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Fodboldafdelingen
Carsten`s Tale ved generalforsamlingen 5 februar 2004
Fodbold-sæsonen 2003 var et år hvor vi hentede utrolig megen støtte til at få optimeret nogle behov, som vi
havde nedprioteret i nogle år. Behovet stod i nye fodbolde – overtræksveste – samt nye toppe. Med tilskud fra
først SORØ VVS på 4000,- kr. samt NORDEA FONDEN på 6000,- kr. fik vi indhentet og overhalet dette
problem. Vi havde ydermere i slutningen af 2002 fået 6000,- kr. til hjælp med færdig udbyggelse af vores
lysbane anlæg fra LÅNE & SPAREKASSEN SAMT BG BANK, og med god hjælp fra EL installatøren I
Dianalund, som gav et godt tilbud, kunne vi købe de sidste 6 lamper til 9000,- kr. I slutningen af år 2003, blev
vi igen tilgodeset af LÅNE & SPAREKASSEN SAMT BG BANK, som denne gang gav 7000,- kr. til at købe
nye udskiftningsbokse for, men da disse er væsentligt dyrere, blev en ansøgning stilet til 5% puljen i
folkeoplysningen, og her modtog vi så 6000,- kr. hvilket gør at der til foråret vil stå udskiftningsbokse på både
den nye og gamle bane. Alt andet lige skal vi være mere end godt tilfredse med tilskuddene, og på fodboldafd.
vegne vil jeg gerne takke Søren Andersen for den iver, der har ligget til grund for, at disse behov er indfriet.
Af andre tilskud til sæsonen 2003, kan nævnes at Lindrand A/S gav nye trøjer til Mikro-holdet – SUPERDÆK
nye trøjer og træningsdragter til Puslinge holdet, mens Vognmændene BRIX FREDERIKSEN støttede vores
Team AS afdeling med nye trøjer. Og som det sidste modtog vi for 3. år i træk en check på 8000,- kr. fra
RINGSTED BYGNINGS ENTREPRISE til dækning af udgifter i forbindelse med Team AS.
Uden denne fantastiske støtte fra erhvervslivet samt div. fonde, havde vi ikke så gode faciliteter for vores
fodboldafdeling, og selv om man altid kan finde på noget nyt at ønske sig, så må vi sige at, årets 2003 var et
indbringende år.
Medlemsmæssigt er vi vokset med 22 personer til 161 fodboldmedlemmer. De nye medlemmer finder vi
selvfølgelig i mikro rækken, samt lidt tilgang i de øvre rækker, men den største fremgang fandt vi i senior old
boys, (dem over 40 år), et projekt med at invitere dem en gang om måneden, til lidt boldspil samt ikke mindst
aftensmad bagefter, blev sådan en succes, at de forsøgte at udvide træningsmængden, men dette overhørte
madmødrene Aase Larsen og Vita Christensen gang på gang.
Aldersfordelingen var på herre siden at vi havde 69 over 18 år, mod 57 sidste år. 64 under 18 år mod 55 sidste
år.
På damesiden var 13 damer over 18 år mod 12 sidste år, mens 15 piger var under 18 år, mod ligeledes 15 sidste
år.
Arr. udført af fodboldafdelingen i 2003
Gadestævnet & Byfesten blev endnu engang en succes historie, denne gang blev succesen ikke mindre da det
gav det hidtil største overskud.
Kommune & lokal mesterskaberne i fodbold var igen en mulighed for at lære lokalrivalerne at kende, også efter
kampene. Ol boyserne mødtes for 3. gang til show-kamp hvor alle med en aldre over de 33 år. samt med rødder
i SBG&I har ret til at deltage.
Ungdomsstævnet 2003, bliver stadig større og større, p.g.a. stadig flere og flere hold i både egne og Team AS,
og det er efterhånden blevet vores største arr., p.g.a. at alle kampe spilles samme dag, med efterfølgende præmie
overrækkelse.
