Team AS Fodbold
Fodboldens årsberetning 2015
Team AS kom ud af året 2015 med et regnskab der sagde - 25.000,- kroner, en tilbage
gang, modsat - 12.700,- kr. sidste år, Selvfølgelig er vi ikke tilfredse med et underskud på
25.000,- kr. men tager man det tilskud vi får fra kommunen på samtlige
ungdomsmedlemmer, så er der faktisk et lille overskud. Disse tilskudpenge ryger i
hovedkassen hos de 2 foreninger som Team AS er dannet ud fra.
Vi har i starten af året indkøbt lidt materialer for at kunne leve op til de krav vi bliver stillet
af vores fantastiske trænerteam, alle træner har i det forgangene år ydet sit egen helt
specielle indsats, og vi er i den grad begunstige i at vi til stadighed kan finde nye emner.
Således har vi fundet nye trænere i 2015, når vi stod og manglede til det ene eller andet
hold, nogle har fodbolderfaring, andre ikke, men vi syntes selv at vi klæder dem fornuftigt
på, sender dem på kursuser osv. Blandt andet fik vi i 2015 uddannet Michael Pedersen i
DBU regi, så han kan kalde sig klubben bedst uddannet træner med B2 uddannelsen,
denne uddannelse kostede 15.000,- kr. alene, men Michael har selv været med til at
betale, via ”gratis trænerløn på en årrække på 3 år.
Materialer er dyrt og derfor var det glædeligt da Jan Bo Kristensen i april fandt en sponsor
som ville sponsorer 10.000,- kr. og Frederiksberg Pizza gav ligeledes et tilskud på 3000,kr. til køb af nye bolde. Dette gjorde at vi i 2015 kunne smide alle gamle brugte bolde ud,
og herefter lægge nye ind på hylderne, hvilket skabte jubel hos alle. Vi fik også en sponsor
til at donerer penge til ikke bare en, men to måltavler, så vi kan hjælpe de trofaste tilskuere
til ikke at irriterer træner/holdleder med det sædvanlige spørgsmål ”hvad står der”, ”hvor
lang tid er der spillet”, ”er det anden eller første halvleg”, At jeg ikke nævner navnene på
nogle af sponsorerne er ikke for at være uhøflig, men bold sponsoren på 10.000,- kr.
ønsker anonymitet, mens man endnu ikke ved hvem der skal betale måltavlerne…..
Klubben investerede igennem SBG&I selv i 2 nye projektører til boldbanen, så man nu har
lys på hele bane arealet.
Fodboldudvalget forsatte succesen med at mødes min. 1 gang om måneden, dog minus
ferie ugerne. Noget man startede i 2014, møderne er virkelig med til at fremskønne evt.
problemer eller andre beslutninger. Hvilket gør at vi regerer hurtigt på evt. ting som kræver
en beslutning.
Vores ungdomsafdeling er blevet vores flagskib i klubben, vi har igen i 2015 oplevet en
uventet stor tilgang fra især Sorø/Pedersborg området, vi har fået så mange ungdom
spillere i klubben at flere hold kræver mere end en træner. Vores onsdags træninger
kræver meget logistik både mht. at fordele spillerne de rigtige steder, men så sandelig
også på parkeringspladserne, op imod 70 ungdomspillere var ikke et særsyn i 2015. Vi fik
hold som bestod af mere end 20 spillere i enkelte årgange, og der kom næsten hver uge
en ny til, så Tonny havde travlt med at kordinere tingene, og selv om vi roste ham for hans
store indsats i 2014, så fortjener han den samme i 2015, en præstation uden sidestykke i
Team AS 15 årige historie.
Bjarne Stenbæk fra Sorø Avis var en onsdag i klubben i en anden forbindelse, nemlig ved
offentliggørelsen af SBG&I Go Party fest, og da han skulle hjem, blev han helt overvældet
over det han så, og som han selv sagde dengang, ”jeg troede ikke at i havde en
ungdomafd, som en konsekvens af skolelukningerne”, ugen efter var han der igen, denne
gang med en fotograf, og lavede en helside omkring vores store ungdomsafdeling, en

fantastisk artikel kom i avisen både i Sjællandske, Dagbladet samt Sorø Avis, senere
erfarede vi at denne artikel var en stærk medvirkende årsag til at SBG&I fik årets
Idrætsklub prisen.
Vores store ungdomsafdeling har givet klubben et problem, da niveauet kan svinge
voldsomt fra den bedste til den mindre gode i den enkelte årgang, derfor har vi beslutte at
selv om fodbold skal være for alle, så er niveau opdeling uundgåeligt, og hvis den enkelte
træner ønsker det, vil han i 2016 få udvalgets opbakning til dette. Vi ønsker selvfølgelig at
det stadig skal være fodbold for alle, men alle skal også få lov til at røre bolden jævnligt,
og dette kan ikke lade sig gøre uden en opdeling. Vi har bla. flere spillere der træner med
hos de større årgange, for at de får udviklet sig nok.
Vi har afholdt 4 store fredags fælles træninger i 2015, hvor vi slutter af med aftensmad,
dette er ubetinget en succes, ungdomspillere med søskende og forældre mødes og spiser,
og får det sociale liv til at blomster.
Resultats mæssigt ville det tage lang tid at fortælle hvordan sæsonen gik, da alle
ungdomshold deltager i såkaldte miniturneringer, der bliver afgjort samme dag, men den
generelle holdning er at vi klare os fint på alle fronter.
