Fodboldafdelingen
Carsten`s Tale ved generalforsamlingen 6 februar 2003
Fodbold-sæsonen 2002 var et år med stor aktivitet. Når man Inviterede 82
personer til vores årlige Træner/Udvalgsfest, så fungere fodboldafdelingen
faktisk, som en mindre arbejdsplads.
Vi var i 2002 139 fodboldmedlemmer, hvoraf 55 var drenge under/18. 15
var piger under/18, 57 var mænd over 18, mens 12 var damer over 18
Mål for sæsonen 2002 var en reduktion af et forventet underskud, da man
p.t. ikke har nogle indtægter via diskoteker eller lign. Kontingentmæssigt
ligger vi i øjeblikket med kommunen højeste kontingent for Herre Senior.
Vi henter lidt penge via Kiosken, Støtteaktierne, men desværre ikke nok. På
den positive side kan man så nævne at vi nok har kommunens bedste
faciliteter rent fodboldmæssigt, vi har egen Klubhus med Mødelokaler,
kommunens bedste kampbane, vi få i starten af 2003 nye toilet-faciliteter, og
kan vi ikke selv gøre os opmærksomme på disse gode faciliteter så søger
gæsterne for at vi bliver mindet om det.
Arr. udført af fodboldafdelingen i 2002
Cykelløbet Århus-København havde depot ved klubhuset. Gadestævnet &
Byfesten , Kommune & lokal mesterskaberne i fodbold, hvor man for 1.
gang fik besøg af Sorø F. 1. hold. En Old boys sammenkomst, hvor de
”gamle” mødes og spiller en show-kamp. Ungdomsstævnet 2002, bliver
større og større, p.g.a. stadig flere og flere børn i området. Fodboldfesten for
hr. & dame senior, samt den før omtalte træner og udvalg.
En fodboldmæssig evaluering af sæsonen.
Old Boyserne (dem over 33 år) havde en rimelig sæson, hvor de oplever
stadig større tilgang, vi prøvede derfor at søsætte et senior old boys hold
( dem over 40 år) men måtte trække det p.g.a. at de skulle spille 14 gang på
2½ måned, hvilket var alt for meget for de gamle drenge. Hyggen og
sammenvægret er nøglefaktorerne hos old boyserne, og året ”old boys
dagen” var igen en succes, og vil blive gentaget.
Årets spiller hos old boyserne blev Carsten Larsen
For Dameholdet gik det lidt op & ned, både resultatet og mandskabs
mæssigt, de fik dog spillet så mange kampe at træning var overflødig, Man
håber på at fastholde spillerne, og et mulig samarbejde med AFG er på tale.
Årets dame spiller blev Vibeke Frederiksen..
Herre senior havde en god sæson, hvor vi fik afværgede 2001 krisen i
seniorafdelingen, der er blevet lagt stor vægt på kammeratskab, via man
indførte hjemmekampe samtidigt, samt den helt store succes med månedlige
interne træningskampe med mad bagefter. Resultatmæssigt måtte 1. holdet
opgives, til trods for at de lå placeret i toppen af serie 4, men p.g.a. 2.
holdets nedre placering i serie 5, og at man var i fare for nedrykning til serie
6, ændrede man lidt på holdudtagelsen, og fik dermed reddet 2. holdet.

Sæsonen 2002 medførte en masse nye positive ting, og seniorafdelingen fik
vist at den kan stå sammen. Dermed er forventningerne til den ny sæson
store.
Årets senior spiller blev TONNY LARSEN.
Vores ungdomshold i SBG&I havde en god stabil sæson, hvor et nyt pige
hold blev til. Udover dette var der hold i - mikro – puslinge – miniput
rækken, dette giver liv på sportspladsen, og dette kræver mere og mere af
lederstablen, som gør et flot stykke arbejde. Man mangler dog lidt mere
forældre opbakning til indtægtsgivende formål f.eks. kunne en forældreforening samle lidt midler sammen til brug for ungdommen, men initiativet
skal komme fra forældrene af, og ikke fra fodboldudvalget, så hermed er der
kastet en bold op i luften, hvem tørrer gribe den !!!!! .
