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Sæsonen 2019/2020  

Sportslige resultater  

Beretningen starter egentligt i den sidste kamp i slutspillet 18/19. Til denne kamp var vi uden 2 af vores 

normale herrer da de havde pådraget sig længevarende skader, hhv. en meniskskade og et brækket 

underben. Derfor var vi allerede 2 stabile herrer spillere nede fra starten af 19/20 sæsonen. Desuden valgte 

en førsteholdsspiller at ikke bruge så meget tid på holdkampe mere, hvilket også er helt forståeligt. Så ved 

indgangen af 19/20 sæsonen stod vi må 3 pladser der skulle besættes af andre spillere og samtidig var vi 

rykket op i Danmarksserien.  

Igennem hele sæsonen var det derfor nogle gode kampe hvor vi stort set var overmatchet fra starten og 

der var mange kampe der desværre bød på nederlag og tilhørende erfaring. Det endte med at 1. holdet 

rykkede ned til KBH serien igen, på trods af den sidste kamp i slutspillet blev aflyst pga. CoVid19 situationen 

i foråret 2020. 

Når der forsvinder 3 faste spillere fra vores andethold, der skal dække de ’tomme’ pladser på første holdet, 

betyder det, at sæsonen 19/20 for NBK 2 var svær at holde niveau. Vi havde et par enkelte udfordringer 

med at stille hold, på pigesiden, men det løste trænerne efter bedste evne. NBK 2 bibeholdt deres plads i 

serie 3, hvilket ikke var målsætningen fra starten af sæsonen, men før omtalte skader gjorde det svært at 

opnå målsætningen. 

Der var en protest i løbet af sæsonen hvor BC37 Amager mente vi havde gjort brug af en ulovlig spiller i og 

med han var registeret som reserve og dermed ikke kunne bruges der hvor han var sat. Vi beskrev 

situationen som den var og fortalte kredsen det ikke var en bevidst handling fra vores side, en svipser fra 

trænerteamet. Resultatet af det var ikke BC 37 Amager IKKE fik medhold i protesten, resultatet bestod og vi 

blev pålagt en bøde for at stille forkert op.  

Dagligdagen til træningen 

Ift. træningsindsats og fremmøde var det svingende. Historisk set har der altid været flere til træning om 

tirsdagen og desværre fortsatte denne tendens i løbet af sæsonen. De to trænere havde valgt at lave en 

skarp opdeling af hvem der havde hvilke træninger og det var tydeligt at se at det ikke fungerede optimalt 

og efter hensigten. Derfor startede vi dialogen om at det ville være bedst at stoppe samarbejdet efter 5 år, 

så kæmpe stort TAK skal der lyde til Thomas Fynbo og Thomas Alm.  

Sæsonen 2020/2021 

Inden sæsonen for alvor startede, var en af opgaverne at finde en ny træner der kunne matche vores 

ambitionsniveau og være med til at skubbe spillerne videre i den rigtige retning. Valget faldt på Mads 

Hallas, som tidligere har været træner i ABC Amager, FKIF og mange andre klubber – dvs. en person der 

ikke var helt ukendt vedrørende NBK Amager og hvad vi kan tilbyde. 

Den vigtigste målsætning for sæsonen 2020/2021 er at få flere i hallen – både tirsdag og torsdag – så der er 

2 gode træningstilbud hvor der kommer flere end de tidligere år. Vi håber at med lidt nye kræfter og 

indspark at dette kan være muligt og at folk tager godt imod Mads. Vores unge spillere skal også have 

chancen, både til holdkampe, men også til den daglige træning. Dette vil også være et fokuspunkt henover 

sæonen. 



Ift. de sportslige resultater er det vigtigt at afvente hvor NBK står henne – både på NBK 1 og på NBK 2. Vi 

håber at begge hold kan spille med om oprykningen til næste række, det kan dog godt blive udfordrende 

ift. uforudsete hændelser.  
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