1
Fodboldafdelingen
Carsten`s Tale ved generalforsamlingen 10 februar 2005
Fodbold-sæsonen 2004 var et år som vi kan se tilbage på med tilfredshed. Det har været et år hvor meget skulle
gå op i en højere enhed, og selv om det stadigt er et problem at finde frivillige til træner holdleder dommere,
kioskmedhjælpere, så lykkedes det endnu en gang at få en sæson gennemført, uden de store problemer, men til
dengsen til at lokke nye folk ind i det frivillige arbejde er blevet sværere og sværere, og jeg forudser desværre at
vi på et tidspunkt ikke kan finde folk til overnævnte opgaver, og herefter vil det koste et eller andet for
fodboldafdelingen. Den fortravlede hverdag for alle må bære skylden for at man ikke kan finde tid til at hjælpe
til, og den gamle kliche om tordens skjold soldater der får det hele til at lykkes er meget aktuelt for tiden. Derfor
skal vi i fremtiden passe på at disse soldater ikke bliver såret, for så kan korthuset brase sammen for sådan en
lille klub som vores.
Af tilskud til sæsonen 2004, kan nævnes at SALON ELEGANCE gav nyt beklædning til lilleput pige holdet –
mens DUPONT AUTOGENBRUG gav nyt dress til hr. senior. Jeg vil også gerne takke de sponsorer der hjalp
til med at få projekt bandereklamer op at stå, og her gå skal det nævnes at overskuddet ubeskåret gå til
hovedforeningen så alle får en bid af overskuddet
Medlemsmæssigt er vi vokset med 8 personer til 169 fodboldmedlemmer. De nye medlemmer finder vi
selvfølgelig i mikro rækken, hvor en stadig stigende del kommer fra Sorø, og dette viser at vores koncept med
plads til alle holder, selv om trænerne Ditte og Thomas nogle gange oplevede at hen ved 20 mikroèr var en
kende for meget, men her oplevede vi at forældrene var flinke til at hjælpe til, vi har dog også mistet lidt
medlemmer, især dem med lidt større ambitioner, og dette syntes jeg er ok, da de selvfølgelig skal forfølge
deres chancer. Tilgang havde vi også i den ældste del af fodboldafdelingen, et senior old boys så dagens lys i
foråret, og her skal man være fyldt 40 for at kunne deltage. Initiativet med at invitere dem sidste år til lidt hygge
kom sammen viste sig i år at bærefrugt, og hen ved en små 15 spillere har i 04 gennemført en 7 mands
turnering. For mig er det dejlig at se at dem jeg så op til da jeg var ung, nu igen aktie i klubben, og lige som den
gang var jeg imponeret over hvor længe de kunne være i gang inden de kræver udskiftning. Klubbens næste mål
må være at mønster en veteran hold, der skal man være fyldt 45.
Aldersfordelingen var på herre siden at vi havde 74 over 18 år, mod 69 sidste år.
63 under 18 år mod 64 sidste år.
På damesiden var 17 damer over 18 år mod 13 sidste år,
mens 14 piger var under 18 år, mod 15 sidste år.
Arr. udført af fodboldafdelingen i 2004
Gadestævnet & Byfesten blev endnu engang en succes historie, omendt den havde en mindre tilbage gang både
sportslig og besøgsmæssigt, men dette skyldes sikkert at vi måtte skyde den en uge i forhold til de øvrige år,
p.g.a. husets loppemarked, og dermed røg vi rigtigt ind i sommerferien, men en aftale med huset har nu fastslået
at vores gadestævne og byfest bliver afholdt den weekend hvor skolens sommerferie starter, således bliver det
den 18 juni i år 2005
Kommune & lokal mesterskaberne i fodbold var igen en mulighed for at lære lokalrivalerne at kende, også efter
kampene. Sorø ”Freja” blev endnu engang kommunemester, mens Gyrstinge vane tro hentede lokal-pokalen
Oldboyserne mødtes for 4. gang til show-kamp denne gang med et meget lille antal deltager, så det skal der lige
rettes op på i 05
Ungdomsstævnet 2003, bliver stadig større og større, p.g.a. stadig flere og flere hold i både egne og Team AS,
og det er efterhånden blevet vores største arr., p.g.a. at alle kampe spilles samme dag, med efterfølgende præmie
overrækkelse, vi valgte i år at kræve lidt deltager gebyr, for at mindske udgifterne, som efterhånden har rundet
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6000 kr. Men disse penge er givet godt ud, da selv en bronze medalje kan skabe glæde hos et hold som
netop har tabt 2 kampe i træk.
En fodboldmæssig evaluering af sæsonen.