Resultaterne for ungdommen kommer stadig i 2. række, og vil altid gøre det.
Men forventningerne til 93èrne var i 2002 store og de skabte flotte
resultater. De blev Tilmeldt SBU 7 mands turnering hvor de sprang c
rækken over og startede i B rækken, rykkede i efteråret op i A-rækken hvor
de så mødte ligeværdig modstand. Endvidere deltog miniput 92 & 93 i
amtets 11 mands turneringen, og man skal mange år tilbage i historie
bøgerne, for at finde et 11 mands hold i miniput-rækken.
Vores fælleshold Team AS Fik på ny 10.000 kr. af Ringsted
Bygningsentreprise, og sponsorer er velvillige til at hjælpe holdene. Vi
havde i 2001 hold i drenge 88/89 og lilleput 90 rækken, det fik i 2002
følgeskab af et rent lilleput 91 hold 11 mands. samt et pige hold i 7 mands.
Målet er 11 mands hold for alle team AS hold, og vi har p.t. 3 11 mands
hold, samt 2 7 mands hold, desværre er det ikke de store årgange for SBG`s
vedkomne, og vi oplever frafald i overgangsfasen til team AS, men dette må
accepteres, da vi ikke selv er nok til danne 11 mands hold. AFG
medlemmerne trækker det store læs, både børn og træner mæssigt. Derfor
opfordres alle SBGèr til lidt mere opbakning både unge og ældre, for vi kan
sammen med AFGèrne skabe en solid ungdomsafdeling, som også er til
gavn for os selv. Konklusionen indtil nu viser at år et, er det sværeste med
hensyn til at forene børene, mens det i år to fungere fint, og vi ser herefter at
mange får nye kammerater på tværs af klubberne. Alt i alt er det et
tilfredsstillende samarbejde vi har med AFG. Samarbejdet vi således
forsætte i 2003, og vi forsætter med udvidelse i følgende rækker. Hr. Junior
årgang 86/87/88, Drenge 89/90, Lilleput 91, Lilleput 92, samt
Lilleput-piger 90/91/92.
Fodboldudvalget ”fiduspokal” gik i år til miniput træner Martin Frederiksen,
som har et utrolig arrangement. Martin startede for 2 år siden (2001), hvor
han Henvendte sig og spurte om han ikke måtte træne et ungdomshold, han
startede herefter med puslinge 94/93, i 2002 hed det så 92/93, spiller nok til
at få tilmeldt et 11 mands hold i amtsturneringen, kørte sideløbende med
dette et 7 mands hold i årgang 93, som satte sig igennem i SBU 7 mands
rækken, hvor de gik fra C rækken til A rækken på

En halv sæson. Med Martin oplever man en entusiasme uden lige, han gør
mange ting selv, og lægger store fremtidsplaner for sit hold. Martin fik
dermed helt fortjent tildelt årets ”Fiduspokal” af fodboldformanden Carsten
Larsen. (Se billede)
Konklusion på fodbold året 2002. må være at man fik en god sæson med
fodbolden i højsædet, langt om længe, da de forrige år har været brugt til
etablering af ny bane samt nyt klubhus. Der har været en masse aktivitet,
hvor meget ikke er nævnt, og der har været en masse nye ideer, problemet
har dog de fleste gange været at man ingen tid har til at udfører disse. En
spændende sæson 2003 venter, vi har allerede nu fået penge til lamper
hvorefter vi så kan lave lysanlægget færdig, samt lave lidt lys på
parkeringspladsen, Kampbanen er blevet ”boret” så den bedre kan gro, og
blive lidt grønnere at kigge på.
Til slut takkede Carsten Larsen fodboldudvalget for et veludført arbejde,
Lisa Ottesen og Jens Strøyer stoppende i fodboldudvalget (Jens er dog nu
suppleant), en stor tak for deres bidrag, og et velkommen til Jesper Eisvang
& Kim Christensen.
Endvidere var der tak til alle træner & holdleder, kiosken, hvor Jette Larsen
& Malene Poulsen stoppede som kantine bestyrer, samt deres hjælperne i
årets løb. En tak til Alsted Fj fodboldudv. Alle andre hjælpere,
Fodboldspillerne samt Bestyrelsen

