ÅRSBERETNING 2018/2019 – SENIOR – GREVE BADMINTON
Sæsonen 2018/2019 startede med sommertræning i den rekordvarme danske sommer, hvor
der to gange om ugen blev knoklet både i hallen og udenfor hallen for at være 100 % klar til
den kommende sæson.
I løbet af sommeren blev det offentliggjort, at Anders Kristiansen pr. 1/8 og de næste to år
frem skulle stå i spidsen som sportschef/cheftræner i GSB. Trænerskiftet blev modtaget
positivt i seniorafdelingen, og de første par måneder blev brugt på at lære hinanden bedre at
kende, en lille træningslejr i august og på at tilpasse træningsmiljøet. Et trænerskifte kan
altid bringe mange ting med sig. I det her tilfælde medbragte det "mere ansvar til den
enkelte", at der var "forventninger til, at man tager sin egen udvikling seriøst", og at man
"giver den alt, hvad man har". Vigtigst af alt, synes jeg dog det er, at AK har haft rigtig meget
fokus på, at vi i klubben har nogle spillere, som vil rigtig meget med badminton, men at vi
også har en gruppe spillere, som spiller badminton et par gange om ugen, spiller holdkampe
og turneringer, men som ikke drømmer om badminton som en levevej. Hele sæsonen har det
været plads til alle – uanset ambitionsniveau. Det har i rigtig høj grad handlet om, hvad man
selv ville investere i det, og så har Greve haft rammerne til at hjælpe med de ønsker.
Fremmødet til seniortræningerne har, som det altid vil gøre, svinget lidt. I starten af
sæsonen kæmper vi om at få en plads på en bane. Omkring jul, når kulden virkelig bider og
"trætheden" kort melder sig, er man mere sikker på en plads. Men når slutspillet presser på,
stepper alle igen op og møder rigtig flot op. Det er min erfaring, at det er helt normalt – og vi
kan vist være helt tilfredse med, at vi til størstedelen af træningerne er for mange til at kunne
være i én hal.
Når vi netop har været i flere haller, har det gennem hele sæsonen været en tilbagevendende
snak, at AK har stået som den eneste træner til to haller og 40 spillere. Det har selvfølgelig
ikke altid været lige optimalt, men gennem hele sæsonen har en del spillere hjulpet rigtig
godt til, så træningerne ikke har lidt under dette. En stor tak til disse spillere, som i
samarbejde med AK har taget teten og fået det til at fungere i en situation, vi selvfølgelig
arbejder på at løse bedre i næste sæson.
Som I også kan høre på de kommende beretninger fra holdturneringen 2018/2019 har det
overordnet set været en fantastisk sæson for Greves seniorafdeling. Resultaterne har været
der, og de mange timer i hallen med højt fremmøde til træningerne har båret frugt.
Steen vil om lidt aflægge en beretning for 1. og 2. holdet.
Jeg springer direkte videre til 3. holdet, som i denne sæson var helt suveræne i
Danmarksserien. Holdet vandt sin pulje i grundspillet med en kampscore på hele 71-20.
Holdet leverede et næsten lige så flot slutspil, hvor kun én enkelt holdkamp blev tabt.
Dermed sikrede 3. holdet sig en oprykning til 3. division, hvor holdet spiller næste sæson.
Kendetegnet for holdet har været stabilitet og udvikling. Og da jeg skrev denne beretning gik
det op for mig med en hurtig hovedregning, at gennemsnitsalderen for stamholdet er ca. 19,5
år.
4. holdet er næsten en gentagelse af beretningen om 3. holdet – på nær gennemsnitsalderen.
4. holdet spillede i denne sæson i Serie 1 efter at være rykket ned fra Sjællandsserien i sidste
sæson på alleryderste mandat. 4. holdet var ligeledes suveræne i grundspillet, hvor de vandt
samtlige holdkampe og havde en kampscore på hele 62-16. I slutspillet mødte holdet lidt
mere modstand, og holdet led under et par afbud fra de øvrige hold. Derfor endte holdet på
en flot 3. plads i slutspilspuljen. 3. pladsen sikrer desværre ikke holdet en direkte oprykning
til Sjællandsserien, så holdet skæbne er fortsat uvist. Så vidt jeg ved, afhænger oprykningen
af antallet af Øst-nedrykkere fra hhv. 3. division/Danmarksserien.

Som jeg også kort nævnte, har holdet båret præg af en højere brug af forskellige spillere,
fordi holdet bliver hårdt ramt, hvis der er et eller flere afbud/skader. Derfor synes jeg også,
at det viser rigtig meget om bredden i GSB, at vi har et 4. hold, der præsterer så godt, når det
er en blanding af lidt mere rutinerede kræfter og yngre spillere.
Og når nu vi er ved de rutinerede kræfter og stor rotation i brugen af spillere, så er det den
perfekte overgang til vores 5. hold. 5. holdet har i denne sæson spillet i Serie 3. Holdet vandt
hele 7 ud af 8 holdkampe og sikrede sig dermed også en oprykning i den kommende sæson til
Serie 2. Holdet har gennem hele sæsonen haft brug for nogle "gæstespillere" fra nogle af de
andre afdelinger, og derfor vil jeg på seniorafdelingens vegne sige stort tak til alle dem, der i
løbet af sæsonen har haft tid og lyst til at hjælpe 5. holdet. Jeg håber, at vi i den kommende
sæson ikke får brug for at trække lige så meget på så mange forskellige personer – men hvis
vi gør, så har vi jo set, hvor godt de har klaret det.
Som I lige har hørt fra beretningerne fra holdturneringen, er det gået rigtig godt
resultatmæssigt! To – måske tre oprykninger, 2. holdet, der forbliver i 1. division og
ligaholdet, der står i en guldkamp. På den sociale side har seniorafdelingen også haft det
rigtig godt. Mange torsdage før holdkamp har spillerne spist aftensmad sammen efter
træning. Der er blevet afholdt de traditionelle fester i afdelingen (oktoberfest, julefrokost,
DGI-fest). De forskellige hold har mødtes før holdkampe og spist brunch eller frokost
sammen. En del spillere har ligeledes ses efter holdkampe – eller på andre tidspunkter. Igen
synes jeg, det er karakteristisk for det sociale liv i seniorafdelingen, at der er plads til alle.
Der er plads til, at du kan engagere dig rigtig meget eller i lidt mindre grad, hvis du også har
meget andet at se til. Generelt engagerer de fleste sig dog rigtig meget, fordi de ikke kan lade
være, når de først er kommet ind i det.
En badmintonklub er ingen ting uden frivillige. Det er GSB's seniorafdeling heller ikke.
Gennem hele sæsonen har seniorafdelingen haft brug for mange frivillige til at hjælpe med
hele ligasetuppet, linjedommere, tællere og dommerbord til holdkampe. På vegne af hele
seniorafdelingen vil jeg gerne sige et stort tak til alle, der har hjulpet. Det kræver mange
hænder, men det er så sejt, når det lykkes.
Til sidst skal der lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for samarbejdet. Tak for sæsonen
2018/2019 – vi glæder os til en ny sæson med nye, spændende udfordringer.
Marc Hagberg, Greve, 9. april 2019.

