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Fodboldafdelingen
Fodboldformandens tale ved generalforsamlingen 8 februar 2007
Fodbold-sæsonen 2006, startede med noget der kunne minde om prof tilstande, idet det endelig lykkedes at
hente lidt at det lovede tøj fra Sah-dee, og bortset fra 2 ungdomshold, kunne samtlige spillere i Team AS regi,
ifører sig tøj i de nye farver blå sort blå, og troen på at det endelig lykkedes at få hele det lovede tøj fra Sah-Dee
var til stede, men trods et ihærdig forsøg på at få det sidste tøj, dvs. træningsdragter, tasker & drikkedunke,
måtte vi konstatere at det blev lige ved og næsten. Blev vi så snydt, det kan der svares både ja og nej på, vi
håbede selvfølgelig til det sidste at vi kunne få det hele, men vi fik trods alt så meget fodboldtøj, at vi mere eller
mindre fik ændret trøjefarven, og her sparede vi en masse fodarbejde. Sah-Dee er nu fortid, og et emne vi ikke
vil bruge mere tid på. Derfor er vi allerede nu i gang med at finde sponsor til de sidste hold, så vi i 2007 kun
stiller op i blå/sort/blå.
Vores samarbejde i Team AS Fodbold, har efterhånden fundet et leje, hvor det bare fungere optimalt. Der er
stor opbakning fra spillerne trænerne og ikke mindst forældrene, og udenbys er Team AS også kommet på
landkortet, flere klubber har ydret stor respekt for det vi har opnået via samarbejdet. Vi har efterhånden så
stærke ungdomshold at vi kan spille lige op med klubber som vi før så som uovervindelige. Vi havde således i
2006 flere hold der deltog i rækker der før sammenlægningen var uopnåelige, og ved Amtsmesterskaberne i
Kundby, var vi repræsenteret med ikke mindre end 3 hold, hvor årgang 99 og 97 vandt guld, mens det blev til
sølv for vores pigeårgang 95/96. Ud over dette havde fik flere flotte placeringer, der betød at man rykkede en
række op. Alt i alt var året 06 et flot år for vores ungdomsafdeling.
Regnskabsmæssigt bød året desværre på et større underskud end vi kalkulerede med, med til dette hørte at vi
valgte at give alle ens forudsætninger, idet vi valgte at supplere op på hvad de enkelte hold nu manglede, såsom
lægetasker, målmandshandsker, skinner og andre hjælpemidler, endvidere indkøbte vi en såkaldt trænerdragt,
som træner holdleder bruger når de skal ud med deres hold. Sidst på året gav vi et tilskud på 5000,- kr. til vores
dame junior hold som tilskud til en fodboldrejse til Spanien, et tilskud som vi dog stadig agter at kunne give
vores ældste årgange, der gerne skulle kunne huske sådan en rejse, og dermed give dem et tilhørsforhold til
Team AS, Pigerne havde selv givet 1250 kr. pr snude, desværre magtede dame Juniorerne ikke at kunne
indtjene de sidste 8000,- kr. som de var indforstået med, via servering og andet, og da alt så ud til at gå galt, gav
vi det sidste tilskud på 8000,- kr. som de så stadig skylder klubben, og vi regner og håber at disse penge figurer
i dette års regnskab, men af skade bliver man klog, og fremover vil vi havde mere agt indsigt i rejser, så
lignende ikke skal ske. Endvidere havde en hel del hold valgt at bruge den kvote, der betød at Team AS gav
tilskud til max 2 stævner, dette gav bonus i form af mange flotte placeringer, og metal af den ene og anden
kaliber, så her synes vi at pengene er givet godt ud.
Regnskabet i SBG&I fodboldafdeling er jo heller ikke prangende, og vi er stadig status quo med hensyn til
tidligere års underskud, vi må indse at vi ikke magter at kunne stabilisere økonomien, dertil er der for få
indtægter via kontingentet, vi må læne os op af kiosken og sige at det overskud der er der hovedsaligt stammer
fra seniorafdelingen, endvidere er vores overskud af solgte støtteaktier, samt indtægter via Kommune &
Lokalmesterskaberne samt ungdomsstævnet inkluderet i kiosk overskuddet.
Resultatets mæssigt byd året på op og nedture, størst nedtur var det at vores 1. hold i herre senior måtte rykke
ned, mens 2. holdet havde en god sæson, med en top 5 placering ud af 12 hold. Vores Old boys hold i 11 mands
havde en forrygende sæson, og lå i hele sæsonen i top 3. Vores senior old boys havde en sæson hvor de måtte se
tingene lidt nedefra.
