
Kenneth Larsen blev kåret til Årets mand i Team AS Fodbold

Kenneth har i mange år været et fast inventar i klubben. En 
yderst vellidt person, der ikke går af vejen for at hjælpe til, 
hvor det nu mangler. Er altid glad, og meget sjælden sur. 
Kenneth har selv spillet fodbold hele livet, først i Sorø Freja, 
men i 2003 rykkede han så til Slaglille Bjernede G&I. Efter 2 
år i SBG&I, rykkede han så til Alsted Fjenneslev G&I, hvor han
så i 2006 blev træner for AFGèrne. 



I 2007 blev AFG&I samt SBG&I så enige om at slå 
seniorafdelingerne samme i det der så blev Team AS 
Fodbold. Derfor var det naturligt at spørge Kenneth, om at 
blive den første træner for hr. senior afd. i Team AS Fodbold 
regi. Denne post havde han i et år, hvorefter han forsatte 
som spiller, og har siden været med hele vejen op til det den 
er i dag.

Af ting som han har været involveret i kan nævnes:  Lar`sens 
Plads – SBG&I`s Nye køkken – samt senest den nye terrasse.  
Han har i en årrække været med i Team AS fodboldudvalg, 
hvor han står for indkøb af materialer, samt andre 
forfaldende opgaver. Han har ligeledes i de seneste år, 
hjulpet til som holdleder på u6-u7-u8-u9, hvor han har været
med til at startet disse årgange op, han overlader nu disse 
hold, da succesen har gjort, at der nu er flere forældre der er 
trådt til. Hans nye projekt er at han har startet et +32 hold 
op, med spilletid i Alsted Fj., så selv om han bruger meget tid 
i Slaglille Bj. Så har han ikke glemt at han også er Alsted 
Fjenneslev mand.  En anden fantastisk ting ved ham, er at 
han er klar til at deltage på samtlige hold, og hjælper gerne 
til hvis der mangler en spiller, således har han i år spillet hr. 
senior, +32 samt + 50, og havde vi haft et damehold havde 
han sikkert også spillet med der. 



Derfor var det yderst fortjent at Kenneth Larsen modtog 
årets fodboldfidus ved træner & udvalgsfesten den 9 
november.

Carsten.

 


