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Målsætning 

Vi har haft et ønske om oprykning af GBK 4 fra Københavnsserien til Danmarksserien 

og GBK 5 fra Serie 1 til Københavnsserien. Dette burde være en realistisk målsætning 
for både indeværende og kommende sæson, henset til spillernes nuværende niveau 

samt en stor tilgang på tirsdags- og torsdagstræningen. 
Ydermere har vi et langsigtet ønske om at få et 6. hold igen, hvilket også anses som 
realistisk, da vi aldrig har været flere SSU’ere end nu, og da nogen af vores 

ungdomsspillere kan deltage i holdkampe for seniorer i kommende sæson. 
For veteranerne er der et ønske om at gøre onsdagstræningen mere attraktiv. 

For hele SSU er der et fortsat ønske om at spare mere på bolde både på træning og til 
hjemmekampe. 
Til sidst har der været fokus på sociale arrangementer, så der er mere end det 

sportslige, der binder medlemmerne til GBK, samt at mindske ’kløften’ mellem ESU og 
SSU. Det har resulteret i et par fester på tværs af SSU og ESU. 

 
 
Træning 

Som altid er vi meget tilfredse med Frank, hvis primære fokus er på ”ung-seniorerne” 
og ungdomsspillerne, som gerne skulle udvikles mest muligt. Dette samarbejde 

foregår mellem ESU og USU, men tager bl.a. afsæt i SSU-træningerne. 
Veterantræningen om onsdagen har desværre ikke så mange deltagere, men kører 
ellers fint. 

 
 

Resultater 

4. holdet har indtil videre levet op til målsætningen om oprykning og ligger på 
nuværende tidspunkt nummer 1 i oprykningsspillet, på trods af holdet har været 

præget af mange forskellige holdopstillinger, hvilket har udfordret 
doublekonstellationerne sæsonen igennem. 

5. holdet rykker ikke op i denne sæson pga. store problemer med holdsætning. Der 
har ved flere holdkampe manglet spillere, så holdet har været bagud fra kampstart, 
hvilket skyldes oprykning i gellederne, skader samt manglende deltagelse. Lige nu 

ligger 5. holdet næstsidst og til nedrykning, men der arbejdes for at undgå dette. 
Vores 1. hold for 40+ ligger traditionen tro nummer 1, og mangler bl.a. at spille mod 

Hvidovre, der traditionen tro, gerne skulle forblive nummer 2. 
Vores 2. hold for 40+ er desværre blevet trukket pga. manglende spillere. 

Vores 1. hold for 50+ ligger nummer 1 med en resterende kamp. 
 
 

Kommende sæson 

Med vores nuværende spillere, tilgangen af de unge samt flere skadede spillere, der 

forventes tilbage ved sæsonstart eller før, ser tingene fornuftige ud for vores 4. og 5. 
hold. 
4. holdets målsætning er at forblive i Danmarksserien, mens 5. holdets målsætning er 

oprykning. Gældende for begge hold, ser vi gerne at spillerne den kommende sæson  



 
 

 
prioriterer holdkampene mere end tidligere, og netop de spillere vil derfor også blive 
prioriteret fra holdledernes og GBK’s side. Der vil ikke blive tilmeldt et 6. hold før, der 

vises et større engagement for deltagelse i seniorholdkampene, da vi ellers ikke har 
spillere nok. 

Til træning er der en forhåbning om at kunne spare endnu mere på bolde- bl.a. i form 
af 30 min. slagtræning om tirsdagen. Dette gælder også for vores hjemmekampe, 
hvor vi håber at se et marginalt mindre forbrug og en returnering af overskydende 

bolde.  
Udover dette er der et stadigt ønske og forventning om at flere af SSU’s og USU’s 

bedste spillere, deltager på ESU’s træning. 
For veteranerne om onsdagen har vi en målsætning om at gøre træningen mere 
attraktiv, med højere deltagelse. Og for vores 2 bedste veteranhold for hhv. 40+ og 

50+ er der en målsætning om at vinde. 