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En fodboldmæssig evaluering af sæsonen.
Old Boyserne (dem over 33 år) havde en sæson som vanlig hvor holdet taber mere end det vinder, men efter
kampene er der en munter stemning både over resultatet samt over det der ellers rører sig lokalt.
Årets spiller hos old boyserne blev Steffen Hansen
For Dameholdet gik det som det plejer lidt op & ned, i 2003 fik man lidt nye medlemmer, idet Alsted Fj.
dameafdeling tilsluttede sig SBGèrens, og dette betød at holdet udover kampene, også lod sig se til nogle
enkelte træningsaftner.
Årets dame spiller blev Malene Poulsen..
Herre senior afd. havde en sæson på det jævne. Det er ingen hemmelighed at spiller materialet bliver mindre
og mindre i seniorrækkerne, men det er et problem der også er på landsplan. Problemet består i alt sin enkelthed
i at fodbold ikke er ”in” mere, nu hvor der er så meget at vælge imellem, endvidere er de tynde årgange nu nået
ind i herre senior årgangene, og derfor kommer der intet input derfra, så der skal tænkes alternativt. Så for at
imødekomme problemet lidt, indførte man kun træning en gang om ugen sidst på sæsonen. Vores månedlige
mad aftner sammen med senior old boyserne kunne samle spillere, som i lige så stor grad nød at de nu fik varmt
mad en gang om måneden. Vi indførte hjemmekampe søndag eftermiddag, hvilket også blev godt modtaget, og
så holdt vi med succes fast i, at kammeratskabet kom forud for resultaterne. Hverken serie 4 eller 5 levede dog
helt op til forventningerne, men bibeholdt deres status. Et lyspunkt var det dog at 1. holdet kom til kvartfinalen i
serie 4 pokalturneringen, hvor de lidt ufortjent tabte 2-1 til de senere vindere at turneringen.
Årets spiller blev Rasmus Hansen
Vores ungdomshold i SBG&I havde en god stabil sæson, hvor endnu et nyt 5 mands pigehold årgang 95/96 så
dagens lys. Udover dette var der hold i – 5 mands mikro årgang 97/98 – 7 mands puslinge årgang 96/95 –7
mands miniput 94 - et 7 mands miniput 93 samt et 5 mands
Alle disse hold giver dejligt meget liv på sportspladsen, og på bænkene foran klubhuset, hvor mødre og fædre
slapper af og får sig en lille sludder, dog er det disse forældre man skal havde lidt mere gavn af, i form af enten
lidt træner/holdleder hjælp eller en stærk savnet forældre gruppen, der på en eller anden måde kan lave arr. for
ungdommen.
Resultaterne for ungdommen var lidt svingende i år, men Mikro-holdet havde en flot forårssæson hvor de vandt
rækken, men i efteråret blev de rykket op i en stærkere række hvorefter de led nederlag. De andre hold tabte
mere end de vandt, men så længe troen på at man kan vinde alt, indtil det modsatte er bevist, så går det alt
sammen.
Vores fælleshold Team AS Vi havde i 2003 et 7 mands herre junior hold årgang 86/87/88 et 11 mands drengehold 89/90 og 11 mands lilleputhold årgang 91, samt det nye lilleput 92 hold som deltog i 11 mands. På pige
siden har vi forsat et pige hold årgang 91/92 i 7 mands rækken, dette fik i 2003 en lillesøstre idet et 5 mands
miniputpige hold årgang 93/94 så dagens lys.
Ingen af holdene gjorde sig resultats mæssigt særligt bemærket i den udendørs turnering
Årets spiller på Junior-holdet blev Emil Petersen mens Thomas Nielsen var årets spiller Drenge holdet.
