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Fodboldafdelingen
Tale ved generalforsamlingen 9 februar 2006
Fodbold-sæsonen 2005 var et år som vi kan se tilbage på med større tilfredshed end tidligere. Vores
Samarbejde med AFG i Team AS har nu gjort at vi er to klubber der er fælles om udgifter og indtægter, hvilket
alt i alt har givet et lille underskud, men set i forhold til tidligere år, så er underskuddet nu kommet ned i en
størrelse som kan accepteres, her er overskuddet i Team AS en væsentlig grund til at vi for en gang skyld ikke
skal sige med røde ører, og kigge op i loftet når regnskabet bliver gennemgået. Vi må ligeledes huske på at
kiosken nok ikke havde så stort et overskud, såfremt fodboldspillere ikke har været der, men dette skal ikke
være nogen undskyldning, blot en konstatering, vi vil forsat arbejde på at mindske underskuddet, ja endda lave
overskud, hvem ved.
Af tilskud til sæsonen 2005, fik vi 10.000 kr. af Bikubens låne og sparekasse fond, til indkøb af nye fodbold
mål, til vores mindste fodboldspillere i klubben, således at selv de fornemmer at overlæggeren ikke findes op
under skyerne. Ellers har vi indkøbt en masse bolde, da vi må og skal havde bolde til samtlige fodboldspillere,
og det store rykind af de helt små fodboldspillere, betød at vi måtte investere i nye bolde. Jeg vil også gerne
takke de sponsorer der igen hjalp til med at sende lidt penge i foreningskassen via deres bandereklamer, og her
skal det nævnes at overskuddet ubeskåret gå til hovedforeningen så alle får en bid af overskuddet
Medlemsmæssigt er vi vokset især i de mindste rækker, hvor vi igen i år oplevet et sand bom i årgang 1999 og
2000, især har en hel del Sorø borgere, fået øjnene op for vores koncept og dygtige træner, hvilket gør at flere
og flere gerne kører herud og til Alsted Fj. for at give børnene en god fodboldstart. I de lidt ældre årgange har vi
også fået fat i flere og flere af fortidens spillere, og de oplever nu deres anden fodbold tid i senior old boys
rækken, hvor man skal være over 40 år. for at deltage. Der hvor det kniber mere er midt imellem disse årgange,
der hvor alderen har rundet de 16 år og op til de er 28 år, antallet her bliver mindre og mindre, hvilket på
længere sigt kan få konsekvenser for vores hr. senior afdeling, men vi stå magtesløs overfor problemet, da vi
blot kan konstatere at der ikke er flere end dem der er.
Arr. udført af fodboldafdelingen i 2005
Gadestævnet & Byfesten blev endnu engang gennemført med succes, den har nu i et par år haft samme antal
deltagende hold og besøgstal om aftenen, så fremtids målet er at vi kan få lidt flere med, og da vi i år holder den
17 juni, altså en uge før skoleferien, håber vi dermed at hente lidt flere.
Ugen efter afholdte Firmasporten så for første gang deres sommerstævne på vores baner, et stævne som vi håber
fremover må blive en tradition, idet det giver fodboldafd. et overskud, arr. af firmasporten udtrykte stor
tilfredshed med vores faciliteter.
Kommune & lokal mesterskaberne i fodbold blev næsten lige som det plejer. Sorø ”Freja” blev endnu engang
kommunemester, mens Slaglille Bjernede 2 hentede lokal-pokalen. Oldboyserne mødtes for 5. gang til showkamp.
Ungdomsstævnet 2005, blev et lille et af slagsen, da hele 3 hold samme dag skulle til Amtsmesterskaberne, og
derfor ikke deltog, men selv om de var forhindret, formåede vi alligevel at afholde et stævne, som dog samlede
et del mennesker på pladsen.
En fodboldmæssig evaluering af sæsonen.
Senior old boys (over 40) havde en god sæson, men mange lige kampe, og det er lidt sjovt at overværer sådan
en kamp, for det går ikke hurtigere end at man lige kan sludre sammen under kampen, for ikke at tale om
bagefter. Resultatet af kampene, ja selvfølgelig spiller de for at vinde, men det kniber efterhånden med at huske
hvad resultatet blev, hvem der scorede, hvem der havde været med på holdet, samt hvem de netop havde mødt.
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Old Boyserne (dem over 33 år) havde en god sportslig sæson, hvor man spillede lige op med samtlige i
rækken, men de små marginaler har ikke været med dem, hvilket blev tydeliggjort i en kamp mod topholdet
Rishøj, der i efterårets kamp kun kunne stille med 9 mand, og alligevel til trods for at være under konstant pres
fra SBGèrnes side formåede at vinde kampen 4-3, denne kamp blev der ikke snakket så meget om, eller gjorte
der ?.
