Årsberetning fra GSB Veteran 2019/2020
Endnu et år er gået i vores velfungerende veteranafdeling – hvor sportslig succes, spillertilgang og som altid
super god stemning, har været det gennemgående tema.
Året startede med tilmelding af et ekstra hold, da der den foregående sæson var opstået en øget
efterspørgsel på at komme ud at spille kampe. Herresiden er traditionelt bedst repræsenteret i afdelingen og
det blev derfor besluttet, at vi skulle forsøge med 2 rene herrehold i rækken ”4 herrer A/B-rækken”, for at
kunne imødekomme ønsket fra medlemmerne. Det blev desværre en kort fornøjelse, da vi efter nogle
runder måtte erkende, at vi desværre havde overvurderet efterspørgslen og holdsætningsudvalget havde
svært ved at stille hold, uden der skulle bruges spillere 2 gange i en runde.
Bortset fra denne lille miskalkulation og lidt opstartsvanskeligheder på grund af en ligakamp, har
holdrunderne været afviklet uden de store udfordringer og som indledningen indikerede, også resulteret i en
oprykning for vores 2. hold. Med et par spændende nye damespillere, fik vi nemlig styrket vores hold
tilstrækkeligt til at vi kunne blive endnu farligere. Grundet COVID-19, fik 2. holdet ikke endeligt afviklet hele
slutspillet og manglede en enkelt kamp mod Virum. Den stilling gjorde at holdet netop rykkede op sammen
med Jyllinge og Herlev/Hjorten og spiller derfor i Mesterrækken den kommende sæson – samme række som
1. holdet – det bliver spændende at følge holdene i den kommende sæson.
Vi har i denne sæson forsøgt at holde mandagstræningen fri for afvikling af holdkampe, da det påvirker for
mange veteraner – vi har derfor anvendt torsdagstræningen, de gange det har været nødvendigt. I forhold
mandagstræningen, så blev starttidspunktet ligeledes flyttet 30 minutter frem og starter nu kl. 19. Der spilles
typisk 3 runder af 30 min. og siden der bliver spillet mange runder om mandagen og når vi er fuld besætning
tæller i underkanten af 60 spillere, oplevede vi, at der nogen gange blev ret sent for de sidste runder. Med
lidt hjælp fra baneleje (som ikke mødte så fast op) fik veteran mulighed at spille på 3 baner i hal 2, hvilket
øgede kapaciteten til glæde for spillerne – super fin løsning. Nu fik vi da kilet os lidt ind på hal 2 – måske den
kommende sæson giver mulighed for at veteranafdelingen får en hel træning i den grønne hal

.

På trods af nogle skader hos enkelte spillere, så har stemningen været rigtig fin i afdelingen – hvilket i den
grad blev vist, da omkring 40 personer mødte op til årets julefrokost på Langsiden. En super hyggelig
eftermiddag og vist nok også aften – en aften jeg tror enkelte af os kunne mærke et par dage efter. Endnu
engang fik vores Festudvalgsformand Lasse Barsholm sikret nogle super rammer & musikquiz, som jeg helt
klart må sige, at de fremmødte veteraner formåede at fylde ud på fineste vis.

Inden vi kunne gå på juleferie, fik Pernille Brinch og Kim Larsen sikret at en tradition blev holdt ved lige – der
blev nemlig afviklet den årlige juleturnering, hvor plastiknet, ”Kaptajn Klo-uniform” og gakkede regler, fik
frembragt sved på panden og smil på læberne – tusind tak for et super hyggeligt arrangement.
Grundet COVID-19 blev dette desværre sæsonens sidste arrangement, hverken afdelingens klubmesterskab
og sommerfest er blevet til noget – er sikker på der sidder nogle længselsfulde veteraner derude og bare ser
frem til at mødes i klubben igen.
Ja i tider som denne Corona-tid, er vi sikkert mange der er blevet mindet om, hvor meget vi sætter pris på
sammenholdet på og udenfor banen – så jeg føler mig ret sikker på, at medlemmerne i GSB Veteran ser frem
til at dyste på banen og se hinanden igen i den kommende sæson.
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