Formandens beretning










Klubben er blevet udvidet med elever der styrketræner i skolens motionsrum
Sportslig fremgang og fremgang på medlemmer.
Idrætsklubbens aktiviteter er ud over de idrætslige aktiviteter forældremødet og afslutningen
5 (1) turneringsdeltagende hold: Pigefodbold, Pigehåndbold og Pigebasketball. Drengebasketball i
samarbejde med EBSJ.
Fodboldpiger: Fodbold College for piger er vokset til 20 spillere, hvilket har givet mulighed for at
belønne med spilletid som følge af bl.a. godt træningsengagement hvilket højner kvaliteten af hele
produktet. Et 8-mands hold er blevet afprøvet men lukket igen og spillerne er blevet oplyst om
mulighederne i hhv. Tuse og HBI. Pt. kan vi med mulige 2 sejre sikre os oprykning til næste række
hvilket ville være bedst for spillernes fortsatte udvikling
Fodbolddrenge: Samarbejdet med HBI gik lidt skævt i og med vores fælles træner blev fyret fra HBI i
december. Herefter var det svært at finde motivation hos spillerne og træningen har det sidste halve år
været på vågeblus. Dette til trods ser det ud som om drengefodbold genopstår styrket i dette skoleår.
Håndboldpiger: En vedholdende smal trup, med stor udvikling på trods af manglende resultater. Skader
fyldte meget og skabte svære betingelser. Stor ros fra trænerne.



Basketballpiger: Uro omkring spillere der stoppede i løbet af året. Spillerafgangen betød at vi endnu
engang kæmpede med en smal trup og de udfordringer det giver. De resterende spillere havde en
rigtig fin udvikling. Sportsligt fik Lisa en bærende rolle på U16 landsholdet der spillede sig til endnu en
sæson i A-divisionen med sejre over Polen og Tyrkiet. Bianca deltog over sommeren i Global Squad
campen for andet år i træk og det har vært medvirkende til at hun har fået tilbudt et scholarship fra en
2.div skole i USA til skoleåret 2020-21.



Basketballdrenge: Basketballdrengene havde en begivenhedsrig 2018-2019 sæson. Vi deltog med hold i
den landsdækkende U19-række samt i U19-A-rækken. Sidstnævnte vandt vi efter en sæson uden
nederlag. Derudover leverede vi spillere til Elitebasketball Sjællands hold, der vandt 1. division for
herrer i deres allerførste sæson. Udover de hjemlige turneringer leverede vi spillere til Copenhagen
Basketball Academies hold, der spillede med i Adidas Next Generation Tournament - den absolut
fineste europæiske turnering for u18-hold. Vores samarbejde med Zalgiris Kaunas blev udviklet, hvilket
blandt andet afstedkom, at Louis Stormark blev sendt til Euroleagueklubben på en lærlingekontrakt.
David Fischer ville også ud i verden og kom til juniorafdelingen i Obradoiro i den spanske ACB,Vi
startede året med 27 spillere, men desværre faldt flere fra undervejs. Af primære årsager til frafaldet
kan nævnes: Familiære problemer, manglende match mellem programmet og spillerens sportslige
ambitioner, dårlig opførsel, elendig turneringsstruktur fra forbundets side og et dårligt match mellem
antallet af kampe og antallet af spillere. Heldigvis har vi rekrutteret godt til den nye sæson og står med
28 spillere fra sæsonstart 2019-2020.
Badminton:
Tennis: Vi fik tilslutning af 3 årgang 2002 drenge i dette skoleår, og drengene viste fra start at de var
motiveret til at indgå i gruppen med vilje og dedikation. Vi har haft stor fokus på udviklingen af
spillernes fysiske formåen sammen med Badminton College, og dette har helt sikkert haft en gavnlig






effekt, da vi næsten kom igennem året uden skader.
Vores træningslejr på Furtenventura bar også i høj grad præg af alsidig fysisk træning- og drengene var
også friske på at deltage i en salsa/ stepabrobic time med 70 kvinder!
På den sportslige side fik Emil og Christian debut på Holbæk Tennis og Padel Klubs første hold med
sejre og var desuden de førende kræfter sammen med Frederik om at sikre oprykning med klubbens
anden hold i udendørs sæsonen.
Oliver har været fast inventar på klubbens 1 hold og var med til at sikre historisk oprykning til 1.
division udendørs.
Desuden kan nævnes at Emil Savino blev Sjællandsmester i u. 18 rækken i herresingle.
Har afholdt forældremøde i starten af sæsonen med indslag fra diætist fra team dk og holdt fælles
afslutning lige inden sommerferien med stort fremmøde ved begge arrangementer

