Året 2011
Året var et mindre godt år for fodbolden i Team AS regi.
Fra Årets start så alt ud til at være i orden
Træner var på plads
Alle vores medlemmer var klar
En Tur til Tjekkiet for årgang 99-97 samt pigerne skulle
Ryste holdene og kammeratskabet sammen, inden sæsonstart
Dette lykkedes til fulde
Vi startede forårs-sæsonen op som vi plejede
Vi havde hold med i de sædvanlige rækker
En masse nye spillere i årgang 06/07 startede op under Tonny & Jesper
Og det summede af liv i fodboldafdelingen
Men en dystre fremtid lurede for Team AS
Skolelukningerne var hele tiden et samtale emne
Da det stod klart at Kommune lukkede vores skoler
Satte det straks gang i vores spekulationer om foreningslivet.
Vi / Michael søsatte et projekt med SFO fodbold på Pedersborgs skole
Dette blev en succes for selve projektet, men vores ide var at skabe
nye medlemmer, hvilket ikke lykkedes.
Foråret blev dog gennemført med en vis succes, som vi er vant til,
Men lidt efter lidt blev vi klar over at der var ”ugler i mosen”
Vores ældste årgang på drenge siden årgang 97 blev splittet, da 6 af holdets
14 spillere ville prøve andre udfordringer i større klubber.
Det var desværre ensbetydende med at holdet gik i opløsning.
Eneste positive ting der var at sige om dette, skulle lige være at 4 af de 6
Kunne begår sig på disse større klubbers 1. hold, hvilken vidner om at vi
Kan udvikle talent i klubben, faktisk har årgang 97, leveret 5 spillere til klubber
Som spiller i række 1, samt 2 i elite rækken. Så vi kunne have haft et godt hold
I denne årgang, men da vi som bekendt ikke/eller skal går i vejen for spillernes
Ambitioner, må vi bare acceptere at sådan er det.
Årgang 2000 var et andet hold vi måtte nedlægge, da et par spillere valgte at stoppe,
Samt at nogle også her søgte nye udfordringer, vi forsøgte at kapre nye spiller ved at
Indføres træningspas i Pedersborg, men uden held. Derfor måtte vi tilbyde de
Tilbageværende at de kunne træne med hos 99èrne, og dette har vist sig at være
en god løsning, for vi reddet de spillere der var tilbage, og flere har endda været

oppe og snuse til 99.ernes 1. hold,
Fra årgang 2001 og ned til 2004 har vi oplevet et medlemsfald, og det bliver
Efterhånden sikkert svært at kunne mønstre nogle hold i disse årgang,
Da det jo er sjovest at følges med klassekammeraterne til fodbold,
Og her mangler vi jo nu skolen, til at trække dem vores vej. Vi må
Konstatere at vi er oppe mod nogle kedelige tendenser, og vi må
Prøve at finde en løsning, selv om dette bliver uhyggeligt svært.
Noget har vi dog haft succes med:
Nr. 1 på listen
Vores Dame senior genopstod i år. Jette Larsen søsatte et projekt.
Med en sms sendte hun en indbydelse ud og vupti, så var der 20
dame senior spillere, hvoraf de 10 ikke viste hvad målspark var.
”der er jo så meget, kvinder ikke forstår”, og til dem skulle de bruge
en træner, som aldrig havde trænet før og som ikke andede
noget som helst. Så man kontaktede Jan Albani, og vupti, så stod han
der, og spurgte hvordan man pumpede en fodbold op. Nej gas.
Jan formåede på en ½ sæson, at få damerne, fra at være glad for at score
Bare et enkelt mål, til at være glad for at vinde en kamp, og således
Sluttede de året på en flot 3. plads ud af 8. hold.
Nr. 2 på listen
Vores dame junior hold.
Med flid skal flid belønnes, sådan må det vel være, og sådan blev
Det for vores dame junior. En god forårssæson, sluttede med en fantastisk
Efterårs-sæson, da de trofaste tøser, endelig fik noget ud af deres trofaste
Træningsflid, og vandt rækken. De er ikke så mange tøser på holdet,
Men dem der er har et fantastisk kammeratskab, og krydret med Jørgen
Energiske og stålfaste trænings disciplin, så skulle det lykkes,
og det gjorde det så i år.
Nr. 3 på listen
Er vores 99èr. Med en trup på nu godt de 40 spillere, er årgang 99 kommunes
Største, som før omtalt har de fået ”tilgang” af årgang 2000, men også lidt 98èr
Samt en enkelt 97 er kommet til, dette kræver masser af koordinering,
og selvfølgelig trænerne, at styre 40 unge mennesker. 99èrne må nu påtage sig
ansvaret i at være klubbens flagskib, og det tro jeg også de er klar til..
Nr. 4 på listen

