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Ligesom tidligere år vil jeg bede generalforsamlingen betragte min og udvalgsformændenes beretninger som
et hele og derfor anmode om en samlet godkendelse.

Ungdoms afdelingen er i år blevet lidt større med nu omkring 130 medlemmer. Der var masser af
aktiviteter fra start af sæsonen. Først en ungdoms turnering dernæst træningslejr og samtidig med
træningslejren også besøg af 15 kinesere, U13 og U15, fra venskabsbyen Wuxi som er et samarbejde mellem
Bycirklen og Wuxi. Bycirklen er et samarbejde mellem kommunerne Frederikssund, Egedal og Ballerup og
har Wuxi som venskabsby. Bycirklen arrangerede i samarbejde med Badmintonklubberne Frederikssund
Badminton Klub, Ølstykke Badminton Club samt Måløv Badminton Klub dette besøg fra Wuxi. Klubberne
var i forvejen blevet indkaldt til forberedende møder i starten af juni, så der var travlhed allerede fra starten.
Da alt var tilrettelagt, ankom de kinesiske ungdomsspillere samt 2 lærere fredag den 22. august 2014 til
Stenløse Rådhus og blev modtaget af Borgmester Willy Eliasen der holdt en tale for Kineserne. Efter lidt at
drikke blev de kinesiske Gæster fordelt ud til deres værts familier som på forhånd var udpeget. Lørdag
startede vi kl. 09:00 med træning ved teknisk træner Lian der bl.a. træner landsholdet. Træningen sluttede kl.
17:00. Søndagen stod på udflugt til København. Noget af en udfordring da der lige i den weekend var sporarbejde. Vi besøgte Amalienborg Slot og efterfølgende kanalrundfart. Det var rigtigt råkoldt den dag og
vandet væltede på et tidspunkt ned fra oven. Efter rundfarten spiste vi frokost og drog så ind i Tivoli hvor
samtlige børn blev udstyret med et tur pas. Børnene blev inddelt i grupper hvor hver gruppe så havde et antal
kinesere de skulle holde styr på. Om aftenen hjem igen med toget.
Mandagenens træning stod Måløv for der sluttede med middag på skolen og efterfølgende kørte alle til
arenaen i Ballerup for at se de indledende kampe ved verdensmesterskaberne i badminton.
Tirsdag bød formiddagen på skoledag for alle inklusive de kinesiske gæster der så blev introduceret i en halv
dansk skoledag. Fra kl. 13 var ØBC så vært for eftermiddagens træning og hele arrangementet blev afsluttet
med middag på Græstedgaard med alle de deltagene spillere, værtsfamilier, ansatte fra bycirklen Kultur og
Fritids chef Peter Rugholm samt formanden for Kultur og Fritid Jens Jørn Nygaard. Onsdag morgen blev
vores kinesiske gæster så kørt til lufthavnen en del oplevelser rigere håber jeg.

Senior afdelingen spiller fra sæsonstart 2015-2016 igen i Sjællandsserien. De vandt grundspillet suverænt
med store klø til modstanderne.

Veteran afdelingen har igen i denne sæson kørt stabilt med medlemstallet, hvor der er ca. 12-14 aktive.
Vores årlige internationale veteranturnering blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte.

Motions afdelingen har også kørt tilfredsstillende med masser af hold tilmeldt DGI Norsjællands hold
turnering. Nogle enkelte motionister har også deltage i nogle invitations turneringer.
Husmoder afdelingen er i denne sæson repræsenteret af 43 medlemmer. En del af afdelingens medlemmer
er blevet passive medlemmer og en del passive er så igen blevet aktive.

