
   

Beretning om året i Seniorafdelingen 2018:  

• Foråret  

o Serie 2 havde en rigtig god sæson hvor vi til stor ærgrelse endte med 1 point færre end 

Hviding som træk det længste strå, og derfor rykkede op. Vi slog her klub rekord for flest 

point opnået i serie 2, hele 27 point.   

o Serie 4: Havde en lidt hård sæson, hvor vi inden starten af sæsonen havde forventet at de 

rykkede ned, dog klarede de sig over alt forventning, og havde flere point efter 5 kampe 

end vi regnede med for hele sæsonen. De sluttede med en blandet trup på en flot 5 plads.  

o Serie 5: De havde også en meget hård start, hvor der var tvivl fra starten om vi var nok 

spillere til at have et serie 5, vi valgte dog at trække tiden, og se om vi fik lidt tilgang. God 

beslutning, vi havde en rigtig flot sæson og fik hele 18 point. Dog langt fra oprykning.  

Alt i alt var forårssæsonen en rigtig flot sæson, alle tre hold overlevede deres respektive rækker, og det var 

egentlig det vi håbede på fra sæsonen start. 

• Efterår:  

• Over sommeren mistede vi som sædvanligt en del spiller, men alligevel formåede vi at skrabe lidt 

spiller til os, og en del nye udefra kom til.  

 

o Serie 2: Efteråret var noget mere presset en forårssæsonen var, vi skulle meget langt hen 

før vi endeligt kunne kalde os for sikre spiller i næste sæsons serie 2. Heldigvis fik vi de 3 

vigtige point mere end Nordals. Efteråret var også plaget af et par afgange af nogen dygtige 

spiller. Dog formåede trænerne alligevel at bevare en trup som altid var kampklare mod de 

andre hold. Vi gjorde alt i alt en god figur i efterårssæsonen. Vi vendte på en 5 plads med 

18 point.  

o Serie 4: Efterårssæsonen var som forårssæsonen præget af forud tagene forventninger, 

vores forventninger var ikke store, og var bange for at vi skulle kæmpe for ikke at rykke 

ned. Det vise sig dog at vi med lidt tilgang og flair formåede at spille med i toppen. Vi endte 

på en flot 4 plads med 21 point.  

o Serie 5:  Sæson var hårdt presset af manglende serie 5 spiller, og vi var nødsaget til at få 

mange oldboys spillere til at hjælpe. Stor tak til oldboys for at komme til så ofte som de har 

gjort !  Vi endte på en 4 plads med hele 9 point efter 10 kampe. Ikke den bedste sæson, 

men ros for at vi ikke har meldt afbud til nogen kampe ! der er nogen kampe der er blevet 

rykket, men vi har formået at møde nok op til hver kamp.  

 

• Fremtiden: 

o Det er ingen tvivl om vi går en svær tid i møde, hvad angår senior. Spiller antallet falder, 

flere og flere klubber slår sig sammen på kryds og tværs, nu også i senior som vi selv har 

gjort godt på ungdom. Vi skal derfor være meget opmærksomme på at få nye spillere til, og 

bevare de spillere vi har. Der skal derfor tænkes ind, hvordan vi kan skille os ud.  

 Senest har Notmark og Hørup slået sig sammen, og vi er bange for at de ikke er de 

sidste der gør det i vores område.  



   

 Der kan som sidekommentar hertil fortælles at vi i foråret 2018 havde 50 betalende 

spillere fordelt på senior og u19 (hertil kommer så oldboys, som nogen af senior 

spillerne går under) og allerede i efteråret var vi 5 færre betalende spillere.  Over 

en sommer har vi mistet 5 medlemmer.  

 

o Vi håber på at kunne bibeholde alle tre hold i foråret for 2019. Oldboys har trukket sig, og 

umiddelbart er der nogen oldboys spiller som ønsker at deltage i serie 5s træning og 

kampe. Der iværksættes derfor en blanding mellem oldboys og serie 5 truppen.  

 Nærmere herom følger.  

o På Serie 4 har det været en svær opgave at finde en træner, Mads Vestergaard har 

indvilliget i at tage sig af serie 4 til vi finder en kompetent træner til holdet fremadrettet.  

o På Serie 2 fortsætter Popp som cheftræner, og han er ved at finde frem til en assistent 

træner.  

 

Afslutningsvis vil jeg sige stor tak for et godt år til de trænere der har været, holdledere, spillere og hele 

bestyrelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Mike Hvid Nielsen 

Seniorudvalget 