Vores Hr. senior hold klarede med hiv og sving, en målsætning om at komme
I serie 4 A, og at dette lykkedes på sidste spilledag, gjorde jo bare glæden større.
På senior siden er de heller ikke for mange, men dem der er er trofaste, og derfor
Tro jeg på at de vil kunne begå sig i serie 4 A.
Nr. 5 på listen
Vores Old boys hold i SBU rykkede for første gang en række op, og deltager
Nu i den næstbedst række, eller den næst dårligste om man vil, men champagne
Fik de da i foråret da de rykkede op, og de formåede at blive i rækken i efteråret.
Nr. 6 på listen
Er Hans Woller. Efter at hans hjertebarn, årgang 97 smuldrede, troede vi
Også at vi havde mistet Hans, han forsvandt ligesom, og vi fik ikke
Rigtig takket ham for hans indsats. Til vores store held, har han en kone,
Der ikke rigtig kan holde ham ud, når han ikke er på græs 3. gange om ugen,
Og at han ikke tog til Ringsted eller Vetterslev, Benløse, Sneslev, Nordrup,
Kværkeby
og søgte trænerjob, men derimod tog ud til os, vidner vel lidt om at han kan lide
os.
Så alt i alt har sæsonen 2011 været et år på godt og ondt.
Men ingen tvivl om at vi går nogle mærkelig år i møde, for hvad nu hvis en af
Skolerne bliver solgt, har vi så omklædningrummene, og evt. hallen, hvad med
Banerne ? Skal vi selv kridte op igen ? og sørge for mål og net. Men vi må
Kigge fremad og så tro på at sangen ”De kan ikke slå os ihjel” bliver en vi kan sunge
År efter år.
Inden jeg takke alle for deres indsats for Team AS Fodbold, hvad jeg så gør nu. Tak
til alle
For deres bidrag på den lille bane eller den store bane, så skal jeg uddele årets
fiduspokal
Team AS vigtigst pokal gives jo som altid til en person som en anerkendelse af
Et fantastisk arbejde for klubben.
Jørgen og jeg havde samme person i tankerne, da vi skulle finde årets person,
Hvem er det så.
Det er en mand
Det er en mand som nærmest gemmer sig.
Han er der bare.

Hvis han ikke er der, så leder man efter ham, for han plejer jo at være der
Han er trofast, og stabil
Han står altid bagved.
Hæve aldrig stemmen, (her)
Er i bund og Grund en rar stille fyr.
Men sætter han sig noget for, hold da kæft, så sker der noget
Men dette sker ikke så tit,
Faktisk er det kun sket 2 gange
Men så sker der altså også noget, er du da sindssyg
(det er ikke hans sexliv vi snakker om).
Men han er stadig stille
Han kan godt finde på at stille en et spørgsmål, som man har gode chancer for at
svare på.
For er de for svære så klare han dem selv.
De 2 gange vi har set han i et slags one man show,
Har det kommet en masse til gode
De har fået noget som de aldrig vil glemme
(Det er stadig ikke hans sexliv vi snakker om)
Manden kan dog godt blive lidt blæst en gang imellem
Men mest når han er sammen med konen
Manden har i en lang årrække stået bag sin søn
Hjulpet til og været en væsentlig årsag til at årgang 99 blev så stor,
Han fik en ide
Fuldførte den til punkt og prikke
Og vel aldrig rigtigt fået tak for det
Dette gør jeg så nu på vegne af Team AS
Jeg vil gerne bede Jesper Bo om at komme herhen
Nu vil jeg gerne på vegne af klubben og alle dem
Som har deltaget i turene til Tjekkiet i 2010 samt 2011
Uden dig ingen Tjekkiet-tur
Uden dig ingen støtte til trænerne i årgang 99
Og til sidst
Uden dig
Ingen at give pokalen til.
Tillykke.

