Fodboldformandens beretning ved generalforsamlingen den 17 marts
2017
Fodbolden havde i 2016 alt i alt et godt år, hvor vi oplevede lidt op og
nedture, men heldigvis mest opture. Vi fik i 2016 mulighed for at få vores
Fodbold medlemmer på kunst-græs-banen i Sorø hvilket var et godt og
spændende tiltag, for selv om vi også har indendørs tider, så skal fodbold
helst spilles udenfor og gerne året rundt.
Ungdommen forsatte sin opblomstring fra 2015, og ligesom sidste år skal
der igen rettes ros til Tonny Larsen, som virkelig har fået sat skik på denne
afdeling, problemerne er nu ikke længere at kunne få nok spillere til
børne-hold i team AS, da nogle årgange må kører med 2 hold i årgangen,
det gør det både sjovere men også sværere for trænerne. Men heldigvis
har vi en god og entusiastiske træner-trup, som klare disse udfordringer
til UG. Vores træner-trup består mest af forældre, der via egen erfaring
eller med div. træner kursus er meget kompetente til at lede vores
ungdomsafdeling, flere af vores hold får ligeledes hjælp af nye unge
trænere, der foruden at spille selv, på større årgange, hjælper til på
mindre årgange. Vores ungdomsafdeling nåede i 2016 op på 130 dvs.
dem under 18 år. Af placeringer i 2016, havde vi mange gode, hvilket som
regel udmøntede sig i medaljer og pokaler, blandt dem nogle pokaler så
store, at de ikke kan stå i vores pokal-skab. Men mottoet med at, ”tab og
vind med samme sind” er stadig håndhævet i vores klub, også selv om vi
går efter at vinde hver gang!.
I Hr. Senior afdelingen havde vi et mærkeligt år, Lasse Hansen startede
som træner, så blev han headhuntede af Slagelse BI, som betalte 6000,kr. for at klubben ophævede hans kontrakt, (Et beløb Lasse selv
forhandlede hjem) Vores første salg af en ”spiller” blev således en træner.

Kaj Verner overtog træner sædet, og gjorde forårssæsonen færdig, som
enten med en nedrykning til serie 4, men med kun 7-8 faste spillere til
træningerne tirs. og tors. var dette forventeligt. Senior afdelingen var
mildest talt skrøbelig inden man gik på sommerferie, og ingen havde de
store forventninger til efteråret. Jon Brosø blev i sommerferien, ansat
som senior træner. En flok unge mennesker var i sommerpausen begyndt
at mødes til lidt hyggebold, uden om Team AS Fodbold, disse unge
mennesker med Claus Keinicke som talsmand, fik man indlemmet i Team
AS regi, og samme Claus K. blev ansat som 2. Holds holdleder. Så da Jon
startede efter sommerferien, havde han lige pludselig 30 hr. seniorspillere at gøre godt med, da en hel del af vores tidligere spiller, vendte
hjem efter en periode i andre klubber. Ydremere fik man samlet et årgang
99 hold sammen, da de var kommet hjem fra div. efterskoler, det var
holdets tidligere træner, Flemming Willadsen og Peter Kryger der fik
samlede stumperne sammen, og fik lavet et 11 mands ung senior hold. Så
fra at være 7-8 spillere på tirs.-tors. aften, var man nogle gange op på
over 50 spillere, inkl. damer der fik lov til at være med på hr. Senior 2
holdet. Desværre er Dame senior i øjeblikket vores akillessene. Katja
Rasmussen har prøvet flere tiltag i at få det op og stå, men forgæves, og
derfor er det pt. tvivlsomt om det kommer igang her i foråret.
Placeringerne er på alle 3 senior niveauer på middel stadiet.
Vores Old boys afdeling kører som den plejer, men at truppen er blevet
ældre ses nu mere markart end før. Før i tiden havde Sven Djurhuus svært
ved at finde de 9-10 spillere over 45 år, der kunne spille for ham, men nu
er han i overflod af spillere, og havde i sæsonen 2016 ikke svært ved at
finde 12-16 spillere. De unge old boyser har så selvsagt svære ved at
samle hold, og de må låne af de lidt ældre drenge, for at kunne stille hold.
Alt i alt en afdeling der kører for sig selv, og har efterhånden gjort det i
mange år.

Økonomi i Team AS er forholdsvis fornuftig, og fik fodboldafdelingen
medlemstilskuddet fra Sorø Kommune, for de unge under 24 år, så havde
vi faktisk et overskud. Disse penge går dog som de altid har gjort i
Foreningernes hovedkasse. Men vi har dog fået lidt penge udefra.
Vi startede året, med at få et sponsor tilskud på 10.000 kr. fra
Grillmesteren Martin Jørgensen, I starten af sæsonen fik man så de før
omtale 6000,- kr. fra Slagelse B&I, derudover gav Go Party festen sidst på
året 21.000 kr. Så vores fodboldafdeling økonomiske situation ser meget
fornuftig ud.

Nye tiltag var det så småt med. Dog fik vi optimeret vores lysanlæg, så det
nu kan lyse mere op. Vi deltog i stafet for livet, hvor Team AS viste at ikke
alt drejer sig om fodbold, men at vi også vil støtte en god sag. Vi gik i alt
2475 omgange af 500 meter, hvilket indbragte 15.000 kr. til kræftens
bekæmpelse, yderligere 15.000 kr. gav klubben så også, det skete i
forbindelse med vores Go Party fest, hvor man samlede ind til ”støt
brysterne”
Året 2017 er året hvor vi har 10 års jubilæum med Team AS Fodbold. Vi
slog nemlig samtlige hold som SBG&I samt AFG&I sammen i 2007. Vi er
meget tilfredse med den udvikling vi har skabt på de 10 år. I sær set i lyset
af skolelukningerne. For den som siger at Team AS startede før, skal lige
nævnes at man i år. 2000 startede med 3 ungdomshold under navnet
Team AS.
Forventninger til 2017. Forsat have stor aktivitet på ungdom siden. At
fastholde vores hr. senior afdelingen er nu er vokset sig større, og målet
er at fastholde to 11 mands senior hold. Vi arr. endnu en go party fest den
7. oktober 2017. Endvidere skal vi arbejde videre med mulighederne for
nye omklædning rum, da vi er meget presset på dette område.

Årets fidusbamse gik i 2016 til Sven Djurhuus. Fodboldudvalget valgte at
give den til Sven for hans kæmpe arbejde med de ældste drenge i
klubben. Sven er altid i godt humør og takler alle situationer, uanset om
der er for få spillere, eller for mange til en kamp. Sven er en god
ambassadør for Team AS Fodbold, og er utroligt vellidt i klubben, Sven var
desværre ikke til stede da vi som sædvanlig ville overrække ham året
pokal til vores træner og udvalgs fest, og da ingen viste udover Jørgen
Hansen og Carsten Larsen hvem der fik den, var der kæmpe klapsalver
over beslutningen. Sven fik den et par dage senere ved old boys arr. som
Sven i øvrigt selv havde arrangeret, og han fik ligeledes her velfortjente
klapsavler af sine holdkammerater.
Vores medlemstal i fodboldafdelingen ser således ud: Totalt 217
medlemmer, fordelt med 130 på ungdom siden, 36 senior spillere samt
51 old boys spiller (+32 år)
Tak til fodboldudvalget – træner-holdleder-hjælpere-forældre samt ikke
mindst vores sponsorer.
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