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Fodbold-sæsonen 2008, var igen et år som vi med tilfredshed kan se tilbage på. Vores samarbejde med Alsted 
Fjenneslev fodboldafdeling kører upåklageligt. Team AS Fodbold som vi kalder sammenlægningen har igen 
vist sig at være det rigtige at gøre, vi har lutter tilfredse kunder, og beklagelser hører vi intet til hvad angår 
kørselsafstanden til Alsted Fj.

Vi kunne i 2008 mønstre ungdomshold fra årgange 2004 – 1996, samt et dame junior hold i årgang 91-93. 
mens vi sluttede sæsonen af med 1 hr. senior hold samt 3 old boys hold. Vi har i Team AS tilsammen 186 
fodboldspillere. Heraf er de 109 medlemmer fra SBG&I, vi har følgende aldersfordeling 80 personer som er 
under 24 år, og som dermed får tilskud fra kommunen, mens der er 29 over alderen med tilskud. Mens der er 
fremgang på ungdomssiden, så har vi oplevet en tilbagegang på hr. senior siden. 

For tilbagegangen på senior siden betød dette desværre at vi i efteråret 2008 valgte kun at tilmelde 1 senior 
hold, mod 2 hold i foråret. Vi skal helt tilbage til sæsonen 1984 hvor vi ligeledes kun kunne mønstre et hr. 
senior hold. Dengang var det under SBG&I. mens det her og nu er under Team AS Fodbold, unægtelig lidt af 
en tilbagegang. Men vi kan jo ikke tvinge folk til at komme, men en gennemgang af spiller materialet viser 
faktisk  at  der  blev  brugt  over  40 forskellige  spillere  til  holdet,  nok til  3  hold hvis  alle  kunne spille  hver 
weekend. Og da begge klubber kørte bedst i den svundne tid,  kunne vi mønstre  6 senior hold,  med fire i  
Slaglille Bj. og to i Alsted Fj. 

På  Ungdomssiden er  der  glædeligvis  fremgang,  men  det  kniber  gevaldigt  med  at  fastholde  vores 
ungdomsspiller, når skolen lige pludselig ligger i Sorø, hvor nye klassekammerater er lig med nye klubber og 
nye udfordringer. Vi snakker hver år om hvad vi kan og kunne gøre for at fastholde vores spillere, men vi ender 
gerne med samme konklusion, og den er lig med før omtalte. Dog er det lidt spændende at se hvad vores årgang 
97 gør, når de skal til  Sorø, for netop denne årgang består at 18 spillere, og de spiller i den højeste række 
indenfor SBU, mens vores venner i Sorø Freja kun spiller i række 2, så vi er altså højere rangeret end dem,  
hvilket vi aldrig har været før, så tager de til Sorø Freja for at spille i en lavere række ?, ja det må tiden vise. 

Et hold har dog gået hele vejen fra ungdom til senior, vel og mærke hvis de dukker op i år. Vores Dame Junior 
hold har taget turen hele vejen op og skal indtræde i de voksnes række i den kommende sæson. Hvad gjorde vi  
for at holde på dem.?????, Svaret er faktisk enkelt. Vi havde en træner der hed Linda Pedersen, hun har om 
nogen  været  skyld  i  denne  succes.  Desværre  har  hun  valgt  at  stoppe,  men  hun  nåede  sit  mål,  nemlig  at 
afleverede dem i senior-rækken. Tak til Linda for en fantastisk trænerpræstation. 
 
Regnskabsmæssigt, er året så absolut tilfredsstillende, vores lille underskud er næsten i overensstemmelse med 
vores buget,  det skulle endda havde været større, og så er der endda ikke medregnet  det tilskud vi får fra 
kommunen for medlemmer under 25, for havde det været indregnet havde vi haft et pæn overskud. Vores store 
indtægt kilde er selvfølgelig kontingentet, men vores støtteaktier giver ligeledes et pænt tilskud. Som altid en 
stor tak til kassere Pia Nielsen for det store arbejde for Team AS fodbold.

Når vi nu er ved Pia. Så modtog hun Team AS pokalen som ”Årets Fodboldleder” 
Team AS Fodbold  havde  nok  set  lidt  anderledes  ud,  såfremt  Pia  ikke  havde  svunget  pisken  over  os  og 
fodboldmedlemmerne. Der er indenfor kun 2 år blevet fuldstændigt styr på medlemmerne, hvilket ligeledes 
betyder at samtlige fodboldmedlemmer ikke sådan slipper for kontingentet. Udover at havde kontrol over os i 
fodboldudvalget, har hun hjulpet sin dreng Kristian og Morten Djurhuus med årgang 2000, som hun ligeledes 
blev ”mor” for. Det administrative stod Pia for, mens drengene trænede de små. Hun har sikkert ikke helt det 



samme kontrol over sin mand Ivers hold, bortset fra medlemslisten,  men hun lægger sikkert  øre til  når de 
kommer hjem fra kampene, og skal have lidt pølser med brød i klubhuset, her stiller Pia gerne op ved 21.00 for 
at fodre de hårdt kæmpende vikinger. Pia er lidt her og der og alle vegne, og altid med et smil på læben, hvilket  
virker meget beroligende, når hun råber efter en !!!!!!!!
Pia modtog helt fortjent pokalen til træner & Udvalgsfesten 2008   

Resultatets  mæssigt har  vi  igen  i  år  høstet  gode  resultater  og  placeringer,  men  at  skulle  fremhæve  et 
ungdomshold frem for et andet, ville være urimeligt, så jeg har ala sidst år, valgt ikke at gøre dette. 

