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Fodboldafdelingen
Fodboldformandens tale ved generalforsamlingen 7 februar 2008
Fodbold-sæsonen 2007, var året hvor vores samarbejde med Alsted Fjenneslev Fodboldafdeling blev til en
samlet holdsammenlægning. Vores Hr. senior afdeling indgik som den sidste afdeling i Team AS regi. Team
AS fodbold er nu vores nye fælles fodboldnavn. Begge klubber er dog stadig aktive under navnet Team AS
Fodbold, men uden nogle hold, dette er som en slags sikkerhedsnet for begge klubben, såfremt samarbejdet en
dag opløses. Dette ser jeg lang fra at blive aktuel, da vi har skabt noget som begge klubber har meget stor glæde
af, vi kunne i 2007 mønstre store ungdomshold i alle årgange fra 2001, frem til årgang 1996, samt havde vi et
dame junior hold, havde vi hver især kørt vores egen klub havde vi haft store problemer med bare at kunne
mønstre 7 mands hold.
Året 2007 var som sagt året hvor vi tog hr. senior afd. Med., det var med både skepsis og en smule bange
anelser om hvordan vores hr. senior afdelingen ville takle dette. Men fra første dag hvor vi samlede seniorerne
var der opbagning bag fusionen, og der var flere der i løbet af året udtrykte tilfredshed med samarbejde, til trods
for at man ny skulle køre en smule længere når man trænede og spillede kamp i Alsted Fj. Men ingen klagede
over dette, og alle var vist nok klar over at dette var vejen frem, hvis man stadig skulle bevare 2 hr. senior hold.
På old boys siden betød samarbejdet at man med et blev kommunernes største old boys afdeling, to 11 mands
hold, samt et 7 mands senior old boys. Her har der fra starten af sammenlægningen været opbakning, i da i så
stor stil at man var nogle gange var for mange til alle 3 hold. Konklusionen på sæsonen 2007 gjorde det klart at
sammenarbejdet blev ligesom den har været i ungdomsafdelingen, en stor succes.
Derfor arbejdes der på at udvide vores samarbejde i Team AS Fodbold, til at danne et fælles udvalg, som
skal varetage div. opgaver i Team AS regi. Derfor vil der i de kommende år ske en reducering af vores
fodboldudvalg i Slaglille Bj., for at danne et fælles fodboldudvalg i Team AS.
En anden ting man får ud af samarbejdet er det Regnskabsmæssige, vi deles lige om udgifter og indtægter,
og med vores tidligere tiders underskud i fodboldafdelingen, er vi nu 2 klubber der tilsammen kan spare lidt på
udgifterne. Dette har så skabt et mere tilfredsstillende regnskab for vores fodboldafdeling, og vi kom som sagt
ud af året med en fælles underskud på 21.000. Underskuddet kunne sikkert havde været større, men med en
fantastisk arbejdsindsats af vores kassere, Pia Nielsen, der har stået for inddrivelse af kontingent, medlemslister,
indtægter og udgifter, samt en masse andet der vedrører Team AS, har vi kunne holde det på et fornuftigt niveau
Tak til Pia for hendes arbejdsindsats.
Resultatets mæssigt har året igen været fantastisk, vi byder virkeligt vores store naboklubber op til dans, når
dette gælder resultat udbyttet. Vi har flere hold i såkaldte A-rækker, noget vi ikke havde troet vi kunne deltage i,
og deltager vi i B-rækken, så er der næsten garanti for at vi spiller med i toppen af rækken. Trænerne har haft
flere sjove oplevelser fra modstandernes træner, der ikke har vist hvad Team AS stod for, og har via vores
resultater frygtet os på forhånd, noget man heller ikke just har været vant til. At skulle fremhæve et
ungdomshold frem for et andet, ville være urimeligt, så jeg har valgt ikke at gøre dette da vi gerne skulle når lidt
lagkage inden midnat, men jeg kan sige at det efterhånden er en selvfølge, at vi hive den ene medalje hjem efter
den anden, og vi blander os som sagt med klubben som vi aldrig før har nået til knæhaserne på.
