FBK92 beretning for seniorafdelingen sæson 2012/2013.
Seniorafdelingen har haft en god sæson. Vi har været lidt færre på fællestræningen end i de
foregående sæsoner, men det har givet øgede muligheder for singler til alle, der måtte ønske det
og der har været god intensitet til træning. Der har ligeledes været en god stemning udenfor
banerne imellem træningspassene og det har været rigtig dejligt at se.
Der har i sæsonen været tilmeldt et hold i SBKr i serie 2 ( 6+4) og 1 hold i DGI (4+2) i B-rækken.
1. holdet i serie 2 har igennem hele sæsonen holdt et højt niveau og været med i toppen af
rækken og det hele blev kronet med en oprykning til serie 1, som først blev afgjort i sidste
spillerunde. Der har i sæsonen i rækken været mange lige kampe og mange lige holdkampe,
hvilket også afspejles i at det hele først blev afgjort i sidste runde. Holdet har i året været en god
blanding af ”ældre” (for ikke at sige gamle) spillere og de helt unge (16-20 årige). Desværre
mangler vi spillere i alderstrinnet mellem 20 og 35 år!
Holdet i DGI blev oprindelig tilmeldt i C-rækken, som var den række DGI anbefalede på baggrund
af de spilleres styrke, der skulle deltage på holdet. Imidlertid havde der ikke meldt sig andre hold i
rækken og de blev flyttet til B-rækken hvor der i alt kun var 4 tilmeldte hold. Man besluttede
derfor at lave en dobbeltturnering med både ude- og hjemmekampe , så de kunne få lidt flere
kampe. De blev nr. 3,og det var nok til at blive udtaget til LM, hvor de blev tilmeldt i C-rækken og
vendte hjem som Landsmestre. Holdet har hele sæsonen bestået af vores yngste seniorspillere og
de har haft mange gode kampe både i turneringen og til LM og de har virkelig nydt successen.
Den spillemæssige succes har således været stor i sæsonen og det håber jeg naturligvis fortsætter i
den kommende sæson om end modstanden i serie 1 må formodes at blive lidt større.
Vi får dog en udfordring i den kommende sæson, idet flere spillere desværre forlader os p.g.a.
uddannelse (efterskole og Universitet i Odense), hvilket altid er den udfordring en klub som vores
står overfor. Vi har i forvejen en relativ smal trup og da dette dræner 1. holdet en del bliver jeg
nødt til at gå på jagt efter nye spillere, da holdet ellers kan risikere at få en meget vanskelig sæson!
Mine tanker har også gået lidt i retning af at høre de omkringliggende klubber om et samarbejde
på denne front kunne være vejen frem, men indtil videre er det kun blevet til tanker!!!
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