Beretning Seniorspilleudvalg sæson 2018/2019

Træningslejr:
Lørdag d. 1. september holdt seniorafdelingen ved Lars Rüzs træningsdag i vores egen hal igen. Der var
lavet et fint program og hele konceptet omkring træningsdag holder vi fast i, da det passer vores
spillere bedst.

Vest Amager Cup:
Igen i år blev turneringen afviklet på 1 dag – lørdag d. 13. oktober. Dettte skyldes at det kun var Arækken der skulle afvikles, da vi desværre måtte aflyse 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 ser det desværre ikke ud til, at vi får turneringen igen, da den er blevet aflyst af
Badminton Danmark. Vi er i fuld gang med at undersøge, hvad det skyldes, da vi nu har holdt
turneringen i flere år i streg. Det kan tænkes, at det skyldes noget med aflysningen af nogle rækker.
Her skal lyde en kæmpe tak til Henrik Ole for altid kyndig vejledning og rådgivning i Cup2000.
Eksterne/Åbne turneringer:
Det har været ret stille med deltagelse ved åbne turneringer i denne sæson. Vi var dog været
repræsenteret i både Grindsted og Odense + nogle andre turneringer. Det sociale er altid en stor del af
disse turneringer, og det vil vi fortsat prøve at pleje.
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 godt tilfredse med trænernes arbejde og derfor også valgt at
forlænge aftalen med de 2 i endnu en sæson.
Træningerne har i denne sæson været slået sammen hele sæsonen, da vi fortsat ser et faldende
deltagerantal. Desværre går det værst ud over torsdag aften, hvor der ofte har været aflyst eller under
8 deltagere. Det er noget SSU og Bestyrelsen ser meget nøje på, da vi selvfølgelig helst ser fuldt
bookede træninger – både tirsdag og torsdag.
Da tirsdagen har været fra 19-21 har vi fortsat med teknisk træning fra 18-19, hvilket har været til stor
gavn for udvalgte ungdomsspillere, som har haft fornøjelsen af en af vores dygtige seniortrænere i en
times tid sammen med få seniorspillere.
Vi vil med stor sandsynlighed fortsætte fællestræningerne i den kommende sæson og have fokus på at
få spillerne til at komme til træning oftere.

Holdturneringen:
Igen i år har vi haft 3 hold tilmeldt holdturneringen.
1. holdet røg i oprykningsspillet i KS efter nogle meget svingende resultater. Men som tidligere sæsoner
kom der en flot slutspurt, hvilket resulterede i oprykning til DS, hvilket jeg synes vi lige skal klappe af.
Specielt set i lyset af de mange unge spillere der har taget et gevaldigt hop op i denne sæson. Målet for
1. holdet næste sæson er at blive i DS, men det kan blive svært efter skader til bl.a. Alm fra sæsonstart.
2. holdet har været hårdt ramt af skader mm. i denne sæson, og de har ikke rigtig ramt dagen, så de
rykker ned fra serie 2 og skal i serie 3 den kommende sæson. Dette er ikke tilfredsstillende, men et
udtryk for et hold der mangler en mere fast stamme. Det håber SSU kan hjælpes på vej i den
kommende sæson ved at informere mere om kampene og ved at få mere tilsagn fra spillerne. Målet er
helt klart at rykke op i serie 2 igen, så der ikke er alt for stor spring fra 1. til 2. hold.
3. holdet er desværre trukket fra den nye serie 30, da vi ikke kunne stille hold 2 gange. Det er meget
ærgerligt, da det kan være vores springbræt for nye og ungdomsspillere. 3. holdet kommer nok ikke i
den kommende sæson, da vi ikke har spillerne til at stille fuldt hold.
Igen har vi desværre manglet holdledere, så det har primært været undertegnede, trænerne og nogle
spillere der har stået for den del. Det ville være rart, hvis der var nogle faste spillere der meldte sig til
denne lille opgave.
Klubmesterskaber:
Bliver først afviklet senere på sæsonen, da 2. holdet først lige er færdige med holdkampe, og nu går der
påske i den. Det er planlagt til gennemførsel i uge 19, hvilket skulle have været sammen med
Ungdommen, men de kan desværre ikke pga. Amagermesterskaber.

Om spilleudvalget:
Vi går en spændende sæson i møde og vores primære fokus vil helt sikkert være, at begge træninger op
at køre og sikre at vi stiller i stærkere opstillinger på alle hold gennem sæsonen. Det kan vi på ingen
måde gøre alene, så vi håber, at spillerne vil være med til at hjælpe.
Til sidst vil jeg gerne sige tak for denne gang til mine kolleger i spilleudvalget; Sofie Dill, Henrik Ole
Hansen og Lars Rüzs. Giv dem en stor hånd. De fortsætter alle 3 i den kommende sæson, men dog med
Lars i spidsen som SSU-formand. Det betyder også, at jeg trækker mig tilbage som SSU-formand, men
fortsætter i udvalget, så Lars kan tage over med de bedste forudsætninger.

På spilleudvalgets vegne,
Thomas Olofsen