På seniorsiden levede sæsonen 07 ikke helt op til forventningerne, men målsætningen var da også at man
prioritet samarbejdet højere end resultaterne, hvilket vi sådan set altid gør, men det skal ikke være en
hemmelighed at vi havde regnet med en oprykning til serie 4. Dette glippede, men så forsøger vi bare i 08.
Old boyserne havde et flot år resultatsmæssigt, hvor sammenhold og fællesskabet blev dyrket til UG Plus &
slange, og jeg tror faktisk ikke at der er ret mange af spillere der ved hvad placering man endte på, for dette var
ikke det man gik op i.
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Medlemsmæssigt skulle sæsonen 07 havde været det år hvor man igen så masser at hr. senior spillere på
banerne i Alsted & Slaglille, og dette startede lovende, men helt den succes vi havde forventet medlemsmæssigt
blev det ikke. Vi havde håbet på at kunne trække flere nye og gamle ansigter ind i samarbejdet, men vi oplever
stadig at fodbold ikke helt er in mere. Som sagt var old boyserne i overtal, så her er der ingen problemer med
medlemmer snarere tværtimod. På ungdomssiden har vi fasthold vores medlemmer og nye er kommet til, vi er
på flere hold for mange spillere, men ikke mange nok til 2 hold, og dette giver trænerne et problem når der skal
finde nogle der skal sidde over, så vi kan sagtens være flere i ungdomsafdelingen. Hovedgruppen af
medlemmerne er fra vores lokale områder, men i flere årgange har vi spillere der rent distrikts mæssigt kommer
langvejs fra, men har fundet sig godt tilrette hos os.
At man kommer til fodbold i Team AS kræver et godt trænerteam, og vi må sige at vi er enormt privilegeret
hvad dette angår. Vi har en fantastisk trænerteam der hver i sær bidrager med deres opfattelse af fodbold og leg.
De forstå at støtte/hjælpe hinanden på kryds og tværs, bag ved er der en masse forældreopbakning, som enten
hjælper til eller bager og søger for drikkelse til holdet. Den energi vores træner lægger i, gør at man efter hver
sæson håber på en forlængelse af samarbejdet, for det bliver svært at erstatte arrangeret trænere.
Af arr. kan vi igen melde om at vi fik afholdt gadestævnet, det 19 af slagsen, denne gang med en god tilslutning
til både gadestævnet samt byfesten, en rigtig god dag var endnu engang resultatet. Vores Kommune og
Lokalmesterskaberne blev ændret i 07, Dels fordi vi blev en større kommune, og skulle vi beholde vores
Kommunemesterskab, så måtte vi jo invitere alle kommunens hold med, hvilket indebar at Dianalund Stenlille
samt Ruds Vedby blev indlemmet. Desværre kunne Ruds Vedby ikke i 07, men med Sorø Freja Lynge Broby
og Team AS fik vi afholdt et godt stævne, med Dianalund IF som vinder af Kommunemesterskabet 07. I
Lokalmesterskabet var der også lavet lidt om på stævnet, da vores sammenlægning betød at vi mistede et hold,
men med Gyrstinge Bringstrup og Team AS 2 fik vi lavet en lille trekants turnering, som Gyrstinge vandt, og
blev lokalmester 2007. Ungdomsstævnet blev i år flyttet til Alsted Fj. og har blev der sædvanen tro spillet en
masse lige og gode kampe. Alle fik en dejlig søndag, hvor en medalje uanset karat kan skabe smil. Eneste minus
denne dag var at jeg havde bestilt for lidt guldmedaljer, men vi klarede den. De sidste arr. har været div.
afslutnings fester, for ungdom til senior old boys, samt træner & udvalgs festen, ved alle disse fester har uddelt
pokaler og dis. Lign. Disse navne kan man se via vores hjemmeside, så skal jeg ikke trætte Jer med det.