På seniorsiden var målsætningen for 2008, den samme som i 2007, nemlig en oprykning fra serie 5 til serie 4, 
dette var tæt på at lykkes men tæt på var desværre ikke heller ikke nok denne gang, så det hedder serie 5 igen i 
2009, og så med samme gamle slidte målsætning. 
Old  boyserne  havde  et  negativt  år  resultatsmæssigt,  men  hvem husker  det  når  de  fleste  løber  rundt  med 
alzhermer. 

Af arr. Var årets helt store begivenhed vores 20 år jubilæum for gadestævnet og Byfesten. En succes uden 
sidestykke, og aldrig har vi haft så stort et enkeltstående arr. 30 hold deltog til gadestævnet, hvilket ligeledes 
var max, Gadestævnet forløb perfekt med det sjove og alvor som vi havde forventet. Selve aftenfesten var ved 
at løbe fra os, der var 250 pladser i teltet, 3 uger før sidste tilmeldingsfrist var de røde lamper glødende og vi 
kunne melde alt udsolgt, hvilket betød at mange ringede og nærmest pressede sig ind, og inden vi fik fortalt at 
nu lukkede vi ikke flere ind havde vi lovet godt 300 personer at der var plads, hvilket betød et endnu større telt, 
samt en pattegris mere, til de i forvejen 3 der var bestilt. Alle som deltog, vil sikkert give mig ret i at vi er ret  
gode herude til at afholde en grisefest, der var en fantastik stemning denne aften, hvor alle var kommet for at 
feste det bedste de havde lært, og til trods for at vi var over 300 i telte efter maden så var der ingen optræk til 
ballade af nogen art overhovedet, hvilket var en god afslutning på en fantastisk dag. Under festen var ”Karl 
Hermans Trio” så fascineret af stemningen at de uden tøven sagde ja til at dukke op igen når det 21. gadestævne 
samt byfest afholdes den 20 juni, og kan vi samle 300 mennesker igen, ja så gør vi det. Vores Kommune og 
Lokalmesterskaberne blev afholdt for 2. gang under den nye kommune, vi oplevede i år lidt negativt i form af 
udeblivelser fra kampe af Ruds Vedby og Dianalund, men stævnet blev gennemført med Lynge Broby som 
Mester, Lynge Brobys 2. hold stillede op for Gyrstinge, der ikke kunne stille hold i den uge stævnet varede, og 
de gjorde de så godt at de hjemførte lokal pokalen. Ungdomsstævnet blev i år afholdt i Slaglille Bj. Her blev der 
sædvanen tro spillet en masse lige og gode kampe. Alle fik en dejlig søndag, hvor en medalje uanset karat kan 
skabe smil.  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-

Af tilskud til sæsonen 2007, kan det nævnes at året 2007 var året hvor Sorø kommunen fik ansvaret for banerne 
og mål samt nettene, hvilket er klaret til u. g. Ellers har vi selv indkøbt bolde og des. Lign. Dog har jeg lige hørt 
at vi har fået bevilliget et sæt 7 mands mål til den nye sæson, et ønske som vi har haft længe. 

Sponsorerne har igen bakket os op og nu mangler kun de helt små årgange hvilket vil sige 2 hold, hvoraf det 
mindste ikke engang er tilmeldt turneringen. Men det ser ud til at der er sponsorer til det.

I  den  netop overstående  indendørs  sæson  skal  lige  nævnes,  at  vi  havde  1  hold  med  til  Vestsjællands 
Mesterskaberne. Det var  Team AS hr. senior serie 2 hold som blev via deres 1. plads i serie 2 nu rykker op i  



serie 1, hvor vi aldrig har været før. Ved  VM mesterskabet blev de en flot nr. 1 og fik guld, og skal den 22 feb. 
repræsentere Sorø ved Sjællands mesterskabet, Old boys B blev lige som sidste år, nr. 3 ved VM og fik bronze. 

Til slut vil  jeg gerne takke især vores trænerteam, Vi har udelukkende kun arrangeret  trænere, som bliver 
bistået af vellidte holdleder, og vi må sige at vi er enormt privilegeret hvad dette angår. 
Ligeledes  TAK til  mit udvalg,  div.  hjælper,  tak til  Alsted Fj fodboldudv. Alle fodbold medlemmer  samt 
Bestyrelsen.

Carsten Larsen
Fodboldformand i Slaglille Bjernede G
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