Old Boyserne (dem over 33 år) havde en mærkværdig sæson, hvor de startede en turnering med 10 hold, og
sluttede med kun at være 5 hold, så alt i alt en rodet turnering, derfor var det heldigt at man havde tilmeldt sig
amtets pokalturnering, og her nået man faktisk frem til finale runden, hvor man vandt samtlige kampe undtagen
den ene kamp man ikke kunne stille hold til, og da modparten ikke ville flytte kampen, vandt de uden kamp,
hvilket gjorde dem til pokal vindere.
Årets spiller hos old boyserne blev Poul Høeberg
For Dameholdet gik det som det plejer lidt op & ned, både resultats og holdmæssigt. Træner Kim Christensen
havde store kvaler med dette hold, nogen gange var de ikke nok, mens andre gange var de for mange, men de
gennemførte, og alt i alt havde de en sjov sæson, hvor de udover kampene, også lod sig se til nogle enkelte
træningsaftner, og selv om de ikke var så mange til disse træningssamlinger, så lykkedes det dem et par gange
at være flere til træning end hr. senioren.
Årets dame spiller blev Anja Olsen
Herre senior afd. havde en underlig sæson, målsætningen var at stabilisere de 2 hold man havde tilmeldt, og
det kneb gevaldigt for 2. holdet at samle spillere til deres kampe, selv om spillerlisten råder over godt 45
spillere. Men til trods for at 2. holdet ikke kunne stille lovligt op hver gang, så rykkede det ikke ved sammen
holdet, og selv om det var pinligt at skulle stille op med ulovlige spillere, så skal det nævnes at man ikke
hentede point ved disse ulovligheder. Men med princippet i at gennemføre i steden for at melde afbud, mener vi
at vi har handlet i sportens ånd. 1. holdet havde også deres kvaler i sæsonen der gik, flere gange gav afbud de
mærkeligste hold samesætninger, og flere gange var det et halvt old boys hold der måtte hjælpe til. Derfor var
det vigtigt at man hentede point nok til at undgå nedrykning, og mens man hele tiden kikkede nedad, for at se
om man var i fare, glemte man helt at kigge opad, og midt i efteråret, var man således sikker på ikke at rykke
ned, problemet var nu bare at man nu lå oprykning, da resultaterne lige pludselig åbnede en for en plads i serie
3. Flere spillermøder blev afholdt om man skulle forfølge den chance, telefon opkald til SBU blev fortaget, om
man kunne slippe for at rykke op, men da en enig spillertrup ville forfølge chancen for at spille serie 3 i 2005,
gik man efter det, og i sæsonens sidste kamp kunne man med en sejr på 6-1 fejre at man nu for 3. gang er at
finde i serie 3. Et tillykke til holdet, som nu skal prøve kræfter med klubbers som bla. Korsørs og Dianalund 1.
hold.
Årets spiller blev Frank ”Munke” Nielsen
Vores ungdomshold i SBG&I havde en god stabil sæson, hvor vi havde hold i følgende årgange: et 5 mands
pigehold årgang 95/96 – 5 mands mikro årgang 97/98 – 7 mands puslinge årgang 96/95 – 7 mands miniput 94
- et 7 mands
Alle disse hold giver dejligt meget liv på sportspladsen, og på bænkene foran klubhuset, hvor mødre og fædre
slapper af og får sig en lille sludder. Resultaterne for ungdommen var dog meget svingende i år, og ingen hold
nået helt til top i deres respektive række.
Vores fælleshold Team AS Vi havde i 2003 et 7 mands herre junior hold årgang 88/89/90 et 11 mands drengehold i årgang 91, samt et lilleput 92/93 hold som deltog i 11 mandsog senere 7 mands. På pige siden har vi
forsat et pige hold årgang 90/91 i 7 mands rækken, samt et 7 mands miniputpige hold årgang 93/94 så dagens
lys.
Heller ingen af disse hold gjorde sig resultats mæssigt særligt bemærket i den udendørs turnering
I 2005 udvider vi samarbejdet til samtlige ungdomshold, således vil man finde team AS spillere fra mikro
afdelingen og helt op til senior afdelingen. Mens Dame senior er i Team AS regi, venter man endnu lidt med at
slå hr. senior afdelingerne sammen, men mon ikke man indenfor for nær fremtid ser den totale sammenlægning.
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Der er der ikke de store problemer med samarbejdet, men der er til gengæld problemer med at finde
træner og holdleder til holdene, hvilket skaber lidt utryghed, for kan der ikke skaffes trænere, ja så må holdet i
værste fald lukkes. Så selv om der bliver ledt med lys og lygte efter emner, så mangler der lidt hjælp fra
forældre eller familie siden.