Problemerne omkring kørsel og hvem træner hvor henne, bliver tilsyneladende mindre og mindre, og derfor
synes succesen med samarbejdet også at være nået ud til alle afkroge at de 2 lokalområder, men er der ikke
problemer med samarbejdet, så er der til gengæld problemer med at finde træner og holdleder til holdene,
hvilket skaber lidt utryghed, for kan der ikke skaffes trænere, ja så må holdet i værste fald lukkes. Så selv om
der bliver ledt med lys og lygte efter emner, så mangler der lidt hjælp fra forældre eller familie siden. En ting er
sikkert, de gode træner hænger ikke på trænerne.
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Af arr. for Team AS havde vi lidt ture ind for at se superliga fodbold, der blev lavet arr. med
overnatning, samt blev der afholdt en tur til BON BON land hvor godt 160 børn og forældre deltog.
Team AS kammeratskabspokal, som uddeles hvert år, tilfaldt i år Katrine Spaniel fra mini-pige holdet.
Lidt succes rent resultats mæssigt fik vi dog her til slut på sæsonen. I den netop afsluttede vintersæson i
indendørs fodbold, fik vi markeret os godt og grundigt. Mikro-holdet årgang 97/98 blev amtsmester i deres
række, miniput 94 blev i søndags amtsmester i deres række, dette vil old boys ikke stå tilbage for og ligeledes i
Søndags kunne de erklære sig amtsmester 2003/2004.
Team AS havde ligeledes i søndags 3 hold af sted til amtsmesterskaberne, men det blev til to 4. pladser via.
Lilleput 91, samt drengeholdet 89/90, lidt bedre gik det for lilleputpigerne der fik en 3 plads. Under alle
omstændigheder så var det flot , og et stort tillykke til alle
Årets Fodbold fiduspokal
Tilfaldt i 2003 Vibeke Frederiksen,
Hun var blandt de piger, da vi skulle prøve at starte lidt ungdoms-pige fodbold op igen. Tonny Larsen fik stablet
et hold på benene. Og herefter var der igen klar til ungdomsfodbold for piger
Hun har været med hele vejen op til nutidens dame senior Og mange af de nuværende dame senior var med på
det pigeholdet dengang, igennem hele sit fodboldliv har hun været tilknyttet SBG&I, Har altid været en god og
vellidt kammerat, Da et nyt pigehold dukkede op nogle år senere startede Anne Skov Jørgensen og Vibeke op
som træner Disse piger førte de op igennem pige rækkerne, og de har vundet mange kampe samt været til flere
Amtsmesterskaber. I år 2000 var hun med ved sammen lægningen med Alsted Fj. og hun forsatte som træner
for fællesholdet, Det til trods for at mange piger fra SBG&I ikke fulgte med, men valgte at stoppe, men pigerne
fra Alsted, og medtræner Leif Lund tog godt imod hende og de kun 3 tilbageværende piger fra SBG&I , og der
gik ikke længe, inden de var rystet sammen.
Året i år bød på en ubehagelig hændelse for hende og holdet. M.h.t. Leif Lund og hans familie, Den uhyggelige
tragiske ulykke satte dybe spor i os alle, der blev tænkt og sagt meget i den svære periode bagefter, Men
Vibeke var stærk i den tid, gjorde meget ud af at man til træningspasserne fik snakket tingene igennem, Dette
har nu ført til at holdet nu er kommet til at virke som en søskende flok,
Vibeke har med dette haft andet end fodbold at tænke på i år, men den måde hun har taklet årets udfordringer
på, og så selvfølgelig hendes mange år som træner og spiller, gør at hun om nogen, har fortjent årets
FODBOLDFIDUS.
Konklusion på fodbold året 2003. må være at man havde en god og stabil sæson
Til slut vil jeg takkede fodboldudvalget for et veludført arbejde, en stor tak skal lyde Kim Christensen og Bodil
Larsen for deres arbejde i og omkring kiosken, samt alle dem der i årets løb sørgede for lidt mundgodt.
Endvidere er der tak til alle træner & holdleder, En tak til Alsted Fj fodboldudv. Alle andre hjælpere,
Fodboldspillerne samt Bestyrelsen