Baneudlejningen har igen kørt nogenlunde i den forgangne sæson. Vi har det samme antal medlemmer,
men jeg kunne jo godt tænke mig at flere meldte sig ind i klubben. Fra Egedal kommunes side forsøger man
at planlægge et åbent hus arrangement i 2015. Jeg har endnu ikke hørt noget. Baneudlejningen overskygges
desværre igen af ikke aftalte aflysninger på Egedal Gymnasium. Egedal Gymnasium kører desværre ikke
efter samme regler som skolerne da det er selvejende institution.
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Idrættens paraplyorganisationer i Egedal, Ølstykke Idrætsunion (ØIU), Ledøje-Smørum Idrætsforening
(LSI) og Stenløse Idrætssammenslutning (SIS) blev på deres generalforsamlinger d. 26. marts 2015 enige
om, at opløse deres fællesorganisation EIF i den gamle form, som blev oprettet i forbindelse med
Kommunesammenlægningen 2007. Der er nu oprettet et nyt Egedal Idrætsfælledsskab (EIF), hvor alle 3
organisationers aktiver i fremtiden er blevet samlet under nye vedtægter og bestyrelse. Dette er for mig at se
en væsentlig styrkelse så vi ikke først skal beslutte i ”paraplyerne” for derefter at gå til EIF. Arbejdsgangen
skulle meget gerne blive nemmere. For at sådan en organisation skal kunne virke blev det besluttet at
opkræve 5 kr. pr medlem i klubberne. Dette vil for ØBC’s vedkommende komme til at figurere på
fremtidens opkrævninger. På grund af nedlæggelsen af ØIU, er det nødvendigt med nogle vedtægts
ændringer. Vi kan, hvis vi vil, gøre brug af EIF’s vedtægter da de er lavet i henhold til folkeoplysningsloven.

Bestyrelse i Egedal Idrætsfælldesskab pr. den 1. april 2015:
Formand:
Paw Meineche Marnæs (områdeansvarlig Stenløse og Veksø)
Vibevej 5
3660 Stenløse
Mobil nr. 4224 2443
Mail: pm@marnaes.dk
Næstformand:
Dan Haugbøl (områdesansvarlig Smørum)
Mail: dan@haugboel
Bestyrelsesmedlem:
Eskild Rønne (Områdeansvarlig Ølstykke)
Mail: ego@email.dk
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Jansson (Cafe- og sponsor)
Mail: cjansson@smorumnet.dk
Bestyrelsesmedlem:
Gert Olsen (områdeansvarlig for Ganløse)
Mail: gert@grz.dk
Bestyrelsesmedlem:
Svend Aage Sørensen (områdeansvarlig Ølstykke)
Mail: svend-aage.sorensen@electrolux.dk
Foretningsfører:
Claus Andersen
Mail: clausandersen@smorumnet.dk
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Badmintonhallen er i marts blevet termograferet og ingen fejl så vidt vides fundet. Det har været et
Ønske fra min side for på forkant at undersøge de elektriske installationer for fejl og få dem rettet hurtigst
muligt. Dette naturligvis for at undgå samme skæbne som blandt andet overgik Charlottenlund badminton
Klubs hal der som bekendt nedbrændte februar 2014 formentlig på grund af fejl i de elektriske installationer.
Jeg afleverer stadig ønskesedler og skal nu jo selv være med til at presse på for at få det lavet.

Kiosken kører rigtig godt og underskuddet har i sæsonen 2014-2015 været det mindste i mange år. Ved
større stævne arrangementer vil der være åbent men ellers holdes der kun åbent mandage og onsdage.
Betalings mulighederne i kiosken har fået et løft i den rigtige retning ved indførelsen af MobilePay.
Børneattester er der er stadig stor fokus på og med rette. Der findes stadig fra år til år personer der bliver
fundet ved hjælp af disse. Så selv om alle klubber i hele Danmark sender mellem en halv til en million findes
der desværre brodne kar.
Vi skal huske i ØBC at alle over 15 år, det være sig trænere, bestyrelsesmedlemmer og holdledere der har
med denne gruppe at gøre, skal acceptere at klubben digitalt ansøger på navn samt CPR nummer til videre
undersøgelse hos Rigspolitiet. Personen skal så indenfor 14 dage acceptere via en meddelelse i Eboks
kvittere for denne undersøgelse og acceptere. Dette er et krav fra kommunen samt ØBC.
Der skal ansøges hvert år.

Medlemstallet i Ølstykke Badminton Club er i dag på ca. 395 aktive og 32 passive medlemmer i klubben,
nogenlunde det samme som sidste sæson. Klubbens økonomi vil fremgå af årsregnskabet. Regnskabet vil i
denne sæson vise et underskud. Selve det reviderede regnskab har været tilgængeligt for medlemmerne de
sidste 10 dage i henhold til vedtægterne udskrevet og fremlagt i klublokalet samt indsat på vores
hjemmeside. Spørgsmål til regnskabet vil blive besvaret under dette punkt.

Regnskabet for 2014-2015 viser et underskud ikke mindst på grund af afdelingernes større bold forbrug
samt en manglende indtægt for den aflyste veteran turnering. Indtægten fra ungdoms turneringen var dog
rigtig flot. Det skal også komme ungdomsafdelingen til stor ros at de ved deres arrangementer altid får solgt
ud af klub tøjet.

