
Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014/15 

 

Endnu en lang sæson er ved at være ovre. Lang i den forstand at der igen i denne 

sæson blev spillet hele sommeren igennem, og igen var træningslokalet rigtig flot 

besøgt. Det blev en sæson, som på nogle område var yderst positiv, mens det på 

andre områder ikke helt levede op til forventningerne.  

Det positive: 

Lad mig starte med det positive; aktivitetsniveauet i egne lokaler havde i denne 

sæson fået et nøk opad i forhold til de foregående sæsoner. På ungdomsfronten 

betød det ekstra lørdagstræning et par gange pr. mdr. Her var det Sonny Nielsen og 

Rasmus Rise, som var primus motor for at få børnene aktiveret. På de samme 

lørdage overtog seniorafdelingen bordene efter børnene, og her var der også god 

tilslutning.  

Seniorafdeling er stadig inde i en positiv udvikling med stadig flere og flere 

medlemmer. 

Det knap så positive: 

Det knap så positive er, at i forhold til de forgangne sæsonener, så har der været et 

markant fald på ungdomssiden. Om dette skyldes den nye skolereform eller en helt 

anden årsag ved vi selvsagt ikke.  

Denne negative spiral medførte også, at midt i sæsonen måtte træningsholdene 

ændres, da vore bedste ungdomsspillere foretrak at træne med i Brønderslev.  

Dette problem er ungdomstrænerne og bestyrelsen allerede i gang med at udbedre, 

da ungdomstrænerne vil rundt på forskellige skoler i Aalborg for at promovere vores 

dejlige sport. Dette skulle gerne betyde, at vi ser en masse nye ungdomsspillere i 

den nye sæson. 

 

 



Aktiviteter: 

Der blev afholdt et ratingstævne i samarbejde med JBTU i efteråret, hvor 

tilslutningen ikke var god, og det årlige Spar Nord cup i foråret, hvor tilslutningen 

igen var god. Klubmesterskaberne for både ungdom- og senior blev ligeledes afholdt 

i foråret. 

Forskellige stævner rundt omkring i landet blev besøgt at vore medlemmer. 

Ligeledes blev der arrangeret en tur for ungdomsspillere til Askim Cup, Gøteborg, 

hvor 5 drenge og trænerne Lasse Randa, Aske Randa og Simon Thomsen deltog. 

Hos seniorerne har der ud over de årlige begivenheder, julefrokost og 

afslutningsfest også været afviklet en turnering/fest, hvor vi tog afsked med Jakub. 

Holdturnering: 

På ungdomssiden havde vi i efteråret to hold tilmeldt, Drenge Jyllandsserie og yngre 

drenge 1 hold. Mens der kun var tilmeldt et hold i foråret, Drenge 3.  

På seniorsiden deltog vi igen i pokalturneringen, hvor Jakob Hærvig, Sonny Nielsen 

og Georgi Vasov spillede sig til finalen, hvor de desværre tabte, og dermed fik sølv. 

Seniorturneringen under JBTU var op til denne sæson lavet om til, at holdene skulle 

spille en turnering i efteråret, og herefter en ny turnering i foråret. 1. holdet spillede 

i efteråret i jyllandsserien, og sluttede som nr. 4, hvilket betød at de i foråret spillede 

i jyllandsserie kvalifikationsrækken, og sluttede som nr. 3. Igen blev det en rodet 

sæson, hvor der var alt for mange afbud, hvilket resulterede i at ikke færre end 9 

spillere blev benyttet. 2. holdet vandt serie 3 i efteråret, og vandt i foråret serie 2 

kvalifikation. I kampen om det jyske mesterskab blev det til en bronze. 3. holdet 

vandt serie 4 i efteråret, og de blev nr. 2 i serie 3 kvalifikation.  

 

Sponsorer: 

I den forgangne sæson har vi igen haft Spar Nord Bank som hovedsponsor, hvorfor 

vores stævner har heddet ”Spar Nord Bank Cup”. Spar Nord Bank har imidlertid ikke 

ønsket, at forlænge samarbejdet, hvorfor vi p.t. står uden hovedsponsor til den 

kommende sæson. Udover Spar Nord Bank har vi haft en række mindre sponsorer, 



hvilket vi har været rigtig glade for, da alle bidrag er velkomne. Vi vil gerne takke alle 

vores sponsorer for støtten i sæsonen 2014/2015. 

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

for Btk Tateni. 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Thomsen 


