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Normalt plejer man ikke at ånde lette op, når en sæson er slut, det har
vi i hvert fald ikke gjort før, men krisen kradsede voldsomt i
seniorafdelingen i den forgangene sæson, et ordsprog siger, ”at efter
mange gode år, kommer et dårligt”. Dette år var for herre seniorafdelingen
2001, både medlemsmæssigt & sportsligt. Efterfølgende er man så gået og
evalueret sæsonen, og pudsigt nok har man fundet ud af, at denne sæson
faktisk har medført en masse positive ting. Som sagt har man haft en
medlemsmæssigt og sportslig nedtur, men dette har betydet at dem der var
i seniorafdelingen stod sammen, og selv om der er blevet slebet et par
kanter hist og her, så er alle enige om, at seniorafd. står bedre sammen,
end nogensinde før, og det sammenhold og den entusiasme både træner og
spillere har vist, lover godt for fremtiden. Fremtiden er også meget vigtigt
for seniorafdelingen, for selv om der har været krise, så gælder det om at
holde fast i dem der er senior, for vi får ingen tilgang fra egne rækker, de
næste mange år. Sportslig er det nok mange bekendt, at både 1. holdet og
2. holdet måtte rykke en række ned, og fra næste sæson hedder det så serie
4 og serie 5, hvilket er et par rækker som man burde kunne blive i. Til
seniorafslutningsfesten var der som altid højt humør, talerækken var lang,
og der blev takket både til højre og venstre, det gennemgående tema var
dog at alle var klar over, hvilket arbejde trænerne Lars S. Hansen og
Anders Splittorff havde lagt for dagen for at redde 2. holdets eksistens, og
der hersker ingen tvivl om, at de har hele æren for at klubben stadig har 2
senior hold. De sædvanlige pokaler skulle ligeledes uddeles, og årets
spiller for hr. senior blev PER MODIN, mens den for damernes
vedkommende tilfaldt MALENE POULSEN. Fighter pokalerne gik for hr.
senior til ROBERT WAGNER for sin indsats på 1. holdet, mens PALLE
CHRISTENSEN fik den på 2. holdet. Træneren på 1. holdet Tommy
Sørensen kunne ligeledes meddele at han stopper, idet en familieforøgelse
kræver lidt hjemmepleje. 2. holdets træner Lars S. Hansen har ligeledes
valgt at stoppe. Der skal lyde en tak til dem begge for en flot indsats.
Næste års senior træner bliver så Carsten Larsen for 1. holdet, mens
Anders Splittorff og Jan Thybo for ansvaret for 2. holdet.
Old Boyserne havde valgt at afholde deres fodboldafslutning, i
forbindelse med Høstfesten i Forsamlingshuset, hvilket ingen fortryder.
Men inden man drog til fest, var der møde i klubhuset, hvor holdlederne
Jørgen ”Bimmer” Hansen og Torben Nygaard, takkede for sæsonen der
var gået. Sæsonen blev stort set afviklet som den skulle, kun 2 gange ud af
18, kunne man ikke stille fuldtalligt op, men kampene blev gennemført,
omvendt oplevede man at man var for mange i hele 6 tilfælde. Sportslig
haltede man efter de andre, men når alt kommer til alt, er det ikke
resultaterne de gamle drenge går op i, 3 halvleg er og bliver den vigtigste.
Inden Jørgen og Torben meddelte at de ikke er at finde på sidelinien til

næste år, så skulle året old boys spiller findes, og dette blev i år Carsten
Larsen der fik den ærefulde titel.
Vores ungdomsspiller i SBG&I regi er for længst stoppet, og her har
været afholdt div. afslutnings arr. Sæsonen var i år en af de bedste år for
ungdomsholdene, idet der så at sige var fuldt op i alle årgange, dette betød
at både træningen og kampene blev den kende sjovere, og når først
børnene går op i det, så følger træneren som regel med. Et tilbage
vendende problem er dog, at vi mangler lidt mere forældre opbakning,
helst som træner eller holdleder, men er man ikke til det, kan man sagtens
hjælpe ”sit” hold på en anden måde, enten i form af nogle arr. vedr. noget
socialt omkring holdet, eller lave nogle tiltag, som fodboldudvalget eller
trænerne kan bruge i sin færden på sportspladsen.