Hjemmesiden mangler i stor grad information fra flere afdelinger. Lars Rieneck, der bestyrer dette arbejde,
”skriger” efter input. Vi skal jo huske på at hjemmesiden er ØBC’s ansigt udadtil.
Husk en statisk hjemmeside = en død hjemmeside og interessen vil stille og roligt stoppe. Så venligst alle
afdelinger, vær rar at hæve informations niveauet så vi kan få mere på hjemmesiden

Hjertestarteren prøver vi i øvrigt via hjemmesiden at få sponseret omkostningerne på. vedligeholdelse af
vores hjertestarter koster knap kr. 2.500,- pr. år. Det ville være rart om denne omkostning kunne blive
neutral og sponseret af private eller evt. et firma.

Ølstykke Badminton Club

Formandsberetning generalforsamlingen
28. april 2015.

Bestyrelses arbejde er altid noget der tager en stor del af ens fritid. Stor for nogle og mindre for andre. Det
ville dog glæde mig om alle poster kunne blive besat så ikke jeg selv skal stå med flere kasketter på ad
gangen. Det ville i øvrigt være rart hvis man kunne overbevise folk om det ikke er farligt at deltage men at
det bare kræver lidt mødeaktivitet.

Sponsorer leder vi stadig med lys og lygte efter. Dette arbejde er jo netop det der giver ekstra midler til en
idrætsklub. Vi skal være bedre til at ansøge kommunen om midler der kan dække nogle udgifter f.eks. i
forbindelse med vores træningslejr. Der vil argumentet være i top, men det kræver en indsats lige at skrive
mailen til kommunen.
Halinspektøren for Ølstykke Idrætsanlæg har skiftet navn og er blevet ”Daglig leder for Ølstykke
Idrætsanlæg”. Sonya Pratt var egentlig personen der overtog depechen efter Mogens Schröder, men man har
nu lavet lidt om på det. Sonya har fået ansvaret for alle svømmehaller og Peter Ravn er så blevet daglig leder
for Ølstykke Idrætsanlæg. Øverst ansvarlig for alle idrætsanlæg i Egedal er Jan Ludvigsen.

De frivillige i afdelingerne er uvurderlige. Det er dem der sørger for at vi har en klub med masser af
aktivitet. Interessen for dette er meget stor i ungdoms afdelingen. Det ses blandt andet i forbindelse med
turneringen hos ØBC, Træningslejren, Lands mesterskaber, Landsbadminton stævnet i oktober og ikke
mindst frivillige til landsmesterskabet for hold.
Spilletiden for ØBC’s medlemmer fordeler sig på alle ugens dage i Ølstykke Badmintonhal, mandage også
i Maglehøjhallen samt mandag-torsdag på Egedal Gymnasium. Vi har igen i år fået tildelt tiderne i
badminton hallen som ønsket, men er igen oppe mod skolereformen. Jeg har dog talt med Kultur og
Fritidschef Peter Rugholm så man fra Kulturens side kan tage fat i skolerne hvor det må være let for dem at
planlægge uden om vores bestilte tider mandag eftermiddag samt tirsdag morgen. Vi skal dog huske at aflyse
de tider vi ikke benytter da der ellers vil være tale om misligholdelse af aftaler. Et nyt udtryk i kommunen.
Aftalen holder denne gang for 2 år på grund af at kommunen skal have implementeret et nyt system til at
bestilling af lokale tider. Det er også yderst tiltrængt

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde igennem sæsonen, tak til vores timespillere der bidrager til bl.a.
ungdomsarbejdet og til sidst tak også til idrætsanlæggets personale

tak for sæsonen 2014-2015.

Svend Aage Sørensen
Formand-kasserer ØBC

Denne sæson er gået meget godt, vi havde tilmeldt 5 hold
til DGI Nordsjælland holdturnering.
1 mix hold i serie 2
1 mix hold i serie 1
1 Herre hold i elite
1 Herre hold i mester
1 Herre hold i serie 1-2

