Formandens beretning 2013
Samlet set har vi haft en god sæson og på resultatsiden har det været både op-og nedture.
Her er et udpluk af sæsonens resultater (2012/2013):
Seniorafdelingen:
Østserieholdet – nedrykning til serie 1 (Jesper P, Daniel, Niklas, Lars)
1 eneste kamp (ud af 252 kampe) afgjorde at vi skulle i omspil, hvor vi desværre tabte til et
stærkt hold fra Brønshøj. Vi vandt dog efterfølgende retten til at være 1. reserve og kan
forblive i rækken hvis en klub må trække et hold.
Lars – endte på en 3-plads på toplisten med 41 sejre ud af 51 mulige og sluttede sæsonen med
en rating på 2185 (svarende til en placering som nr. 263 på danmarksranglisten)
Serie 2 – oprykning til serie 1 (John, Rolf, Jesper Ø, Steen, Henrik og Kim)
Holdet har spillet stærkt hele sæsonen og afgjorde oprykning med finalesejr over Jægerspris.
Holdet havde 4 mand på toplisten iblandt de øverste 12.
Holdet er nu tilbage i serie 1 og kan se frem til god modstand i den kommende sæson.
Serie 3 – en 4-plads i rækken. (William, Kai, Brian og Gustav)
Holdet rykkede ned forrige sæson og har i denne sæson fået god modstand og mødt
ligesindede hold. Gustav har haft sin debut i seniorrækken og med 12 sejre ud af 15 mulige er
det godt gået meget fint.
Serie 4 – en 7 plads i rækken (Nina, Henning, Henrik, Allan og Steen)
Holdet rykkede ned forrige sæson og også her har holdet stabiliseret sig fint i rækken og med
17 point er det holdets bedste præstation i mange år.
I 2-mandsholdstævnet kæmpede Jesper P og Lars sig i semifinalen og fik en flot
bronzemedalje.
Ved østdanmarksmesterskaberne opnåede Lars en finaleplads i serie 1 og fik derved en
sølvmedalje.
Klubmesterskabet gik i år til Daniel.
Ungdomsafdelingen
Yngre Drenge - østserien (Simon og Albert)
Vores 2 yngre drenge spillere som stillede op for Team Egedal har gjort det godt og holdet fik
en bronzemedalje.
Drenge B – (August, Michael, Frederik og Daniel)
Holdet mødte hård modstand og endte sidst med en 6 plads.
Holdet modtog i øvrigt ”årets spiller” for deres fine indsats og gode humør til træningen.
Herre Junior (Anders, Gustav og Mads)
Sluttede på en 4 plads med 8 point og mødte hård modstand undervejs.

Ved 2-mandsholdstævnet fik vi følgende resultater:
Drenge B – Guldmedalje (Simon og Mads)
Drenge D – Broncemedalje (August og Frederik)
Yngre drenge D – Broncemedalje (Malthe og Johan)
Ved ØM fik vi følgende resultater:
Drenge B – Broncemedalje (Simon)
Yngre Drenge B – Broncemedalje (Albert)
Derudover har vi haft mange deltagere ved pointstævnerne og dejligt at se vores spillere
prøve kræfter med spillere fra andre klubber.
Vi har selv været ”vært” for 2 af årets pointstævner som er blevet spillet i vores egen hal.
Ved finalestævnet i Bellahøj fik Johan en bronzemedalje i Herre Ungdom B (B-slutspillet)
Klubmester:
Puslinge: Malthe Lytje Christensen
Yngre Drenge: Albert Nørbygaard
Drenge: Albert Nørbygaard
Junior: Gustav Leth-Espensen
Tillykke til alle med de opnåede resultater.
I den nye sæson, som startede i oktober, deltager vi med 4 seniorhold samt 2 ungdomshold.
1.holdet kæmper for at nå et en 3-plads og er uden chance for oprykning
2.holdet kæmper i bunden af rækken, men vi behøver ikke være bange for nedrykning.
3.holdet ligger nr 1 og en oprykning til serie 2 er indenfor rækkevidde.
4.holdet ligger lunt i midten af rækken.
Junior B – holdet ligger nr 1 og med gode chancer for også vinde rækken.
Drenge B – holdet ligger nr .4 og er med i kampen om sølv og bronzemedaljerne.
Igen deltager vi med 5-7 spillere i pointstævnerne/pointjagten og der har igen vist sig som en
rigtig god start på turneringsspil.
Hvad er det ellers sket i sæsonen:
Vi er nu ca. 75 medlemmer i klubben og i år har der især været mange nye
motionistmedlemmer – dejligt! Vi håber, som altid, at det kan udmønte sig i en regulær
motionistaften, men det har vist sig sværere end forventet, da vores motionister ofte kommer
i faste grupperinger og dyster imod hinanden.
Vi har oplevet et fald i ungdomsmedlemmer (som tilsyneladende er en tendens i mange
klubber), men har i starten af 2014 set en del nye og det tegner godt for den kommende
sæson.

På bestyrelsesniveau er Jeanette Attrup Mejer (mor til Daniel og Alexander) indtrådt i stedet
for Helle (pga Simon er flyttet til Hillerød) og er indgået i det daglige bestyrelsesarbejde og
især varetaget interesser omkring ungdomsafdelingen.
Brian er indtrådt i bestyrelsen og afløser Henning (som efter 25 år har ønsket at gå på
”pension”)
Vi har deltaget på Aktiv Fritid, Klassekampen, afholdt ØBTU 2-mandsholdstævne, afholdt
pointstævner, haft formandskabet for Haludvalget bestyrelsen (Ole).
Vi har fået nyt klubtøj. Det har været en stor investering og heldigvis har vi fået mange
positive tilkendegivelser for vores valg.
Vi har i 2013 modtaget et sponsorbeløb på kr. 5.000. Beløbet er brugt på klubtrøjer til
ungdomsspillerne og alle trøjerne har fået trykt ”Langebæk Logistik”
Tak til Langebæk Logistik for deres bidrag – vi har gjort hvad vi kunne for at give
reklameværdi tilbage.
Vi har forsøgt med ny bordopstilling i hallen og efter evaluering vil gå tilbage til den
oprindelige opstilling.
Vi har i slutning af 2013 modtaget et beløb fra en ubrugt ”hal-pulje” og vi har brugt pengene
på nyt høje bander, nyt net, nye tælleapperater, nye lånebat samt en stor portion træning-og
kampbolde.
Det er efterhånden blevet en tradition af ØBTU’s 2-mandsholdstævne afholdes i
Lillerødhallerne og vi har igen fået ros for vores deltagelse – både lokaler, cafeteria,
halpersonale bliver nævnt i roserne!
Vi er en lille klub i Lillerødhallerne og vi mærker presset fra de andre og større klubber som
gerne vil udvide og gøre brug af vores lokaler.
Vi er opmærksom på denne problematik og vi gør alt hvad vi kan for at være behjælpelig med
at udlåne vores hal og være fleksible generelt. Det er mit klar indtryk at det også er noteret at
vi altid gerne forsøger at finde løsninger.
Vi i bestyrelsen mærker også at vi er en lille klub og der trækkes store veksler på få personer i
klubben. Det er ikke holdbart i længden og vi må arbejde på at klubbens arbejde fordeles på
flere af klubbens medlemmer.
Staben af trænere er faldene og det kan betyde at vi ikke kan opretholde det nuværende
niveau for ungdomstræning.

