Beretning Seniorspilleudvalg sæson 2016/2017

Træningslejr:
Lørdag d. 13. august holdt seniorafdelingen træningsdag i og omkring vores egen hal. Der var
ca. 12 tilmeldte og dagen på en masse blandet aktiviteter – både indenfor og udenfor. Vi så
helst at træningslejren foregik i Faxe sammen med ungdomsafdelingen, men det har desværre
vist sig meget svært at få seniorspillerne til at tage så langt og bruge så meget tid på
træningslejr. Det er derfor vores klare forventning, at det også vil blive svært i fremtiden at
afholde mere end en træningsdag i seniorafdelingen.
Vest Amager Cup:
Denne gang blev turneringen afviklet over en enkelt dag - lørdag d. 15. oktober 2016, da vi kun
havde 50 kampe at afvikle. Det positive er, at vi i det mindste fik afviklet turneringen i denne
sæson, men det er desværre meget tæt på for få deltagere til at det kan løbe rundt. Vi ser helst
langt flere deltagere, så vi kan afvikle over 2 dage og få dommere på igen. Det er da også noget
vi kommer til at fokusere ekstra meget på i den kommende sæson, og jeg har bl.a. været til et
møde med DGI/Badminton KBH og andre københavnerklubber, som arrangerer turneringer,
om, hvordan vi får turneringer gjort endnu bedre og mere attraktive. Det har vi store
forventninger til.
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 ret stille med deltagelse ved åbne turneringer i denne sæson. Faktisk har der kun
været deltagelse i en enkelt turnering, men der var vi til gengæld 6 afsted. Udbyttet var
acceptabelt og vi havde deltagere i 2 semifinaler og så er det jo altid godt med lidt ekstra
træning.
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.
Grundet et meget lav deltagerantal på både A- og B-træning i starten af sæsonen blev det
besluttet i samråd med trænerne at slå A- og B-træning sammen i en prøveperiode. Det viste
sig, at det var en rigtig god ide og der kom både flere til træning og gejsten i truppen steg.
Prøveperioden blev forlænget og har nu kørt sæsonen ud, men skal ikke fortsætte i den
kommende sæson. Der vil blive præsenteret et forslag til, hvordan den nye struktur på
træningerne vil blive – bl.a. fortsat med nogle fællestræninger.

Holdturneringen:
Igen i år har vi haft 3 hold tilmeldt holdturneringen.
1. holdet blev nr. 2 i grundspillet i Danmarksserien, hvilket er den højeste placering i klubbens
historie. Det sikrede os en plads i oprykningsspillet, hvor vi ender på en 5. plads og dermed
sikre os endnu en sæson i Danmarksserien. Denne 5. plads er dog også ensbetydende med, at vi
har kvalificeret os til et kvalifikationsevent om oprykning til 3. division, da mange af de andre
hold i puljen ikke kan rykke op. Kampen til dette event vil være historisk for NBK, og vi vil
opfordre klubbens medlemmer til at komme og støtte op om vores hold. Eventet afvikles i
Værløse lørdag d. 22. april.
2. holdet har haft det rigtig svært og slutter sidst i serie 1, hvilket betyder at de rykker ned i
serie 2 i den kommende sæson. 2. holdet har været hårdt ramt af skader og afbud, men der har
også været en del lyspunkter i form af unge spillere der har udviklet sig meget gennem
holdkampe for 2. holdet. Sidste kamp for 2. holdet spilles lørdag d. 1. april mod ABC.
3. holdet ligger i skrivende stund nummer 6 i serie 3, hvilket er lige over nedrykningsstregen.
Sidste kamp spilles på lørdag mod nummer 7, og vi vil gerne opfordre til at folk kommer og
hepper, da kampen skal vindes for at blive i serie 3.
Som resultaterne viser, har det været en god sæson for 1. holdet, mens det har været langt
sværere for 2. og 3. holdet. Vi håber at den nye sæson vil vise fremgang for både 2. og 3. hold,
mens vi regner med at 1. holdet vil opretholde det høje niveau.
Klubmesterskaber:
Er afviklet endnu da sæsonen for 1. holdet først slutter d. 22. april. Mesterskaberne vil blive
afviklet i den første uge af maj, og der blive indledende runder tirsdag og torsdag mens der vil
blive semifinaler og finaler lørdag d. 6. maj. Traditionen tro vil vi slutte af med en klubfest og
fejre vinderne og ”græde” med taberne.

Til sidst vil jeg gerne sige tak for denne gang til mine kolleger i spilleudvalget, som i år har
bestået af Daniel Sentow, Jimmy Andersen, Michelle Christensen, Allan Dam og undertegnede.

