Beretning motionist 2013.
Vi er i denne sæson kommet op på 63 motionister fordelt på de 3 hold, det er en stigning på 3 i forhold til
sidste år. Vi har fået 7 nye medlemmer hvoraf 3 er gamle kendinge. 19.30 træningstiden er overbelagt
således at vi her i denne sæson har været 26 tilmeldte. Desværre har især denne tid været hårdt ramt af
langtidsskader (4 personer). På 21 træningstiden startede vi ud med at være historisk få, men i løbet af
sæsonen er der heldigvis kommet 5 nye til.
Vi har i denne sæson haft 6 hold tilmeldt (4+4 holdet i serie 5 valgte jeg at trække da der var store
problemer med at stille hold sidste sæson).
4+4 Eliteholdene endte på en 4 og 5 plads til, rækken var desværre alt for lille og man spillede kun 5 kampe.
4+4 Mesterrække holdet endte på en 5 plads.
4+4 serie 3 holdet endte på en 7 plads.
4 Herre Eliteholdet vandt rækken, (som de har gjort lige så længe, jeg kan huske)
4 Herre Serie 2 holdet endte næstsidst og må en tur ned i serie 3 næste sæson.
Det er desværre en jævn nedgang over hele linjen, som jeg håber, vi kan få vendt. Vi kommer muligvis til at
trække det ene 4+4 elitehold i næste sæson, da Anne efter mange år som holdleder for dette har valgt at
skifte klub. Som det ser ud nu (jeg har ikke fået alle sedlerne fra spillerne) ser det ikke ud til at det er muligt
at skaffe piger nok.

Aktiviteter:
DGI’s træningslejr i september hvor rigtigt mange Frederikssundere havde meldt sig til, synes jeg var en
rigtigt stor succes. Det var både hyggeligt men også ambitiøst og hårdt.

Landsdelmesterskaberne
Vi havde 25 spillere med hvilket er et fald i forhold til sidste år, især B og C rækken er desværre
efterhånden tyndt besat med Frederikssund spillere, men det skyldes måske også at så mange har spillet sig
i A rækken. I A-rækken gjorde vi det vanen tro godt og fik guld og sølv i MIX, Guld sølv og Bronze i
Damedouble samt Bronze i HD . I C-rækken vandt vi Guld i HD.

Åbne turneringer
FBK 92 har deltaget i flere åbne turneringer i løbet af sæsonen, bla. Vikingturneringen, Blistrup
Juleturnering, Værløse Pool cup og Danbo Open. I de fleste med Frederikssund spillere i finalerne og som
vindere.

LM
Vi havde desværre ikke nogle hold med til LM i år
Tak til Anne, Niels, Jette, Michael, Henrik og Bjarne for deres Hjælp som holdledere.
Tak til Susanne Lundh for hjælp med hjemmesiden (og alt det andet).

