Verksamhetsberättelse säsongen 2021 Nöbbele BK – Fotbollssektionen
Säsongen 2021 blev likt 2020 väldigt påverkad av pandemin, vilket togs sig uttryck i att
hela vårsäsongen även denna säsong blev inställd. Det medförde även att träningslägret
inte blev. Men positivt var att vi fick in Dragan Kapcevic som tränare. Vilket inte var någon
lätt uppgift då vi inte fick spela på hela vårsäsongen, så gick det mycket tid och energi wåt
att hålla motivationen uppe hos spelarna. Så när vi sammanställer säsongen slutade vi på
negativ kvalplats. Men de sista matcherna var riktigt bra och det tog vi med oss in i kvalet
och lyckades därmed hålla oss kvar i div 5.
Dragan Kapcevic gick in som huvudtränare och Andreas Seiborg tog sig an rollen som assisterande
tränare, träningarna började i januari i form av 3st pass i veckan med fotboll. En seriös vinterträning
med kondition i fokus, men även självklart inslag av träning med boll. Detta fortlöpte mars ut,
därefter började vid träna ute i Nöbbele. Först några träningar på Solvalla och sedan för fullt på
Värnövallen. Detta gjorde vi fram till 1 juli då första matchen från höstsäsongen spelades.
Fotbollsmässigt gick det som sagt upp och ner, med en inte fullt så bra början men ett par bra
matcher på slutet. Och sett till helheten ser vi att det kanske att det vart lite mer ner än upp, då vi
slutade på en negativ kvalplats ner till Div 6 inledde. Väl i kvalet tog vi med oss spelet från de sista
matcherna och framför allt visade vi kämpar-glöd och laganda. Och det ledde till att vi klarade av
kvalet galant och får spela i div 5 även 2022.
För Utv-laget blev 2021 inte fullt så lyckat, resultatmässigt, som säsongen 2020. Men det var däremot
väldigt roligt att vi hade ett härligt gäng med ungdomar som var med och tog sina chanser till spel.
Resultatet var blandat med både riktigt bra matcher och matcher som kanske inte var fullt lika bra. Vi
slutade på en 8:e plats i tabellen, men en rolig och givande säsong rikare.
I övrigt fortsatte fotbollssektionen jobba för att det ska vara roligt, och att man ska kunna känna
stolthet över, att spela/vara delaktigt Nöbbele BK.
Kort om 2022.
Klart är att Dragan Kapcevic kommer att vara kvar som tränare 2022, vilket är riktigt roligt och något
som vi alla ser fram emot. Detta året kommer han även att ha hjälp av en assisterande tränare vid
namn Ilias Rohem. Klart är också att Tommy Fransson och Andreas Seiborg kommer vara kvar och
stötta i form av lagledare. Utv-laget kör vidare på samma upplägg som förra året, dvs Stefan Fransson
och Andreas Seiborg kommer vara kvar ledare och vi kör det även i år i egen regi. Så vi kan inte se
annat än ljust på fotbollsåret 2022, men det är som alltid upp till oss själv och göra vårt bästa. Vi
hoppas att vår trogna publik även kommer och stötta oss under kommande säsong, och att även
många nya ansikten kan komma att dyka upp.
Väl mött på Värnövallen 2022!

Med vänlig hälsning
Henrik Ragnarsson, Fotbollssektionen