4+4
4+2
4 herre
4 herre
8 herre

Det er gået så godt for holdende at jeg tror de bliver i rækken.
Det har igen været en meget god sæson med gode kampe.
Det er altid hyggeligt at spille mod andre klubber også for at se hvor vores niveau er
Vi har også et godt samarbejde med veteran afd når vi spiller vores holdkampe.
Jeg har bemærket at interessen for at spille invitations turnering er dalende og det er
ærgerligt
For det er altid godt at komme ud og spille mod andre.
Vi træner jo som bekendt i Maglehøj hallen hver mandag. Vi har spilletid fra kl 20 til 23.
Der bliver sat ca. 4 runder af en halv times varighed, hvilket Poul Sørensen står for,
derefter er
der frit spil, hvor vi kan udfordre hinanden. Dette går rigtigt fint.
Jeg vil sige at forholdene er under al kritik der er enten meget varmt vand eller
Meget kold vand når vi bader. Der lugter også rigtigt grimt og der er møg beskidt det er
også et problem at man ikke kan sidde ordentligt mellem og efter kampene.
Vi er på nuværende tidspunkt ca 33 medlemmer. Vi har i perioden desværre haft en del
skader. Vi har stadig mange oversiddere, da der kun er 20 der kan spille ad gangen
Med Venlig Hilsen,
På Motions Udvalget Vegne.
Steen Pagh.

Beretning VTU
Afdelingen består uforandret af ca. 17 spillere og der er oftest 10-12 spillere til træning.
Veteranafdelingen er fortsat glad for at stille hold i fællesskab med Motionistafdelingen, normalt i
DGI-NSJ Motionist 8 herrer serie 1-2. I denne sæson blev alle Motionist 8-Herre hold dog slået
sammen til een Elite/Mester-række. Det blev svært og holdet sluttede sidst i rækken. Derudover
deltager nogle Veteran-spillere på andre af motionistafdelingens hold.
Ølstykkes Internationale veteranturnering d. 17-18. januar 2015 blev desværre aflyst grundet for få
tilmeldte. Dette på trods af at vi også prøvede at få udbredt kendskabet via Facebook. Der var også
få tilmeldte spillere fra vor egen klub. Vi omdøber 2016-turneringen til ”Ølstykkes
Veteranturnering” og den er bestilt hos Badminton Danmark. Dermed vil vi prøve at få invitationen
udsendt tidligere og til endnu flere klubber.
P.u.v.
Leif Matzen
12/4/2015

Husmorformandens beretning 2014/15
Sæsonen bød desværre på en lille ændring af vores spilletider på grund af den nye skolereform, og
vi håber, at der ikke vil ske yderligere ændringer i den kommende sæson. Men Husmorafdelingen
har atter haft en god sæson og kan nu byde velkommen til 3 nye medlemmer samt 2 af vores
passive medlemmer, som igen bliver aktive. Vi har desværre også måttet sige farvel til en af vore
spillere, men kommer alligevel op på 46 aktive spillere. Vores spilleplan med faste makkerpar, men
skiftende modstandere stort set hver gang, fungerer stadig rigtig godt, selv om det koster noget
ekstra arbejde at tage højde for de mange rejselystne pensionister. Og et trofast damehold nyder
også stadig godt af vores banetimer om mandagen.
I løbet af året har vi haft vores sædvanlige tre turneringer: intern-, jule- og handicapturnering, som
alle har haft meget stor tilslutning. Her i slutningen af april ligger vores mesterskabsturnering. Alle
turneringer afsluttes med en hyggelig fælles frokost. Vi lukker sæsonen af med den årlige udflugt
tirsdag den 5. maj. Sidste års udflugt startede med morgenkaffe i hallen, og derefter gik det løs med
"bordfodbold" på en bane bestående af kæmpestore luftfyldte sider opstillet i hallen. Vi blev inddelt
i hold og var på banen ca. 10-15 min. ad gangen spændt fast til tværgående stænger. Det var
hylende morsomt og varede et par timer. Den efterfølgende frokost blev indtaget på Ølstykke Kro,
hvor vi nød en lækker buffet. Som altid en rigtig fornøjelig dag med stor tilslutning. Vores
juleturnering er det andet af årets højdepunkter med et meget stort deltagerantal såvel til turnering
som til den efterfølgende frokost. Her kåres også Årets Nissepige, som får tildelt den traditionsrige
og meget smukke nissehue lavet af Hanne Jarberg. I år var det Vinnie Jørgensen, Lykke Meyer,
Annette Beyer og Jannie Rosenbæk som stod for et meget flot og særdeles vel tilrettelagt
julearrangement. Megen ros og tak til arrangørerne for et kæmpe arbejde.
Ovennævnte turneringer blev også i denne sæson suppleret med otte venskabskampe. Fire mod
Stenløse og fire mod Frederikssund. Vi har i denne sæson spillet noget bedre end sidste år, idet vi
har vundet 4 kampe, spillet 1 uafgjort og tabt 3. Det skal også indskydes, at mange af kampene har
været særdeles tætte og med mange tre-sættere. Da vores udekampe finder sted enten onsdag eller
torsdag, kan det ind i mellem give problemer med at stille de rigtige hold, da folk jo også er
involveret i andre ting. Vi afslutter altid kampdagene med en god frokost og hyggeligt samvær, som
alle nyder rigtig meget.
Vores udvalg bestående af Inge A, Judith, Anette D og Anni samt undertegnede har atter lagt et
stort arbejde i at få sæsonen til at lykkes så udbytterigt som muligt. Jeg vil gerne her sige tusind tak
til mine udvalgsmedlemmer for uvurderlig støtte og opbakning gennem sæsonen. En varm tak til
Anni, som bruger meget tid på at få vores spilleplan til at hænge sammen på grund af de mange
afbud ind i mellem. Også en stor tak til Anette for et stort og noget besværligt arbejde med at få
vores hjemme- og udekampe til at gå op i en højere enhed samt et altid flot dækket frokostbord. Og
til Judith tusind tak for altid herlig opfindsomhed med hensyn til vores præmier. Og ikke mindst en
stor og varm tak til Inge for at holde styr på vores økonomi. Til sidst en tak til alle spillere for den
store opbakning omkring vores aktiviteter og det daglige spil.
Ingrid Grünewaldt

