Årsberetning – Seniorafdelingen – 2015.
2015 bød på en del aktivitet og nye initiativer og BK Frihedens seniorafdelingen, et spændende år som
både bød på oprykning og nedrykning.
Hvis vi starter med det rent sportslige, rykkede 1. senior op i serie 1 helt efter målsætningen sidste
sommer. Det var en super sæson, hvor vi indfriede alles ambitioner og rykkede op. Det var samtidig
afslutningen på Christian Madsens tid som træner på 1. senior, hvor han har været cheftræner de sidste
4 år. Der var desværre også en del spillerafgang, hvilket alle i omkring klubben var klar over allerede
inden oprykningen.
Vi gik i gang med ansættelsen af et nyt trænerteam og det lykkedes at finde Lars Draslov og hans
assistent Jesper Schrøder, som begge kom med et cv og den erfaring fra serie 1 som vi søgte. Med
afgangen af nogle af de ældre og bærende kræfter, og omstruktureringen fra DBU, som gjorde at serie 1
blev afviklet på en halvsæson, satte sit præg på både trup og trænere. Det var et meget ungt hold som
skulle spilles sammen og gøres klar til at overleve. Det startede egentlig super godt med 6 point i 9
kampe, derefter gik det dog kun nedad bakke og vi fik ikke flere point og rykkede fuldt fortjent ned i
serie 2 igen. Det betød at samarbejdet med det nye trænerteam blev taget op til revision og det viste sig
desværre at det var et mismatch i forhold til, forventninger, træningsindsats samt ledelsesstil. Vi blev i
fælleskab enige om at rive kontrakten i stykker og starte på en frisk.
Det nye trænerteam for 1. senior er: Christian Madsen, Carsten ”Fister” Pedersen samt Michael Stølås
som holdleder. De er ansat på en 2-årig kontrakt og målsætningen er at holdet kan klare sig i serie 1 ved
kontraktens afslutning.
Sommeren 2015 tog vi en beslutning at rykke vores ynglingehold fast i op som seniorspillere i klubben
for at styrke både spillerne og seniorafdelingen generelt. Det betød at flere af spillerne fik 1. holds
debut, men fortrinsvis gik de direkte ind på 2. holdet og udgjorde stammen på det hold. Jesper ”Klein”
blev ansat som assistent for Lars Langhår for at sørge for bedst mulig integration af de ny oprykkede
ynglingespillere. Dette håber vi naturligvis fortsætter de næste år og vi vil naturligvis holde øje med
unge spillere i klubben som kan gøre sig gældende på vores seniorhold. Det skal naturligvis ske i
samarbejde med U-træner og spillerne selv, hvis det skal komme på tale.
2. holdet fik en nogenlunde placering i serie 4 og spiller fra start af denne sæson igen i serie 4. Lars
”Langhår” fortsætter som cheftræner og har fået Martin ”Helveg” som assistent i stedet for Klein som
igen er tilbage i ungdomsrækkerne. Målsætningen for 2. holdet er først og fremmest og få et
træningsmiljø hvor der er spillere nok til at få træningen til at fungere og at trænerne slipper for at
skulle ringe gamle spillere ind til kampe i weekenden. Hvis dette kommer til at fungere er vi heller ikke i
tvivl om at vi rykker op i serie 3 igen med 2. holdet.
Til sidst kan jeg nævne at der blev startet et 3. seniorhold op som spiller i serie 5, det er indtil videre
forholdsvis selvkørende og det bliver evalueret om der er spillere og kvalitet til at det kan fortsætte i
løbet af 2016.

Vores 8-mands senior var tæt på at rykke op, det glippede desværre i sidste spillerunde, de startet op i
mesterrækken til april.
Vi har også tilmeldt et 4. hold som efter planen startet op i serie 6 til april. Det er alle spillere som ikke
har spillet i BK Friheden før og alle spillere er interesserede i at hjælpe vores eksisterende hold hvis der
skulle blive brug for det.
Det betyder at vi faktisk har en rigtig stor seniorafdelingen som vi håber kan komme klubben til gavn i
løbet af 2016 og også på længere sigt.
Alt i alt et hektisk, lærerigt og spændende 2015 for BK Friheden, vi håber og tror på 2016 bliver et endnu
bedre år for alle i og omkring seniorafdelingen.
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