ÅRSBERETNING 2019/2020 – SENIOR – GREVE BADMINTON
”Toeren” er altid den sværeste! For hvordan laver man en god opfølgning på ”den perfekte
første”? Sæsonen 2018/2019 var i sandhed ”den perfekte første”, hvor en ny træner, et friskt
pust og kanon-resultater var overskrifterne og succeserne. Inden sæsonen 2019/2020
startede, vidste vi, at vi som klub og som afdeling skulle stille høje krav til os selv og arbejde
hårdt for, at den anden sæson med Anders Kristiansen ”AK” som træner blev lige så succesfuld
og udbytterig som den første.
Sæsonen 2019/2020 startede med sommertræning, hvor der to gange om ugen blev knoklet
både i hallen og udenfor hallen for at være 100 % klar til den kommende sæson. Spillerne blev
hurtigt fortrolige med intervalløb, som var et fast element i sommertræningen. Det var ikke
alle, der var lige begejstrede for at løbe – mange mente, at de kom for at spille badminton, ikke
løbe. Som ugerne gik begyndt der at komme ”fart i benene” hos rigtig mange af spillerne, og
grundformen blev forbedret markant. Sommertræningen understregede vigtigheden af at tage
ansvar for sin egen udvikling. Efter løb var hallen nemlig åben, hvor der var mulighed for at
udvikle sig yderligere – teknik, slagtræning, benarbejde eller lignende.
Fremmødet til seniortræningerne har, som det altid vil gøre, svinget lidt. Og ligesom sidste
sæson, har det igen været en stor udfordring, at der har været én træner til to haller og 40
spillere om tirsdagen. Det har ikke været optimalt, og selvom mange spillere har hjulpet rigtig
godt til, har det været rigtig ærgerligt for vores træningsmiljø – at vi for to sæsoner i træk har
talt om denne udfordring. Forskellen bliver endnu mere tydelig, når torsdagen har stået som
kontrast til dét, spillerne har savnet hver tirsdag. To trænere. Mere fokus. Og mere ro til at
knokle igennem i hallerne. Tak til alle spillerne, som i samarbejde med AK har taget teten og
kæmpet for at få det til at fungere i en situation, vi SKAL have løst i næste sæson.
Som I også kan høre på de kommende beretninger fra holdturneringen 2019/2020 har det
resultatmæssigt IGEN 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.
Vi har hele sæsonen haft et vaskeægte luksusproblem, hvor vi har haft for mange gode spillere
til vores hold. En stor håndfuld spillere har oplevet at spille på lavere niveau end sidste sæson
– på trods af oprykninger sidste sæson – simpelthen fordi vi har haft så mange gode spillere
med så høj kvalitet, at konkurrencen har været hård for at spille på de hold, spillerne har
niveau til at spille på. For mange har denne sæson været et kompromis, hvor holdkampene
ikke har givet dem dén udfordring, de kunne klare. Men disse spillere har leveret på øverste
hylde, når de stod på banen, og de har knoklet videre til træning og spillet turneringer ved
siden af for at få de nødvendige udfordringer.
Sæsonen fik langt fra den afslutning, nogen af os havde håbet på. Siden marts har vi ikke set
hinanden i hallerne. Vi fik ikke færdigspillet holdturneringen, spillet de sidste turneringer og
høstet de sidste sejre, vi havde til gode. Vi mangler i høj grad at få sat et ordentligt punktum
for sæsonen. Når det så er sagt, har vores hårde arbejde båret frugt, for selvom
holdturneringen i år bliver afgjort på papiret, havde Greves hold placeret sig så godt i tide, at
resultaterne blev ”de rigtige” – set med vores briller.
Steen vil aflægge en beretning for 1. og 2. holdet.