Beretning for ungdomsafdelingen 2014/2015

Ungdomsudvalg som består af, , Flemming Jørgensen, Anders Husum, Per Gohdt
Christine Pallensen, Dorte Christensen og undertegnede.
Vi har i år haft træningshold alle ugens dage fra kl. 16-18 mandag-onsdag-fredag
og 16-19 tirsdag og 15-20 torsdag. Alle træningshold har været godt fyldt op. Det
skyldes at vi har bestræbt at os på at alle spillere træner 2 gange om ugen,
undtagen nybegynderne, som spiller om fredagen. Vores træningshold er nu så
fyldt, at vi har børn på venteliste til næste sæson
Ved sæsonens afslutning i år er vi 130 medlemmer i ungdomsafdelingen. Der har
både været en del spillerafgang, og vi harp t. ca 10 spillere st[ende p[ venteliste.
Ved sæsonstart gennemførte vi igen i år en træningslejr for alle aldersgrupper.
Lejren varede fra fredag til søndag middag og i alt deltog ca. 50 spillere. På lejren
havde vi inddelt spillerne i to hold. Vi havde således et hold i hallen, og et et hold
enten til teori eller til anden fysisk aktivitet. Vi have via Yonex fået sponseret Emil
Holst som gæstetræner. Via DIGI havde vi også lånt freesbee golf via DGI, som en
alternativ aktivitet. Lejren var en stor succes og vi gentager den igen ved
sæsonstart i år.
I år har der været tilmeldt 5 hold til holdturneringen i SBKr. Alle holdene har klaret
sig pænt i deres puljer.

I år havde vi også 4 hold tilmeldt i DGI’ s holdturnering. Her har holdene også
klarest sig godt, og igen er det værd at fremhæve både U11, U13 og U15 holdene
blev udtaget til LM. Ved LM fik de en stor oplevelse, og U11 holdet tog en flot sejr
og guldmedaljerne Stort tillykke til alle tre hold.

I december lavede vi en juleturnering på tværs af alle årgange. Det var et fantastisk
fremmøde til turneringen, i alt ca. 70 børn  Der blev spillet en masse kampe i form
af en holdturnering på tid og på nogle baner med forhindringer. Juleturneringen skal
helt sikkert gentages i næste sæson.

Vi haft rigtige mange spillere ud til individuelle turneringer. Det betyder at rigtig
mange af vores spillere i løbet af sæsonen er rykket op i højere rækker. De gode
resultater ses også ved at vi havde flere spillere som i december blev

sjællandsmester.

DGI havde i år lavet en del om på deres turneringsstruktur. Det betød at vores
spillere dels deltog i landsdelsmesterskaber i efteråret, hvor vi fik en god høst
medaljer med hjem, men herud over var der også en del som deltog i
udtagelsesstævnet til Landsmesterskaber. Ølstykke var så gode at vi fik udtaget i
alt 28 spillere til landsmesterskaberne, og heraf havde 25 mulighed for faktisk at
deltage i mesterskaberne. Ved landsmesterskaberne lykkedes det også at få
medalje med hjem med 2 medaljer Mathias Faarborg U11 fik en flot Bronze
medalje og Natasja Kaltoft Palmelun og flot Guldmedalje.

