
Senior afdelingens beretning for efteråret 2021.  

 
 
LF-Serien: 
Lørdag d. 14. August 2021, spillede holdet en kamp, i en række højere end LF-serien, for første 
gang i mange år. Det skete på baggrund af et fremragende oprykningsspil. Et oprykningsspil det 
bød på 10 kampe – 8 sejre, 1 tabt og en uafgjort. Sjællandsserien vidste vi godt, ville blive en 
udfordring. Men den har vi taget imod med oprejst pande. Holdet har udviklet sig og flere af de 
unge Maribo drenge, har fået chancen og gjort en flot figur. Holdet vil i den kommende halvsæson 
i sjællandsserien, fokusere på at etablere flere af de helt unge, i og omkring senior truppen.  
 
Derudover så er James Jensen forfremmet til Cheftræner og Brian Hansen, til assistent for første 
holdet.  
 
En stor tak til Jesper ”juste”, James Jensen, Brian Hansen, Henrik Maisted og Henrik Bottas.  
 
 
Generelet: 
 
Det er fantastisk hvad der sker i Senior afdelingen i øjeblikket. Der er en god mængde af spillere 
der virkelig klør på, og VIL noget med deres fodbold. Vi har flere af de gode ”gamle”, som bliver 
ved med at spille på et højt niveau og være forbilleder for de unge drenge, der skal til at tage mere 
og mere over. Vi starter træning lørdag d. 22/1 10:30.  
 
 
Serie 2:  
Serie 2, har været plaget af mandefald på Sjællandsserie holdet. Grundet sygdom, skader osv. Som 
har gjort Steffens arbejde mere end besværligt. En opgave som han har klaret efter bedste evne. 
Vi har store ambitioner med Serie 2, som vi gerne ser, på sigt bliver en fast del af Serie 1.  
 
En stor tak til træner Steffen Pedersen og holdleder Henrik Maisted.  
 
Old-boys: 
Vores 11 mands old-boys hold i MB, ligger placeret på en øjeblikkelig 1 plads efter 5 kampe. 
Holdet er ledet af Nikolaj Høj Rasmussen og med god hjælp fra Mike Petersen – Til jer skal der lyde 
en stor tak for jeres til tider svære arbejde.  
 
Veteran: 
8 mandsholdet for veteran, som historisk set må være det mest vindende hold i Maribo, og som 
forsvarende mestre, ligger de på nuværende tidspunkt nr.1 med 15 point efter 5 kampe.  
 
En stor tak til Vagn Hynek.  

 


