NBK SSU beretning sæsonen 2020/2021
Der har i denne begrænsede sæsonen (som jo nok kun har været fra august-november) har der været et
solidt træningsgrundlag hvor vi har set mange i hallen, både tirsdag og torsdag, hvilket må siges at være
positivt på trods af diverse restriktioner og udfordringer Corona medførte. Vi håber vi kan forsætte med
vanlig styrke ved den formentlige ”normale” sæsonstart i august 2021.
Vores træner til næste sæson hedder stadig Mads Hallas, da vi mener det har været et fornuftigt år set ift.
træningsindsats og resultater for begge hold, derfor synes vi han skal bygge endnu mere videre på det har
indtil videre har skabt.
Corona ramte hårdt i midten af sæsonen 2020/2021 hvor landet som bekendt lukkede ned. Ift. vores 2
hold, betød det at 1. holdet nåede at spille en lille håndfuld kampe, og 2. holdet nåede kun én enkelt. Da
sæsonen blev aflyst, skete det for alle og man kan sige at sæsonen blev nulstillet – intet slutspil eller noget,
så der har ikke været konkurrenceelementer for vores seniorspillere siden november 2020.
Vi har når det har muligt at samles udenfor forsøgt os med lidt let løbetræning, det har været de samme 56-7 deltagere hver gang der har været fælles løb og styrke, hvilket var godt at kunne ses igen.
Dvs. til sæsonen 21/22 forventes det at NBK deltager i KBH serien (igen) og serie 3. Dog vil vi forsøge at
høre kredsen om en mulig oprykning til serie 2, da vi mener vores hold er stærkt nok til det, og Kredsen selv
åbnede op for denne mulighed.
Vi har ikke oplevet nævneværdig afgang i seniorspillerne, men derimod har vi hørt en potentielle tilføjelser
på 2-3 spillere.
SSU udvalget er bestående af undertegnede samt Henrik Ole, Thomas Olofsen, Thomas Haack, og Camilla
Meincke.
SSU skal nok sørge for at melde ind til kredsen ift. hvilke rækker der skal spilles i næste sæson for senior og
veteraner.
Slutteligt skal vi nævne at vi glæder os meget til at komme i gang med sæsonen igen til august.
God sommer.
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