I marts uddelte Egedal kommune hæderspriser til sportsudøvere som havde gjort
sig særligt bemærkede. I år havde vi ikke mindre end 14 spillere med. Det er en
væsentlig fremgang i forhold til sidste år, hvor vi havde 3.

Nu er sæsonen ved at være slut og vi slutter sæsonen af med at spille
klubmesterskaber. Klubmesterskaberne i år bliver afviklet i 3 rækker i U9 til U15. I
U17 er der kun herresingle. Ved mesterskabet uddeler vi også ”året figther” pris.
Prisen gik sidste år til Sofie Bosholdt. Det er endnu en hemmelighed, hvem der får
den i år.

Vi går i ungdomsudvalget nu i gang med at planlægge den kommende sæson. Det
betyder, at alle spillere for tilsendt en indbydelse og tilmelding til den kommende
sæson. Det er vores forventning at vi også snart har styr på trænersituationen for
næste sæson.

Til August skal vi afholde en åben turnering u U13ABC og U15ABC- Den
planlægning er vi også i gang med.

17. april 2013 Lise Bjørn Larsen

Senior
SÅ ER DER DØMT OPRYKING!
1. sæson som formand og tilbagevenden til Sjællandsserien sikret.
Det har været første sæson med Rasmus Mortensen som cheftræner – assisteret af Kenneth Svendsen, ved
roret og hurtig tilbagevenden til Sjællandsserien er sikret!
Rasmus og Kenneth har igennem sæsonen implementeret en masse nye og ekstremt effektive øvelser, som
har vist sig at have udviklet såvel gamle som nye seniorspillere på en sådan måde, at vi efter bare én sæson
i Serie 1, på fornem og overbevisende vis har sikret oprykning til Sjællandsserien.
Seniorafdelingen går derfor en spændende sæson i møde og håber på at kunne bibeholde såvel
trænerteam som spillermaterialet og forhåbentligt kunne lokke endnu flere til, så vi kan få oprettet endnu
et seniorhold.
En anden fantastisk og positiv ting som er sket i denne sæson er tilgangen af nye spillere til
seniorafdelingen – i særdeleshed på damesiden (!!!!!!!!!!), hvor vi har budt velkommen til 4-5 nye
damer/piger, hvilket må siges at være en utroligt flot fremgang da det de seneste år har været trægt med
tilgangen af nye spillere.
Samtidig har dette været sæsonen hvor ung-seniorerne (de ældste ungdomsspillere) har været med oppe
og snuse til og se hvad det vil betyde at træne/spille senior.
Seniorafdelingen har endvidere prøvet at være særdeles synlige i den lokale avis og på nettet, hvor
resultaterne har været indsat og kampene beskrevet – dette selvfølgelig i håbet om at kunne lokke endnu
flere spillere til vores lille (nu lidt større) og helt igennem fantastiske klub.
1. Holdet (kort):
I selve grundspillet ender 1. Holdet på en suveræn 1.plads med 21 point.

Og som det fremgår af de indbyrdes kampe, opnår vi på suveræn vis, de maksimale 3 point i hver eneste
kamp.

Og i oprykningsspillet bliver det til 3 sejre og et ærgerligt nederlag til Nivå Kokkedal – dog skal det
understreges at sidste kamp vindes 8-5 over Frem-Hellebæk som ikke havde smidt nogen point hele
sæsonen (stærkt!).

Personligt ser jeg om muligt ENDNU mere frem til sæsonen 2015/2016 end jeg gjorde til den forgangne
sæson.
Dette skyldes selvfølgelig den forestående sæson i Sjællandsserien, men også håbet om at udviklingen på
spillersiden og spillermaterialet vil udvikle sig som det har gjort i sæsonen 2014/2015.

Seniorudvalget har i sæsonen 2014/2015 bestået af, Merete Schröder, Anita Piper Mårtensson og Martin
Olsen.
Til sidst vil vi gerne takke alle de faste støtter som har været en del af en fantastisk opbakning når vi har
spillet kampe, hjemme og ude – vi håber at I fortsat har lyst til at skabe en fantastisk atmosfære i sæsonen
2015/2016 hvor vi skal møde nye udfordringer i Sjællandsserien.
Held og lykke med sæsonen 2015/2016!

Med venlig hilsen
Martin Olsen
SSU Formand

