
Seniorafdelingens beretning for sæsonen 2013/2014. 

 
Der har i år været rigtig god gejst på træningen selvom vi ikke er så mange i afdelingen. 

 

Vi har for første gang i mange år haft samme træner mandag og onsdag og det har givet en rigtig god 

kontinuitet i træningen og det ses at enkelte af spillerne derfor har udviklet sig rigtig godt. Og ikke kun de 

unge!!!  De gamle kan skam også lære noget endnu!! 

 

Der har i sæsonen været tilmeldt et 10 mands-hold i serie 1 og et herrehold i serie 4. 

1. holdet var jo rykket op og det kunne mærkes i holdkampene!!! Vi fik i de første kampe store klø og vandt 

ikke en kamp i den indledende pulje. Vi endte derfor i nedrykningsslutspillet. Der klarede holdet sig til 

gengæld rigtig godt og vandt de sidste 4 kampe og endte dermed som nr. 2 i nedrykningspuljen og får 

dermed en sæson mere i serie 1. 

 

Der var således kampmæssigt meget stor forskel på 1. halvdel af sæsonen og 2. halvdel. Det skyldes bl. a. at 

vores pulje tilsyneladende var noget stærkere end den vi blev parret med i nedrykningsslutspillet og så tror 

jeg også at den nye træning (som er meget anderledes end hvad vi har været vant til) begyndte at vise sit 

værd. 

 

Herreholdet vandt helt suverænt deres pulje uden at tabe en kamp – de skal helt sikkert meldes i en række 

højere næste år. 

 

Vi har en udfordring i seniorafdelingen. Vi er simpelthen for få. Derfor tilbød jeg allerede tidligt i sæsonen, 

en del motionister, at de kunne deltage på træningen for at fylde træningen bedre ud og udnytte den gode 

trænerkapacitet. Desværre var der meget lidt interesse for dette. Jeg synes ellers, det var sådan et godt 

tilbud!!! 

 

Problemet her i klubben er at rekrutteringsgrundlaget i ungdomsafdelingen ikke er stort nok. Det er 

nødvendigt, at mindst 1 eller 2 af de ældste ungdomsspillere har kvaliteten til at komme op på 

seniortræningen hvert år. Desværre kan vi her i Frederikssund ikke forvente, at der kommer alt for mange 

spillere fra andre klubber dumpende ind. 

 

En del af de unge spillere forsvinder igen når de flytter til andre byer for at studere og det frafald har de 

senere år ikke været kompenseret ved at der kommer spillere fra ungdomsafdelingen.  Hvis der kommer 

flere unge spillere op vil det også øge incitamentet til at fortsætte hos de andre unge. Det er derfor 

fremadrettet bydende nødvendigt, at vi formår at udvikle nok spillere og derefter også holde på de unge 

spillere. 

 

Desværre har vi igennem de senere år også hvert år set, at der er forsvundet dygtige ungdomsspillere til 

andre klubber, som dermed tabes for seniorafdelingen. Tillige har konkurrencen fra omkringliggende 

klubber været stor da de har ligget højere end os i turneringen. Den konkurrence er mindsket fra næste 

sæson, idet både Skibby og Ølstykke er rykket ned i serie 1 hvor vi også spiller. 



Det er min plan at lave lidt diskret lobbyarbejde hos enkelte spillere i de klubber i håb om at kapre en 

enkelt eller 2 – der er selvfølgelig ingen garanti for at det lykkes men jeg håber! 

 

Da de 3 klubber nu ligger i samme række kunne det selvfølgelig være fristende at begynde at tænke over et 

holdsamarbejde, da jeg ved at begge klubber også har udfordringer i deres respektive seniorafdelinger. Jeg 

ved dog ikke helt om det vil kunne lade sig gøre. Jeg fornemmer ikke den helt store begejstring hos vores 

spillere for at skulle tage til Skibby eller Ølstykke for at træne, hvilket selvfølgelig vil blive konsekvensen for 

nogle af træfningerne. 
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