
   

Beretning om året i Seniorafdelingen 2019:  

• Foråret  

o Serie 2 havde i 2019 en rigtig flot forårssæson, lige som de også havde en flot forårssæson i 

2018. Der manglede lidt skarphed i de sidste 3 kampe, og med lidt held, så var der os der 

var rykket op i serie 1 fremfor BOV. Vi endte 1 point efter Tjæreborg og Bov, hvor vi faktisk 

havde 2 sætbolde, som vi desværre missede.  Det var en meget spændene sæson! 

o Serie 4: Havde en meget hård forårssæson, hvor det endte med nedrykning til serie 5, vi 

endte her 6 point efter bov som var nærmeste modstander. Det var dog også sæsonen som 

blev brugt på at bygge op om holdet, hvorfor resultaterne var i anden række.  

o Serie 5: De havde en meget hård start på året, med kun 6 point i 5 kampe, med en del 

afbud mm. Dog var det også sæsonen som skulle bruges på at bygge op, idet der var 

kommet rigtig mange nye spillere til.  De endte dog med at forblive i serie 5. 

Alt i alt var forårssæsonen en tilfredsstillende sæson, serie 2 skabte flotte resultater, serie 4 og 5 fik startet 

genopbygningen op, i forhold til at få spillet spillerne sammen. 

• 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 end forårssæsonen. Vi kom aldrig rigtig i den form 

som vi tidligere har haft, og vi havde mistet nogle spiller til første holdet. Det var bare en 

sæson som ikke lige lykkedes som de plejer. Det endte derfor med nedrykning til serie 3, 

hvilket efterhånden er 4 år siden, vi sidste har været i serie 3. Vi tager det som en 

udfordring at komme tilbage i Serie 3, for at bevise at vi kan rejse os.  

o Serie 5.1: Efterårssæsonen foregik i serie 5 efter nedrykning i foråret. Serie 5.1 holdet viste 

at den energi der blev brugt i foråret på at spille dem sammen, og få bygget sammenholdet 

op virkelig gav pote. De rykkede direkte tilbage i serie 4, 5 point foran anden pladsen. Flot.  

o Serie 5:  Her kunne det også ses, at den første sæson lige skulle bruges på at spille holdet 

sammen. Resultatet var noget mere prangende end forårssæsonen hvor de fik 6 point.  I 

efterårssæsonen havde de allerede efter tre 9 point. Det var en meget flot sæson som 

endte med 16 point, hvilket var et point mere end anden pladsen, så de rykkede også op.  

Efterårssæsonen var med blandede følelser, dejligt at anden og tredje holdet rykke op, lidt ærgerligt med 

første holdet. Det vigtigste er dog, at det spreder sig, at vi har en god omgangstone, og et godt socialt 

bånd, som gør at spillere fra andre klubber søger mod os.  

• Fremtiden: 

o Det er ingen tvivl om, som det også var sidste år, at sæsonerne bliver svære og svære, idet 

det kan være svært holde spillerne interesseret for fodbold. 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.  

o For 2020 gælder det at vi har følgende hold: 



   

 Serie 3 – her ser vi frem til en meget spændene sæson, der kommer lidt tilgang, og 

vi tror i bestyrelsen på at det bliver en rigtig god sæson! 

 Serie 4 – bliver rigtig spændene at følge, deres sammenhold, og deres gejst for at 

løbe de ekstra meter for hinanden, er noget der kan skabe resultater. 

 Serie 6 – Er en flok unge gode spillere, som hygger sig, og lige skal vænne sig til at 

spille med / mod senior spillere og deres fysik. Hvorfor der bevist er valgt at 

tilmelde dem i serie 6, for ikke er skræmme den væk. Vi gør alt for at beholde 

spillerne, og ikke tabe nogen undervejs.  

 

Første holder trænes i år igen af Popp og hjælpes af Kristian Steffensen som holderleder.  

Andet holdet trænes i år igen af Steffen Roth og en ny tilkommen er Morten Dreier som assistent træner 

Tredje holdet mangler vi afklaring på, men for nu har Mads Vestergaard greb om dem.  

 

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 


