
Fodboldformandens beretning ved generalforsamlingen den 16 marts 

2018 

Fodbolden havde i 2017 igen et år som vi med tilfredshed kan se tilbage 

på. Vores Team AS Motto ”Fodbold er for alle” blev ændret til ”Fodbold er 

for alle,….der vil det” At vi ændrede dette er for alles skyld, fodbolden i 

Team AS er for alle uanset niveau, men det er ikke en pasningsordning, 

hvor man aflevere sit barn og henter det en time efter, og så kan den 

frivillige træner ellers se efter et barn som løber mere uden for banen end 

indenfor, derfor indskærpede vil reglerne og indførte ”Der vil det”  

 Dog kender jeg pt. ingen der ikke vil klubben, fra ung til veteran spiller, 

alle er her af samme grund nemlig fodbolden 

Faktisk tror jeg, at laver vi en undersøgelse af alle vores 

fodboldmedlemmer, og spørger dem hvad AS står for, er det nok kun 25 

% der kan svare på det, men er dette vigtigt, jeg tror det ikke, men det at 

vi er en klub, med et godt socialt fundament, er det vigtigste. 

 

Det var år nr. 2 hvor vores Fodbold medlemmer igen kunne spille på 

kunst-banen i Sorø, hvilket vores medlemmer nyder godt af, eneste minus 

er dog at vi ikke har noget aktivitet på boldbanen herude før 1. april, godt 

for banen selvfølgelig, men fællesskabet efter hver træning i Sorø er ikke 

det samme, når man ikke har et fælles opholdsrum at mødes i efter 

træningen, og derfor er det tit hurtigt farvel og ses næste gang, sagt af 

frysende forældre, der ikke som vanligt kan gå i tørvejr i klubhuset. 

Kunstbaner er vejen frem og jeg tror at vi indenfor 10-15 år vil se 

kunstbaner i mange flere klubber, og selvfølgelig kan vi også håbe på en 

bane herude. 



I Slaglille udvidede vi vores onsdags træninger for alle hold til mandags 

træninger, med næsten alle hold, de helt små trænede dog stadig kun 

onsdag, dette gjorde at vores Ungdomspillere forsatte sin opblomstring 

fra år. 2015 og 2016 og så videre ind i 2017, vi fik igen spiller tilgang, men 

i 17 på en lidt speciel måde i forhold til de andre år. I Feb. Måned 

kontaktede en forældre gruppe fra Sorø Freja u12 række, team AS 

fodboldudvalg, og forhørte sig om muligheden for at rykke deres årgang 

ud til Team AS, da de var blevet uenige med Bestyrelsen i Sorø Freja. Den 

lidt specielle situation gjorde at Team AS fodboldudvalg gjorde krav på at 

man udadtil fortalte at man ikke havde ”fisket” holdet herud, og at de 

stillede op under Team AS Fodbold, og kørte efter samme regler som de 

øvrige ungdomshold. Dette blev accepteret, og hermed overtog man godt 

17 spillere, og da man selv havde 5 spillere i årgangen, blev der tilmeldt to 

8 mands hold i den række. 

 

Vi havde dermed drenge årgangene u12 – u11 – u10 – u9 – u7 – u6. 

Resultats mæssigt var det svært for de fleste hold, at finde ud af om de 

samlet ligger nr. 1-2-3 osv, da DGI`s stævner er endagsstævner, og nogle 

man tilmelder sig, såfremt det passer ind i planerne for træner og spillere, 

og faktisk var det kun u12, der deltog i en samlet turneringsform, 

indenfor SBU. Men at vores ungdomshold vinder flere kampe, end de 

taber, er en kendsgerning, og at fremhæve et hold fremfor et andet, vil 

være svært, da samtlige spillere og træner, yder det maximale og 

samtlige hold går på banen for at vinde. 

 

Vi arbejdede lidt i starten af 2017 på at genetablere et dame senior hold, 

men desværre lykkedes det ikke, og klubben er nu helt uden pige/dame 



hold, hvilket vi ikke er stolte over, men når vores naboklubber har pæne 

pigeårgange, så er det svært at starte noget op. 

 

Hr. seniorafdelingen startede sæsonen op med stor optimisme, to 

seniorhold i henholdsvis serie 4 og 6, og målsætningen var klar, oprykning 

til begge hold, foråret gik som håbet, serie 4 var længe med i kampen om 

oprykning til serie 3, men et par ærgerlige nederlag i nogle vitale kampe, 

gjorde at man missede chancen, derimod havde serie 6 holdet hurtig kurs 

mod serie 5, og sikrede sig helt fortjent en plads i denne række. Efteråret 

var dog knap så vellykket, serie 4 kunne ikke holde foråret niveau, og gled 

ned i tabellen, og ligger inden forårets start i den nedre region, 2. holdet 

havde også sine problemer, og måtte sande at det var sjovere at ligge i 

toppen af serie 6, end i bunden af serie 5. Det lykkedes at redde holdet i 

serie 5, men allerede nu må vi sande at vi ikke kan mønstre et serie 5 hold 

i 2018, og 2. holdet er trukket ud af turnering, så vi har i 2018 igen kun et 

senior hold i klubben. Men vores populære senior træner, Jon Brosø 

Jensen, lader sig ikke gå på af lidt modgang, og han er klar til at tage de 

nye udfordringer op.   