Når man nu mangler træner, så er det ikke særligt sjovt, at sidde og
ringe rundt for at presse en eller anden, som til sidst nærmest bliver
tvunget ud i det, så har du en lille træner i kroppen, men ikke tør og stå
ved det, så er der hjælp at hente, idet klubben vil give dig de værktøjer du
har brug for, enten i form af støtte de første par gange, eller i form af et
trænerkursus, som fodboldafd. betaler, ring til en i udvalget, eller til
Carsten Larsen 57 84 50 72.
Det sker ikke tit, men det skete !. I sommerpausen meddelte Jette og
Louise at deres tid i efteråret ikke manede det sådan, at de kunne træne
puslinge-holdet, hvilket de beklagede, og efter en grundig gennemgang af
forældre stablen, så det lidt sort ud, men pludselig stod en vis hr. Martin
Frederiksen og tilbød sig som træner, såfremt der var et hold. Situationen
var løst, og der er stor tilfredshed at spore hos såvel spillerne og Martin,
samt ikke mindst forældrene.
Vores fælleshold med lilleput og drenge holdet under navnet Tema AS
Fodbold, har ligeledes afsluttet sæsonen. Mens drenge-holdet for længst
har lagt støvlerne på hylden, så sluttede lilleputterne en lang sæson midt i
oktober måned. Lilleputterne har her i efteråret prøvet kræfter med nogle
lidt bedre hold, end dem de mødte i foråret, men alligevel har de klaret sig
flot. Samarbejdet skal nu op til genforhandling, men p.t. syntes der ikke at
være de store problemer, så mon ikke en forsættelse af samarbejde, bliver
udvidet.
Udendørs sæsonen er hermed slut, og dette fejrede træner og udvalg
plus dem der har bidraget med hjælp, i form af kioskpasser, dommer,
trøjevasker eller opkridtning af banen, den 9 november. Ved denne fest
blev alle takket for deres bidrag. Ved samme lejlighed blev
fodboldudvalget ”fiduspokal” udgivet, og den tilfaldt i år Torben Nygård,
der i de sidste 4 år har stået bag old boys holdet. Torben spiller ikke selv
mere, men har været med i en lang årrække, han har således stået bag
holdet, og har ført holdet igennem amtet 11 mands turnering, samt en
privatturnering, og i de sidste 2 år har man spillet indenfor SBU. Torben

gjorde meget for at få holdet til at hænge sammen, mest i dagene op til en
kamp, efter kampene kunne de dog klare sig selv. Torben var og er utroligt
vellidt blandt spillerne, men Torben syntes efter de 4 år, at der skal nye til.
Et tillykke med pokalen og Tak for 4 gode år.
STØTTEAKTIERNE ER BLEV UDTRUKKET
1 præmie på 1500 kr. gik til Frederik Eisvang
2 præmie på 1000 kr. gik til Louise Petersen
3 præmie på 500 kr. gik til Allan Jørgensen
Det hold der fik flest støtte-aktie var puslinge-holdet, hvilket giver dem
500 kr. til eget brug.
Fodboldafd. takker for støtten
Vintersæsonen er gået i gang, og der trænes hver fredag eftermiddag og
lørdag formiddag oppe i Fjenneslev hallen, trænings tiderne er opslået
nede i information skabet ved klubhuset, og selv om vintersæsonen også
byder på meget fodbold, er det i vinter halvåret, at fodboldudvalget og for
den sags skyld trænerne slapper lidt af, og lader batterierne op til
udendørssæsonen 2002. Så med disse ord, vil vi så gå i vinterhi, med
ønsket om en glædelig Jul og et godt nytår, slutter denne beretning.
Fodboldudvalget