Medlemsmæssigt har sæsonen også været svingende, en masse hr. senior havde valgt at tage et sabbat år rent
trænings & turnerings mæssigt, hvilket gav stor afmatning på både trænings og turnerings indsatsen, og en
trækning af 2. holdet var på tale, men vi valgte at gennemfører sæsonen via dem der var, dog gav dette 2 gange
resultat i at vi måtte melde afbud til kamp, noget vi absolut ikke er stolte af. På dame siden oplevede vi også en
mindre tilbagegang, og efter en svingende forår, valgte man ikke at deltage i efterårets turnering. På Old boys
siden er der derimod fremgang, og flere og flere vælger at yde deres bidrag den ene gang om ugen dette kræves.
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Derfor er man efterhånden ved at være for mange til kun 1 hold, og dette har da også betydet at folk er
blevet sat af eller forbigået, idet man var nok, en dejlig situation for lederne af holdet, der modsat hr. senior ikke
skal samle sit hold via telefonen. I senior old boys rækken kunne de godt tænke sig at være 2-3 flere, så den
samlede trup kommer op på en 20 stykker, for det kniber stadig lidt med at samle hold hver gang.
Af arr. kan vi igen melde om at vi fik afholdt gadestævnet, det 18 af slagsen, denne gang med en god tilslutning
af hold, mens aftenfesten stadig kan trække en 50 stykker mere, men alt i alt en god dag. Kommune og
Lokalmesterskaberne kan stadig skabe gode og underholdene kampe. LBI vandt kommune MS, mens Sorø
Freja hjemførte lokalpokalen. Sidst på året var der de sædvanlige arr. såsom BON-BON Land, og div.
afslutnings arr.
Årets Fodboldfidus tilfaldt Jesper Eisvang, for sit store arrangement i hele fodboldafdelingen. Jesper er
medlem af fodboldudvalget, træner for Team AS Fodbold drengehold årgang 1996, samt ansvarlig for old boys
holdet. Ydermere kan man altid regne med ham til forefaldne opgave, derfor var han et yderst velvalgt emne,
man ikke kunne komme uden om. Jesper Eisvang modtog pokalen under Træner & Udvalgsfesten.
Vi fik ligeledes udvidet vores depotrum, idet vi i foråret fik hejst en container ned bag plakværksmålet, heri
skal der opbevares pladskrævende ting, og ting der kan bruges når der spilles eller trænes på den bagerste bane.
Endvidere skal der opsættes en massage briks, hvor skader og skadeforebyggelse kan behandles, vi forventer at
containeren bliver i stand sat i løbet af foråret.
Af tilskud til sæsonen 2006, fik vi 4.000 kr. af Bikubens låne og sparekasse fond, til indkøb af nye fodbold net,
mens vi af rådighedsbeløbet modtog 3.000 kr. til nye minimål. Vi takke meget for den støtte.
Mens vi fik tilskud, gav vi også tilskud til nogle der ikke kender forskel på dit og mit. Vi havde desværre
indbrud i boldrummet, hvor man gik efter bolde og tasker, samt andet der kunne sælges, endvidere var der
indbrud i vores container, men intet var taget, omkostningerne var en smadret dør
I den netop overstående indendørs sæson skal lige nævnes, at vi havde 2 hold med til AM. Det var i Team AS
årgang 99 & 96, mens vi fra SBG`s side var repræsenteret med et old boys hold. Årgang 99 hentede sølv, mens
årgang 96èrne kunne tage hjem med bronze medaljer, old boys drengene måtte gå tomhændet hjem.
FREMTIDEN, som det nok er set eller hørt, har vi i 06 arbejdet på at sammenlægge begge fodboldafdelinger i
Team AS regi, og her brugte vi sidste sæson på at bearbejde et oplæg for at trække seniorafdelingerne med i
Team AS, hvilket vi på forhånd vidste kunne blive svært, da flere at de berørte spille har fastgroede rødder i
enten Alsted Fj. eller Slaglille Bj. men som sæsonen skred frem, blev det mere og mere åbenlyst at en
sammenlægning er vejen frem, og sidst på året blev det så stadfæstet at sæsonen 2007 bliver året hvor den totale
sammenlægning af fodboldafdelingerne bliver indført. Begge klubber har herefter kun hold i Team AS regi,
men fungere stadig som 2 klubber, med hver deres økonomi, d.v.s. at medlemmer der p.t. findes i Slaglille
forbliver medlemmer i Slaglille, mens udgifter og indtægter deles mellem klubberne.
2007 bliver derfor et rigtigt spændende år, hvor vi nu skal hive seniorne op ad en nedadgående kurve, og gerne
med samme resultat som vi kan se i ungdomsafdelingerne, som har vokset sig store og stærke.
Til slut vil jeg takkede fodboldudvalget
Endvidere er der tak til alle træner & holdleder, En tak til Alsted Fj fodboldudv. Alle andre hjælpere,
Fodboldspillerne samt Bestyrelsen.
Carsten Larsen
Fodboldformand i Slaglille Bjernede G&I