 

Vores Old boys afdeling kører igen i år som den plejer, vi har hold med i 

alle aldre, et hold der hedder 32 +, et på 40 + og et på 50+. De træner ikke 

men spiller kun kampe, og nogle spillere deltager på alle 3 hold, nogle 

gange ikke på lovlig vis, men dette skæver man ikke så meget til, i disse 

rækker, for her er mottoet, hellere spille end at aflyse, og så er der jo altid 

vores 3. halvlege, som jeg tror vi er bedre til end vores modstander. Nogle 

gange har old boyserne oplevet at de på udebane er blevet bedt om at 

forlade omklædningsrummet, da pedellen gerne vil låse af.   



 

Nye tiltag var det så småt med, vi har dog fået et kælderlokale i 

foreningshuset, hvor vi kan opbevare vores fodboldudstyr, samt fået et 

nyt skur, hvor vi ligeledes opbevare Team AS ting i, ellers prøver vi på at 

vedligeholde det vi har og så sørger for at vores fodboldmedlemmer har 

det de skal bruge i form af bolde trøjer og lign. 

 

Vi deltog igen i 2017 i  stafet for livet, hvor Team AS igen beviste at ikke 

alt drejer sig om fodbold. Vores Go Party fest, led et knæk i 2017, i form 

af manglende opbakning, og vores store indsats gav ikke det ventede 

økonomiske udbytte, og hvorvidt vi forsætter disse fester, er endnu ikke 

besluttet.   

 

Vores medlemstal i fodboldafdelingen, der består af dem der har betalt 

kontingent ser således ud: ____ på ungdom siden, 37 senior spillere samt 

32 old boys spiller (+32 år) Dette giver et totalt antal på_____ 

At jeg nævner ”at have betalt kontingent” kræver en forklaring. Vi fik i 

efteråret 2016 indlemmet Bodil Kragh Josefsen i udvalget som kontingent 

bestyrer, og efter vi fik nogle lussinger over vores lidt for vage indstilling 

til kontingentopkrævningerne, er der fuldstændig styr på det nu, og 

derfor er vores medlemsliste fuldstændig intakte nu, og ikke nogle tal vi 

bare slynger ud, hvad vi helt sikker har gjort før i tiden. Velkommen ”siger 

vi bare” til kontingentmesteren Bodil. 

 

 

Årets fidusbamse. 



Årets person kom til klubben for 4 år siden i forbindelse med at sin søn 

ville spille fodbold, han var et ubeskrevet blad, ja her i Bjernede var der 

ikke mange der kendte personen. Mig selv inklusiv.  Mit første møde med 

personen var da vi manglede et par spillere på serie 5 holdet, og så sagde 

Tonny, at der i klubhuset sad en person som før havde spillet fodbold, på 

ifølge personen selv “på højt plan”, Tonny som selv skulle med på holdet 

fik til opgave at spørge personen, og lørdag eftermiddag stod han klar lidt 

genert, og meget stille, det har ændret sig, personen fik Tonny ligeledes 

hurtigt kapret, og han blev indlemmet i vores trænerteam, og ikke 

uventet blev han koblet på sin søn som træner, og det har han været 

siden, personen som vi snakker om er: 

Kenneth Primgaard Hansen. 

Det var et enigt udvalg der valgte ham som årets person, og vi syntes at 

det nu er på sin plads at takke dig for det liv du beriger klubben med. 

Det gælder på mange områder. 

1: som en meget engageret træner, hvor du har formået at bringe din 

årgang  op på øverst hylde i denne årgang.  

2: som en der vil ungdomsbolden i AS op på et højere niveau,  

3: en der nok har den største indsigt på hvad niveau de enkelte hold har, 

du ser op til flere gange de forskellige hold, enten hjemme eller ude på en 

sæson. Dette gælder iøvrigt også på senior samt old boys plan 

4: er du holdleder for + 32 holdet 

5:  hjælper gerne til hvis der er brug for en hånd, dette gælder 

teltopsætning, gadestævne, 80´er fest eller på et senior hold, og ikke 

mindst med at satte kiosken i stand, der ydede du et kæmpe arbejde.  



6: som et stor socialt samlingspunkt efter træning samt kampe. Altid med 

en positiv sind. 

Selv om Kenneth stammer fra Benløse, spillet ungdomfodbold der og i 

Køge BK, samt senere i Næstved IF, så syntes vi i udvalget at du har ret til 

at kalde dig en rigtig Team AS Fodbold mand. 

Tillykke. 

 

Til slut 

Tak til fodboldudvalget – træner-holdleder-hjælpere-forældre samt ikke 

mindst vores sponsorer. 

P.u.v. 

Carsten Larsen 


