Fodboldafdelingen
Fodboldformandens tale ved generalforsamlingen
Fodbold-sæsonen 2013. Team AS fylder i år 14 år. Vores sammenlægning af Alsted Fjenneslev & Slaglille
Bjernede fodboldafdeling kører upåklageligt, efterhånden tror jeg at tilgangen af nye spillere til klubben, ikke
ville kunne svare på hvad AS står for. Men det er de nok ene om, selv når vi er ude og spille, kommer
modstanderne tit med spørgsmålet ”hvor kommer I fra? ”
Vi valgte i år at få rettet lidt op på vores konstruktion af ansvarlige i Team AS udvalget, efter at have prøvet
at dele mange fodboldopgaver ud til mange personer i Team AS, vendte vi tilbage til den gamle konstruktion
med få i udvalget, målet var at vi skulle mødes mindst en gang om måneden, hvilket er lykkes, og dermed var
vi i fodboldudvalget klar til at løse de problemer der var hurtigt muligt. Vores primære mål for året 2013, var
kontingent indbetalingerne, da vi i en årrække har haltet efter på dette punkt, men i 2013 har vi virkeligt sat
hårdt mod hårdt, og dem der ikke betalte kunne ikke være med til kamp dette har betydet at vi mistede en del
spillere, primært i hr. senior og old boys, men vi har langt om længe gjort op med at alle skal betale og ingen
skal spille gratis, blot fordi de er gode, eller fordi man lige mangler 2 til at holdet kan være nok. Hvad dette har
betydet vender jeg tilbage til.
Men året 2013 har dog rykket lidt i Team AS konceptet, idet vi har en skævvridning i benyttelse af vores
fodboldbaner, vi har oplevet en tildens i at Slaglille Bjernedes anlæg fortrækkes frem for Alsted Fjenneslev, et
problem vi har haft op til vores fodboldmøder, men konklusionen efter møderne er den samme hver gang, at
træner/holdene selv må bestemme. Vi i udvalget håber dog stadig at man i fremtiden stadig vil benytte banerne
i A.F, for det skulle efter sigende være kommunes bedste. AFG fodboldudvalg vil prøve at lægge pres på deres
bestyrelse, og få skabt et forbedret klubhus i deres gamle klubhus, da det er det der savnes i Alsted Fjenneslev,
noget ala vores faciliteter, hvilket igen vil gøre det attraktivt at træne i Alsted Fj.
Vi kunne i 2013 mønstre 215 medlemmer, hvilket er meget tilfredsstillinde, af de 215 har vi en dameafdeling
på 48 alt i alt, her er de 30 piger under 17 år, mens der er 18 kvinder over 17. Vores herreafdeling er på 167
personer hvoraf ungdomsafdelingen under 18 er på 81, mens der er 86 over 18 år. Især vores ungdomsafdeling
har vokseværk, og der er kommet mange nye til i de mindste årgange, så krisen med skolelukningerne har vi
ikke oplevet endnu.
I år 2008 trak vi vores 2. hold på senior siden, og havde så i 5 år kun et hr. senior hold, men tilgangen af senior
er vokset i 2013, og I efterårets 2013 kunne vi så ”endelig” melde 2 senior hold til. Det er gået over alt
forventning med at skaffe spillere nok til 2 hold, faktisk har man ikke haft plads til alle, hvilket sikkert skyldes
at old boys 11 mands hold blev trukket, p.g.a. manglende opbakning samt manglende kontingent betaling, og
derfor var der en stor gruppe at hente spillere fra. Begge senior hold klarede sig i 2013 rigtigt godt. 1. holdet
ligger nr. 3, og har gode muligheder for oprykning til serie 3, mens 2. holdet overgik forventninger og rykkede
op som 2. i rækken og er klar til serie 5 i dette forår.