For Dameholdet gik det som det plejer lidt op & ned, både resultats og holdmæssigt. Foråret blev gennemført
fornuftigt, men en del graviditeter satte en stopper for holdet i efteråret, da de hermed blev for lidt.

Herre senior afd. 1. holdet rykkede ned igen efter deres 3. forsøg på at blive hængende i serie 3, men til trods
for et hæderligt efterår, var pointhøsten i foråret så lille at det samlet ikke var nok til at blive. 2. holdet reddede
sig endnu en sæson i serie 5, efter at havde ligget til nedrykning hele sæsonen, kravlede man lige over stregen
på sidste spilledag, hvor man i øvrigt slog rækkens tophold Høng IF med 3-1.
I Team AS Regi var 2005 så året hvor den totale sammenlægning i ungdomsafdelingen fandt sted, hvilket
betød at vi på drengesiden fik årgangs hold fra årgang 2000 og op til 1996, endvidere havde vi hold i årgang
94/95 samt 91, samt et Hr. junior hold. På pige siden har vi længe haft et pigehold i årgang 90/91/92, men nu
har de fået følgeskab af endnu et pige hold, men med stor alders spredning fra 93 – 97. Disse hold skal
selvfølgelig træne, og ved hver træning har der været stor aktivitet både på banen og udenfor.
Sportsligt havde vi som før nævnt, 3 hold med ved årets Amtsmesterskab udendørs. Her blev årgang 96
amtsmester, mens årgang 99 blev nr. 3 ud af 4 hold, mens årgang 97 blev 3 ud af 3., men bare det at kvalificerer
sig til A.M. er utroligt flot. I efteråret blev 97èrne endvidere puljevinder, og modtog diplom derpå.
Af arr. for Team AS havde vi ud over vores ungdomsstævne, arr. afslutnings komsammen både forår og efterår.
Ved afslutningen i efteråret uddelte vi for første gang vandre pokaler til de enkelte hold, hvor træneren eller
holdet selv skulle vælge årets spiller/kammerat. Denne afslutningsform regner vi med at skulle være en fast
tradition fremover. En tur til BON BON land, blev ligeledes gentaget i 05, og her slog vi rekorden på antal
deltagere, idet 225 var med, ud af dem betalte 218, hvor og hvem de sidste 8 var har vi ingen ide om, men
mange det var vi
SAH-DEE
Vi håber i øjeblikket på at vores sponsor aftale med Sah-dee går i orden i 2006, så vi kan stille op i nye farver til
april. Herefter bliver klubbens farver blå/sort. Men af gammel skade bliver man klog, så vi vil ikke love noget
men blot håbe.
Årets Fodbold fiduspokal
Årets Fiduspokal som SBG`s fodboldudvalg uddeler, og som på sin vis er en af de flotteste fodbold
anerkendelse man kan opnå i fodboldafdelingen, tilfaldt i år Jørgen Hansen fra Alsted Fj. fodboldudvalg. Han
har fået årets pokal for sit store arbejde i Team AS regi, som han selv bragte på banen i 2001, hvor han tog
initeritiv til en sammenlægning for de lidt ældre ungdoms årgange, primært for at holde på dem, han har selv
været lokomotivet i denne sammenlægning, og har efterhånden fået mange vogne bag sig, hvilket skyldes hans
iver for at gøre det bedste, for vores ungdomshold. Jørgen har en utrolig evne til at finde løsninger på alt, selv
når det se sortes ud, og hans evne til at overtale folk er unik. Endvidere har han altid et overskud til at løfte
andre opgaver, såfremt det nu halter lidt. Det har været en stor fornøjelse for fodboldudvalget i SBG&I at
arbejde sammen med Jørgen, og med håbet om rigtig mange år endnu, syntes vi at vi ville markere at
sammenlægningen nu er så godt som fuldbyrdet, og derfor skulle Jørgen være den første ”rigtige” AFGèr der
modtog årets fiduspokal.
Tillykke til Jørgen Hansen
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Til slut skal den netop overstående indendørs sæson lige nævnes, idet vi havde 3 hold med til AM. Det
var i Team AS årgang 97, mens vi fra SBG`s side var repræsenteret med et hr. senior og et old boys hold, og
mens Hr. seniorerne måtte rejse tomhændet hjem, kunne 97èrne og old boys drengene hænge en sølvmedalje
om halsen.

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