Jeg springer derfor direkte videre til 3. holdet, som i denne sæson prøvede nye udfordringer
af i 3. division – et resultat af sidste års dominans i Danmarksserien. Holdet har leveret stabile,
flotte resultater mod rigtig gode hold og sikrede sig derfor en plads i oprykningsspillet. Med et
lige så flot slutspil sikrede 3. holdet sig en oprykning til 2. division, hvor holdet spiller næste
sæson. Ikke nok med, at holdet har været utrolig stabilt, har det også været et hold i udvikling

på rigtig mange pladser. Stort tillykke med oprykningen for andet år i træk – det siger vist alt
om dette hold og vores kvalitet af spillere.
4. holdet har været i en liga for sig – selvom det var i Sjællandsserien. 4. holdet var helt
suveræne i grundspillet, hvor de vandt samtlige holdkampe. I slutspillet var der heller ingen
slinger i valsen, og oprykningen til Danmarksserien var solid, sikker og utrolig velfortjent.
Holdet har hele sæsonen været en spændende blanding af rutinerede seniorspillere og helt
unge, nye kræfter fra vores ungdomsafdeling. En spændende symbiose, hvor erfaringer er
blevet givet videre til de yngre kræfter. Det er noget, jeg mener er rigtig vigtigt for en klub af
vores størrelse. Vi har kvaliteten og mængden af spillere til at kunne gøre dette. Og det skal vi
gøre.
5. holdet har i denne sæson spillet i Serie 2, hvor de har gjort rent bord. Et hold med dygtige,
ambitiøse og hårdtarbejde ”ungseniorer” og et par rutinerede, erfarne kræfter er tydeligvis en
helt rigtig kombination. Holdet vandt alle sine kampe med en score på 88-16 på en hel sæson.
Derfor spiller holdet i næste sæson i Serie 1, og jeg glæder mig til at se dette holds spillere blive
ved med at udvikle sig og vinde endnu flere kampe i holdturneringen.
I år har vi også haft et 6. hold, hvor vi gennem hele sæsonen har haft brug for nogle
”gæstespillere” fra nogle af de andre afdelinger. Holdet endte på en flot 3. plads i grundspillet,
blot 1 point fra en plads i oprykningsspillet. I stedet sikrede de sig en plads i serie 3 igen i næste
sæson. På seniorafdelingens vegne vil jeg gerne sige stort tak til alle dem, der i løbet af sæsonen
har haft tid og lyst til at hjælpe 6. holdet.
Som I lige har hørt fra beretningerne fra holdturneringen, er det gået rigtig godt
resultatmæssigt! Tre oprykninger, 2. holdet, der forbliver i 1. division og ligaholdet, der vandt
grundspillet og var klar til Final4 før Corona meldte sin ankomst. På den sociale side har
seniorafdelingen haft også haft det ok. Der har været skruet en smule ned for de sociale
arrangementer i denne sæson. Et tegn, vi skal være opmærksomme på, og som vi nu har sat
på vores liste over ting, der skal kigges på. For det sociale er vigtigt for en klub som vores.
I starten af 2020 blev det ligeledes annonceret, at AK ikke fortsætter som træner i Greve, men
at Peter R. Jensen i stedet for overtager rollen som Cheftræner. Det var svært at lave ”den gode
toer”, som jeg nævnte i starten. Resultaterne lyver ikke, og AK har givet rigtig meget til vores
træningsmiljø og vores spillere i forhold til, hvordan man bør tage ansvar for sin egen
udvikling, hvis man gerne vil noget med badminton. Tak til AK for to sæsoner med eminente
resultater. Jeg ønsker dig al held og lykke fremover.
Foran os står et nyt trænersetup med nye ambitioner og visioner for GSB, vores træningsmiljø
og vores spilleres udvikling. Det glæder jeg mig rigtig meget til at være en del af, så snart vi
åbner op for indendørssport igen på den anden side af Corona-situationen.
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
2019/2020 – vi glæder os til en ny sæson med nye, spændende udfordringer.
Marc Hagberg, Greve, 28. maj 2020.