På Ungdomssiden har vi igen i år oplevet en fremgang, Mens årgang 99 samt 2001 samt piger årgang 99
træner for sig selv, så har man valgt fællestræning for alle ungdomsspillere på onsdage i Slaglille Bjernede, det
giver en fantastisk liv når 40-50 fodboldglade piger og drenge slippes løs, og med 20-30 forældre siddende
omkring klubhuset er der gang i den. Dette bom i ungdomsafdelingen kræver selvfølgelig flere træner, og her
har vi fået fat i en hel del nye trænere/hjælpere, som virkelig er faldet godt til.
Vores resultater på ungdomssiden har ikke rigtigt kunne måle sig med tidligere tider, men så længe vi kan
fastholde vores ungdomsmedlemmer så ser alt jo godt ud, her tænker jeg især på vores årgang ældste

ungdomsårgang 99èrne, der i en lang årrække vandt næsten alt, de har i de 2 seneste år prøvet at tabe mere end
de plejer, og at gå fra vinder til taber koster som regel nogle spillere der vil prøve noget andet, men 99èrne har
holdt sammen, via et godt netværk og nogle meget arrangerede trænere, som virkelig prøver at holde sammen
på dem, hvilket afstedkom en fodbold tur til Gardasøen i efterårs ferien.

Vores arbejde i at give vores ungdom spillere en god oplevelse når de er i Team AS er meget livsvigtig for
os, vi ved det er svært at holde på dem når de bliver teenager, men giver vi dem nogle gode oplevelser, så tror
jeg på at de vende tilbage som voksne. Hvem her kan ikke sætte navn på deres barndomsklub, mens de kniber
lidt med klub nr. 2 – 3 – 4. Vi oplevede i efteråret at nogle af vores gamle årgang 96/97 er kommet tilbage, for
at spille med på senior holdene, og det forlyder at der flere på vej, så det tegner lyst for fremtiden i Team AS.
Så længe vi vægter det sociale højere end resultaterne.
Vi har haft en SBU konsulent tilknyttet klubben for at lave en fælles beskrivelse af hvordan vi gerne vil
beskrive vores klub, med få ord, vi har haft nogle gode konstruktive møder, hvor man har fået vendt og drejet
tingene, og konsulenten samlede alle vores forslag, og satte dette sammen til en folder, som vi skal bruge i
2014.
Regnskabsmæssigt, er året pt. så absolut yderst tilfredsstillende, ja nærmest uvirkeligt, vi skal mange år tilbage
for at finde et år der gav overskud, sådan et havde vi i 2008/09 på dengang ca. 8.000 kr. nu fik vi et på 14.000
kr. Et af de tunge poster var og er stadig at kræve kontingenterne rettidigt ind, dette er ca. 90 % af den samlede
indtægt fodboldafdelingen har, og derfor er det meget vigtigt at få samle de penge ind rettidigt. Før i tiden
sagde man altid ved generalforsamlingerne, jo vi har et kæmpe underskud, men vi har lige så meget udestående
i kontingent, og så klappede alle og troede at vi var godt med, men året efter var det det samme svar
forsamlingen fik, og sådan har det kørt i ring. Tonny Larsen bærer her det store læs for at hente de skyldige til
lommerne, og selv om det har været hårdt og krævet mange timer, så ses resultatet med alt tydelighed på dette
års regnskab
Af arr. Var årets helt store begivenhed vores 25 år jubilæum for gadestævnet og Byfesten. Vores Kommune og
Lokalmesterskaberne blev afholdt for 7. gang under den nye kommune, Kommunemester blev i år Team AS
Fodbold for første gang siden sammenlægningen, mens Bringstrup-Sig hjemførte Lokalpokalen for 2 år i træk,
vi valgte i år ikke at afholde kommunemesterskab for ungdommen, idet vi ikke selv kan stille hold i de
pågældende rækker. Lynge Broby fik opgaven, men det blev aflyst pga. manglende tilmeldinger.
Til slut vil jeg gerne takke TEAM AS Fodboldudvalg, for nogle gode konstruktive møder. En stor tak skal især
vores trænerteam have, Vi har udelukkende kun arrangeret trænere, som bliver bistået af vellidte holdleder, og
vi må sige at vi er enormt privilegeret hvad dette angår.
Carsten Larsen