En pokaloverrækkelse skal jeg nævne nemlig ”Årets Fodboldleder” pokal. En nystiftet pokal som ligesom
de andre gives i Team AS regi. En afløser for vores fodboldfiduspokal, som tilfaldt en som havde gjort noget
ekstraordinær for klubben. 1. navn i den pokal blev Kim Christensen, som man bare ikke kunne komme uden
om, gjaldt dette ”bare” på fodboldbanen. Nej Kim bar i 07 ikke mindre end 4 titler hernede. Han var/er
næstformand for SBG&I, han er web master på vores hjemmeside. Kioskbestyrer, samt var træner for vores
Dame junior, endvidere spillede han selv senior/old boys. En unik person, som med sit smittende humør altid er
imødekommende. Han har ikke mindst været dybt arrangeret i at få dette samarbejde på senior / old boys siden
op at kører, og til næste år skal han få seniorerne til at kører, idet han er klubbens nye seniortræner, så dette
gjorde at han uden nogen form for konkurrence modtog pokal til træner & Udvalgsfesten 2007
Af tilskud til sæsonen 2007, fik vi igen støtte til div. indkøb så som net til målene, vi har lidt penge tilbage som
vi endnu ikke har brugt, men vi indkøber et globen goal mål, samt lidt hjælperedskaber til trænerne.
Sponsorerne har også bakket os op igen, specielt i år har vi nydt godt af deres støtte. Vi ind gik i foråret en
aftale med en leverandør af tøj mærket Jako, her fik vi virkelig noget for pengene. Komplet spillersæt samt
træningsdragter til en uhørt lav pris, fik os til at banke på forskellige steder, og vi mødte stor forståelse fra div.
sponsor. Således fik vi 9 sæt spillertøj i vores nye farver blå sort blå, og nu er målet at klubben sidste hold også
skal udstyres med et sæt. I 2007 manglede vi 4 hold.
I Regnskabet kunne man også se at vi har tjent godt på støtteaktierne, hvor man har præmie for 5000,- kr. vi
har tjent godt på dette i år, udover beløbet på 8.800,- kr. har holdene haft mulighed for selv at score til sig selv,
da man for hver solgt støtteaktie fik 5 kr. Flere hold tjente rigtig mange penge på dette, som blev brugt til meget
forskelligt, lige fra lejre, til sporstøj og des lign.
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I den netop overstående indendørs sæson skal lige nævnes, at vi havde 2 hold med til Vestsjællands
Mesterskaberne. Det var Team AS hr. senior serie 3 hold som blev VM mester, mens old boys B blev 3 ved
VM og fik bronze.
I 2008 har vi med et arr. valgt at satse stort, vores gadestævne runder de 20 år i år, og dette skal fejres på værdig
vis, således håber vi at kunne samle rigtig mange mennesker til vores jubilæum, til selve aftenfesten har vi fået
selveste ”Karl Hermans Trio” til at komme, samt vil den lokale spillemand Poul Redsted med makkeren Erik
med kunstnernavnet ”The Rat Pack Brothers” spille under og imellem maden og ”K.H.T”. Poul og Erik har i
2007 vundet konkurrencen, ”Bakkescenen er din” hvor dommerpanelet bestod af Jørgen De Mylius samt Keld
og Hilda Heick, så vi har på alle måder gjort et fantastisk forarbejde, nu mangler kun opbakningen.
Til slut vil jeg håbe at denne sammenlægning med tiden vil blive en fusion, da vi har haft så mange positive
oplevelser med Team AS, de negative ting er svære at få øje på, og skulle der vise sig utætheder hist og pist, så
er vi efterhånden mange der kan lukke dem, hvilket er styrken i Team AS.
TAK til mit udvalg samt en stor tak til alle trænerne, holdleder, div. hjælper, tak til Alsted Fj fodboldudv.
Alle fodbold medlemmer samt Bestyrelsen.
Carsten Larsen
Fodboldformand i Slaglille Bjernede G&I

