træner. Trænerteamet har varetaget både A- og B-træningen og har blandt andet
indført dage med fællestræning efterfulgt af fællesspisning i et forsøg på at forbedre
relationerne mellem de 2 trupper.
Holdturneringen:

Igen i år har vi haft 3 hold tilmeldt holdturneringen.

1. holdet blev nr. 3 i grundspillet i Danmarksserien, hvilket sikrede os en plads i
oprykningsspillet. Her endte vi på en 7. plads og får dermed endnu en sæson i Danmarksserien.
2. holdet har for første gang spillet i Københavnerserien, men det var desværre for stor en
udfordring, så holdet endte på sidstepladsen og måtte en tur i nedrykningsspillet. Her blev det
også til en sidsteplads og dermed nedrykning til serie 1 til næste sæson.

3. holdet har spillet i serie 4 i år og sluttede midt i serien på en 4. plads, hvilket betyder endnu
en sæson i serie 4.

Som resultaterne viser, har det været en ganske udemærket sæson for både 1. og 3. holdet.
For 2. holdet var Københavnerserien for stor en mundfuld, 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 11. Vi oplevede noget større opbakning end sidste år, og valgte at spille
finalerne torsdag i stedet for lørdag, som før har vist sig at være en udfordring for flere af
spillerne.
Klubmesterskaberne blev traditionen tro afsluttet med klubfest lørdag aften i cafeteriet. Vi var
ikke så mange, som vi havde håbet på, men det var en rigtig hyggelig aften. Der var dækket
rigtig pænt op, og vi fik serveret god mad til en meget fornuftig pris. Der skal herfra lyde en
stor opfordring til at bakke op om cafeteriet og den nye forpagter.

Til sidst vil jeg gerne sige tak for denne gang til mine kolleger i spilleudvalget og ønske udvalget
held og lykke med næste sæson.