På årgang 2000 møder vi klubbens første ungdoms 11 mands hold. Et hold som have
store problemer for 3 år siden, man gjorde herefter en ihærdig indsats for at redde denne
årgang, den tidligere træner Jan Bo Kristensen fulgte slagets gang fra sidelinjen, via hans
knægt på holdet, og da man så for 1½ år siden manglede en træner bød han sig til, da det
arbejdsmæssigt igen kunne lade sig gøre. Siden hans tiltræden er holdet vokset sig
stærkt, både på det kammerats mæssigt men også på det sportslige plan. Holdet blev
bedre, via en målrettet trænerindsats og Jan sørgede for alt mere eller mindre selv, og
langsom kom forældre opbakningen. Jan har arrangeret 2 fodboldture til Jylland, hvor man
rigtigt fik styrket Sammenholdet. I 2015 startede de i række 4 og fik en fornem 3 plads,
hvor efter Jan forlangte at de skulle en række op i række 3, hvor de fik den modstand de
var berettede til. Holdet endte i nedre halvdel, men spillede i flere kampe lige op mod
større klubber. Jan Bo var ligeledes manden som tidligere omtalt skaffede boldsponsor,
har selv skaffet holdet trøjer, og faktisk nyder fodboldudvalget godt af hans arrangement
for Team AS. Derfor kunne vi ikke komme uden om ham da vi skulle uddele Team AS
fiduspokal, hvilket han fortjente. Et stor tillykke til Jan Bo Kristensen.
Årgang 99 har været klubbens 1. eksempel på at man kan fører et ungdomshold hele
vejen op til senior årgangen. 99èrne deltog i foråret 2015 i en 11 mands turnering og
sluttede midt i rækken, men idræts-efterskolerne er hårde for klubber i disse årgange, og
da de fleste tog på dem efter sommerferien, var truppen halveret, og de deltog så i en 8
mands turnering, man erfarede at andre klubber havde samme problem som os, og mere
end halvdelen af deres planlagte turnering måtte aflyses, pga. at modstanderen, og en
enkelte gang os selv, ikke kunne stille hold. Derfor valgte man at tilbyde dem at komme op
og spille senior, hvilket kostede lidt, og pt. har vi 3 spillere som foresat spiller på
seniorplan, og vi håber på til sommer, at efterskole ”børnene” vender hjem igen.
Dame senior har kæmpet hårdt både indenfor bane men også udenfor, det har været en
small trup, og der har ikke plads til mange afbud, før man skulle finde på alternativer, men
man klarede med hiv og sving sig igennem sæsonen.
Hr. serie afdelingen startede op med et serie 3 og 5 hold, målet for 1. holdet var at forblive
i rækken, man skabte historisk 25 point sammen, hvilket i lang de fleste tilfælde skulle
være nok til at blive i serie 3, bare ikke i foråret 2015, og man måtte i efteråret igen en tur i
serie 4, men til trods for en svag afslutning på sæsonen lykkedes det alligevel at bringe sig
tilbage i serie 3, som man starter op i 2016. Serie 5 havde den målsætning at forblive i

serie 5 i 2015, dette lykkedes fint i foråret, men i efteråret var det lige ved at gå galt og
først i sidste spillerunde reddede man sig, så de starter op i serie 5 i 2016.
Old boys afdelingen fik i 2015 et ”ungdomshold” da Martin Jørgensen fik stablet et +32 år
hold sammen, så nu har afdelingen 3 hold. De 2 andre er +40 samt +45. Fælles for alle
disse hold er at man tager ud for at vinde 1 & 2 halvleg, lykkes dette ikke, ved man at de
er superrene til at vinde 3 halvleg. For +32 gik foråret godt og man vandt kneben den
laveste række indenfor DGI. DGI valgte så at rykke dem 2 rækker op så de i efteråret
spillede i den bedste række, det gik slet ikke, og i protest over denne behandling fra DGI,
valgte +32 at trække sig fra rækken, godt nok skal man tabe og vinde med samme sind,
men ydmyges er dog lige en kende for meget. De 2 øvrige hold deltager i de rækker de
hører til og blander sig i den bedre halvdel.
Larsèns plads har igen i år bidraget til sammenhold og hygge, flere lørdage har vi haft
fodbold på programmet fra kl. 12-17:30, her har musikken og grillpølserne gjort at vi har
fået lidt flere publikummer til at dukke op og støtte Team AS holdene, og selv om det er en
bygning der rummer meget lidt, har vi høstet anerkendelse for at den er med til at skabe
hygge.
Alt i alt igen en sæson vi kan være tilfredse med, vi har fået en stor afdeling der giver sine
udfordringer, men slev om det nogle gange ser håbløst ud, så lykkes det at finde en
løsning. Vi skal ved denne generalforsamling sige tak til Jesper Eisvang som i en masse
år har siddet i fodboldudvalget, han har besluttet at trække sig, vi siger tak til Jesper for
hans indsats.
Inden jeg slutter, vil Team AS gerne rette en speciel tak til alle de sponsorer som støtter os
med trøjer og andet som vi har brug for, uden deres støtte var vi ikke så flot klædt på som
alle hold er nu.
En speciel Tak til Grillmesteren Martin Jørgensen for at donere 10.000,- kr. til hele
afdelingen,
Til slut en tak for året 2015 til samtlige spillere, og forældre, til Team AS fodboldudvalg for
et godt og veludført arbejde. Tak til bestyrelserne i begge klubber, en speciel tak til
Kassere Pia Nielsen for at varetage vores regnskab.
Carsten.

