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Denne sæson gik hen og blev en ret lang en af slagsen, da det vist var første 
gang i klubbens historie, at der ingen sommerpause var i den daglige 
træning. Dette fænomen skyldes, at klubbens førstehold skulle spille en 
oprykningskamp mod Vejle om oprykning til 2. division. Da Dbtu først sent i 
juni måned fik fastlagt en dato for denne kamp, 3. august, så fortsatte den 
ugentlige seniortræning hele sommeren igennem. Overraskende så var 
træningslokalet rigtig flot besøgt gennem hele sommeren, så det bliver 
spændende at se om det bliver en succes igen til sommer. Mere om 
oprykningskampen senere.

Ekstra aktiviteter:

Op til denne sæson så har aktivitetsniveauet ikke helt været op på det niveau, 
som klubbens bestyrelse meget gerne vil have det til at være. Derfor 
besluttede bestyrelsen, at der ud over den daglige træning, så skulle klubben 
udbyde en ektra aktivitet én gang om måneden. I september, oktober, 
december og januar blev både ungdom og senior indbudt til ekstra træning 
med forskellige instruktører. I november og februar blev alle indbudt til 
klubbens eget stævne Spar Nord Cup. I marts blev der afviklet 
klubmesterskaber. Ved den ektra træning var der stor fremmøde blandt 
seniorspillerne, mens det hos ungdomsspillere ikke var nogen succes.

Aktiviteter:

Som tidligere omtalt så startede sæsonen meget tidligt for klubbens 
førstehold, som allerede lørdag d. 3. august skulle spille en oprykningskamp 
mod Vejle om en plads i 2. division. Kampen blev spillet i Hadsten, hvor flere 
af klubbens medlemmer mødte op og støttede. Det kvitterede holdet med en 
sejr og dermed oprykning.

Et nyt tiltag fra Jbtu´s side var en pokalturnering, hvor klubben deltog med et 
hold i række e, hvor første kamp mod B75 blev tabt 6-4, men med returkamp 
samme aften, som resulterede i en sejr på 7-3, hvilket var nok til videre 
avancement i turneringen. Desværre blev semifinalen mod Btk Midjylland 
tabt. 

Klubben har endnu en gang i samarbejde med klubbens hovedsponsor Spar 
Nord afholdt 2 stævne i denne sæson. Desværre var der ikke særlig stor 
tilslutning til det første stævne i november ca. 40, mens der til stævnet i 
februar var ca. 75. Efter stævnet i november blev klubbens årlige julefrokost 
afholdt, og endnu engang var der stor tilslutning.



Ligeledes blev der i marts afviklet de årlige klubmesterskaber, som i år var 
delt op i 2 seperate mesterskaber. Lørdag d. 15. marts blev der afviklet 
mesterskaber for de voksne, som samme aften afholdt afslutningsfest. Hvor 
Carsten og Lars Thomsen blev hædret med JBTU´s sølvnål efter indstilling 
fra Hardy Hansen og Anders Pedersen.

Ungdomsklubmesterskaberne blev afviklet søndag d. 30. marts, og blev på 
fornem vis styret af Lasse og Simon. Medaljetagerne fik deres præmier uddelt 
ved ungdomsafslutningen, hvor alle ligeledes fik dejlig pizza og sodavand.

En del af især vores ungdomsspillere har deltaget i rigtig mange stævner 
rundt omkring i landet. 

Senior:
I holdturneringen har klubben i denne sæson deltaget med 2 hold i 
seniorturneringen. Det blev kun til en sæson i 2. division i denne omgang. 
Desværre var holdet ikke stækt nok til at blive i række. Det blev en meget 
rodet sæson, hvor der var alt for mange afbud, hvilket resulterede i at ikke 
færre end 9 spillere blev benyttet. Serie 3-holdet fik en flot 2. plads i rækken. 
Dette på trods af, at holdlederen roterede meget mellem 7 forskellige spillere 
efter modstandernes styrke.

Ungdom:
I efterårsturneringen havde vi 2 hold med i ungdomsturneringen. Hvor drenge 
1 vandt bronze ved JM for hold.

I forårsturneringen havde vi 3 hold med i ungdomsturneringen. Igen vandt 
drenge 1 bronze, og ligeledes vandt yngre drenge holdet bronze.

Endvidere har Anton Warming og Rasmus Schøn spillet med hos 
Brønderslevs drenge divisionshold på en b-licens.

Af andre aktiviteter så kan det nævnes, at klubben havde en stand ved  
Sportsfair i Nordkraft, som er for internationale studerende, hvor Andrei Dobre 
og undertegnede deltog. 

Endvidere havde klubben besøg af Christoffer Petersen fra DBTU, som først 
havde en træningstime, hvor klubbens ungdomstrænere kunne få nogle gode 
råd og ide til hvorledes de kunne gøre deres træning bedre og mere 
interessant. Herefter havde klubbens bestyrelse et møde med Christoffer, 
hvor talen  især faldt på klubbens ungdomsstrategi. En sådan er ikke tidligere 
blevet udarbejdet, derfor har bestyrelsen brugt adskillige møder på at 
udarbejede en sådan. Herefter har bestyrelsen ligeledes haft møde med 
klubbens ungdomstrænere, som ligeledes har givet input til den kommende 



ungdomsstrategi, som forhåbentlig er på plads til den kommende sæson.

Den daglige træning:

Medlemstallet ligger på ca. samme niveau som sidste sæson. Fordelingen fra 
sidste sæson er ca. den samme ca. er 45 ungdomsspillere og 40 
seniorspiller. 

Der har været daglig træning fra mandag til torsdag, hvor ungdomstræningen 
har været inddelt efter niveau. Af erfaring ved vi, at mange ungdomsspillere 
ikke starter med at træne før fodboldsæsonen er ovre, derfor startede flere 
ungdomshold først efter efterårsferien. Denne model er på den ene side 
ærgerlig, da sæsonen så bliver kort, men træningstilbuddet skal jo passe til 
vores medlemmer. En stor tak skal lyde til de 6 ungdomstrænere, som har 
stået for træningen i denne sæson.

Hos seniorerne er et nyt forsøg med organiseret træningsøvelser på det 
tidlige mandagshold blevet taget rigtig god i mod, og har været velbesøgt 
igennem hele sæsonen.Det har været en stor succes at indføre træning med 
trænere og ikke alene kamptræning.Problemet fra sidste sæson med en 
smule ventetid er nu næsten helt væk. På trods af dette så har der igennem 
sæsonen været en utrolig positiv stemning til den daglige seniortræning.

Sponsor:

På sponsorsiden har det været en god sæson. Spar Nord er forsat 
hovedsponsor, hvilket vi er glade for. Endvidere er trøjesponsoratet forlænget 
med SIFA. Dertil er der i denne sæson kommet en ny sponsor i vognmand 
Rene Krogshave. Ligeledes har Carlsbergs sports fond ydet tilskud til det nye 
tv.

Slutteligt vil jeg blot takke alle frivillige, trænere og bestyrelsen for en god 
indsats for BtkTateni.

På vegne af bestyrelsen
Lars Thomsen


