Rok 2016 byl pro Nohejbal klub CLIMAX Vsetín úspěšný
Letos odehrál NK CLIMAX Vsetín svou již dvanáctou ligovou sezónu. A byl to v jeho dosavadní historii rok patrně nejnáročnější – účastnil se republikových soutěží ve všech kategoriích.
Velkou radost letos přinášela vsetínským mládež, v čele s mladšími žáky. Lukáš Daněk s Davidem Dvořákem zvítězili v poháru ČNS ve Žďáru nad Sázavou a na Mistrovství České republiky v Lupenici spolu s Martinem Julínkem vybojovali bronz v disciplíně trojic a ve dvojicích se dokonce stali mistry České republiky. Lukáš s Davidem jsou i členy České reprezentace měli tu čest sehrát exhibici na letošním Mistrovství světa.
Skvělých výsledků dosahovali i vsetínští dorostenci. Na Mistrovství České republiky dvojic ve Zvěrkovicích získalo trio Tomáš Hyžák, Tomáš Andris a Branislav Belko bronz. Celý dorostenecký tým (Andris, Belko, Halašta, Hyžák, Majštiník, Stařičný, Podzemný) si pak skvěle vedl v extralize, když vyhrál východní skupinu a byl i favoritem na zisk titulu. Nezvládl však semifinále play off s Modřicemi, které v základní části dvakrát výrazně porazil a nakonec získal ligový bronz.
C tým mužů CLIMAXu paběrkoval v krajské soutěži. Úplně jinou roli hrál B tým ve II lize. Po loňské záchraně soutěže zůstali v sestavě Hyžák, Olšák, Švirák, R. Gargulák, S.Tomek, Vala, Mikula a tým posílil o vloni extraligového M. Tomka, Vichtoru, Nezvala a Kurku, který se pokusil navázat na přerušenou prvoligovou kariéru. V dresu B týmu se letos objevil i skvělý veterán Marek Novosad. Posílený B tým vyhrál bez jediné porážky základní část druhé ligy, ale ve finále play off podlehl béčku Modřic. I tak měl možnost hrát o postup do I ligy, kde nestačil na zachraňující se Přerov.
CLIMAX A měl velmi vydařenou sezónu, avšak bez extraligové medaile. Rok začal velmi slibně – po bronzu na Austin CUPu získala výrazná letošní posila, Ladislav Stupák, titul mistra republiky v singlu. Je to historicky první titul Mistra České republiky pro NK CLIMAX. Stupák předběhl dvojici mladších žáků o necelé tři měsíce. 
Oproti jiným letům vstoupil CLIMAX do extraligy velmi úspěšně. První utkání na Šacungu sice vysoko prohrál, ale pak až do poloviny soutěže bodoval vždy, přičemž remizoval i s Modřicemi a porazil Karlovy Vary. V polovině soutěže CLIMAXu dokonce patřila druhá příčka. Poté několikrát zaváhal s týmy z chvostu tabulky, ale v závěru základní části uhájil třetí příčku, která mu zajistila dobré východisko do play off. Nepovedlo se však semifinále s Čakovicemi, které s Žatcem byly jedinými týmy, co v základní části se Vsetínem nezískaly ani bod. A vsetínští neuspěli ani v Modřicích při utkání o bronz. Sezónu lze přesto hodnotit kladně. Tým se oproti loňsku poněkud obměnil. Dosavadní trenér Dušan Padyšák se letos obětavě věnoval dorostu a B týmu, u áčka jej vystřídal Patrik Perun, který umenšil svoji aktivní účast na hřišti jako hráč . Musel se vypořádat s řadou problémů. Letos potkaly zdravotní potíže oba loňské elitní nahrávače, Gebela a Vichtoru. Do extraligy ovšem skvěle nastoupil Petr Gargulák a připomněl, že ne náhodou v roce 2006 nahrával v týmu juniorských mistrů světa. Další komplikací byl nečekaný odchod Pavelky do rodného Přerova v polovině soutěže. Nejen, že se tím ztížila snaha CLIMAXu o extraligovou medaili, ale Pavelka byl také rozdílovým hráčem v boji Přerova se vsetínským B týmem o postup do první ligy. Těsně před play off tedy bylo nutno zapracovat do sestavy Silvaina Galuse, který Pavelku nahradil. 
Stálicí týmu byl Ján Brutovský, který na vysoké úrovni odehrál všechna utkání. Týmu výrazně pomohl příchod Stupáka. Velice důležitými hráči základu byli Plachý a Belko. Týmu pomohli v průběhu roku fluktuanti z B týmu, nejvíce Nezval.
Sezóna byla náročná a dosáhli jsme několika skvělých úspěchů. Korunu všemu nasadili Stupák s Brutovským, kteří čerstvě získali titul Mistrů světa ve dvojicich.
Klub se celý rok mohl, stejně jako v předchozích letech opírat o podporu svých dvou klíčových sponzorů – SERVIS CLIMAX a.s. a Austin Detonator s.r.o. Nově se sponzorsky angažovala Nástrojárna Matrix s.r.o. Činnost klubu byla finančně i společensky podpořena Městem Vsetín a Zlínským krajem. 