Af arr. for Team AS havde vores drengehold årgang 91 en tur til Sverige, hvor de spillede mod et lokalt hold
efterfølgende overnattede de i det høje nord, og forlydender siger at de havde en herlig weekend. Til sommer vil
der være revanche, bare på dansk jord. En tur til BON BON land, blev ligeledes gentaget i 04 og lige som sidst
rundede vi 150 deltager.
Team AS kammeratskabspokal, som uddeles hvert år, tilfaldt i år Sandra Nielsen fra lilleput-pige holdet.
Lidt børne-succes rent resultats mæssigt fik vi dog her til slut på sæsonen. I den netop afsluttede vintersæson
i indendørs fodbold, fik vi markeret os med et Amtsmesterskab i miniput 94 C som i søndags vandt i et
finalestævne i Ringsted-hallerne, ved selv samme stævne deltog old boys 1. holdet fordi de vundet deres Brække derfor skulle de spille om at komme i A-rækken, men med en uafgjort samt en tabt kamp, blev de henvist
til 3. pladsen, som lige netop ikke betød at de rykkede op, hvilket de faktisk ikke var så kede af.
Årets Fodbold fiduspokal
Den flotteste kåring man dog trods alt kan få, er at modtage fodboldudvalget pokal, med titlen ”Årets
fodbold fidus”. En pokal hvori mange af de indgraverede navne, har gjort en kæmpe indsats for SBG
fodbold i en årrække. Årets modtager blev i 2004 Anders Splittorff, som har været en trofast SBGèr i
rigtig mange år. Han har spillet fodbold i Slaglille siden ungdommen, og har fulgt den hele vejen op til hr.
senior. Anders er en alsidig person, som har hjulpet til når behovet har været der, og efterhånden som det
kneb med at skaffe træner til hr. seniorens laveste rangerede hold, har han altid trådt frem i sidste øjeblik,
og ”reddet” holdet. Dette har han efterhånden gjort en del gange. Dette skal også ses i lyset af at han
muligvis har misset en karrierer på første holdet, da hans evner som målmand er indlysende. Faktisk var
han om nogen manden der fik os i serie 3 for første gang nogen side i 93, da han stod en formidabel kamp
mod Slagelse BI, som SBG vandt 3-2, og dermed sikrede oprykningen. SBGèrne var så presset i denne
kamp, at Anders fik krampe i lysken, af at sparke målspark, hvilket siger lidt om det pres han var under.
Anders er en rar og meget omgængelig person, som altid er smilende og forstående. Sur kan han også
blive, men det er gerne om søndagen, når spillerne ikke dukker op til aftalte tider, men hans straf er
benhård, det koster en ”kasse” at udeblive. Anders har selvsagt en stor del af æren for at vi har en senior
afdeling på 2 hold, for uden hans bidrag, havde klubben nok kun haft et hold. Anders ønskede efter
udgangen af dette år at stoppe som træner for 2. holdet, hvilket ikke faldt i god jord, men det kan jo være
at vi kommer til at mangle en når foråret kalder ………….
En stor og kærkommen nyhed : AFG og SBG fodboldudvalg har indgået en samarbejd aftale med sponsor
firmaet Sah-dee, som er en nyt tøj-grossist, som er i gang med at markedsfører sig. Deres markedsføring går i
alt sin enkelthed ud på, at de sørger for sportsbeklædningen, og finder sponsoren til at dække udgifterne, det
eneste vi skal er at bruge tøjet, og dette gælder fra mikro til senior old boys fra pige til dreng. Sættet er
personligt, men skal bærers i kamp situationer og meget gerne i træningen. Sådan en aftale ligger i en pris af
150.000,- kr., og vi får sportstøjet. I sportstøjet indgår følgende en træningsdragt 2 sæt af spillerbluser, bukser,
strømper plus en sportstaske samt drikkedunk. Da aftalen også omfatter AFGèrne er trøjefarven nu blevet
ændret, således spiller vi fra år 2005 ikke mere i gult/blå men derimod i Blå/sort/blå. I mandags kunne jeg så
aflevere den færdige bestillings seddel, og med en bestilling på 332 sæt spillerbeklædning, skulle vi være klædt
på inden turneringsstart. En meget spændende aftale som vi i AFG og SBG stadig syntes lidt uvirkelig, men den
skulle være i vinkel.
Til slut vil jeg takkede fodboldudvalget
Endvidere er der tak til alle træner & holdleder, En tak til Alsted Fj fodboldudv. Alle andre hjælpere,
Fodboldspillerne samt Bestyrelsen

