Årets fodboldberetning 2019

Året 2019 var et forholdsvis stille år, efter nogle store arr. med 80èr festen, var det udvalgets holdning, at vi i
2019 skulle fokusere på selve fodbolden.
Vi startede året med at måtte sige farvel til vores u13 hold, som desværre ikke var spillere nok, og dermed også
til et par vellidte trænere, Dennis Fisker og Søren Jeppesen. Ungdomsflagskibet var så u12 hold, som havde to 8
mands hold med i SBU-turneringen, et hold i række 3 og 4. Begge hold klarede sig over forventningerne, og
række 3 holdet vandt suveræn deres række, mens række 4 fik en flot placering midt i rækken. I efteråret
rykkede man række 3 holdet op i række 2, og her klarede de sig også godt, og endte midt i rækken. Vi har
mange talentfulde spillere i denne årgang, og vi har måtte sande, at nogle gerne vil prøve kræfter i større
klubber, hvilket er forståeligt nok, men rart at se at de stadig elsker at komme ned i klubben og træne med, når
det passer ind.
I de helt små årgange u6-u8-u9-u10, vrimler det også med talenter, vi havde hold med i i mange stævner, hvor
det blev til mange flotte placeringer, og i mange af stævnerne, var der ligeledes enten pokaler eller medaljer
bagefter. At nævne hvilken hold og placering de fik, vil være for omfattende, så det springer jeg over.
På seniorsiden var det lidt op og ned, både med resultaterne og spillerne. Resultats-mæssigt hang vi lidt fast i
bunden af serie 4, men nåede lige at samle point nok sammen til at vi forsat spiller i serie 4. Vi har en faktisk
mange senior i truppen, men det virkede som om at de ikke gad at træne sammen, således så man tit at de ikke
var så mange til træning, og når man spillede kampene, var holdet på intet tidspunkt intakt med det hold man
stillede med i den foregående kamp. En træners mareridt, men netop lige vores træner Jon Brosø Jensen virker
totalt ligeglad, kommer der 3 spillere til træning, så træner han dem, kommer der 22 spillere, så træner han
dem, udvalget tager hatten af for hans store altruisme, og derfor valgte vi at give ham SBU B2 træner kursus, til
en pris af 15.000, - kr., som en anerkendelse for hans arbejde i klubben. Jon er i øvrigt også træner i for u8 og
u9 årgangene, og bidrager også gerne med råd og vejledning på klubbens øvrige hold. En fuldtidsstilling som
træner for alle klubbens hold, med de rette lønforhold, ville han nok ikke sige nej til.
Vores to ”lukkede” 8 mands seniorhold består af en gruppe gamle venner, samt nogle venner fra Ringsted af,
som blot ønsker at deltage i en turnering, og da de opfører sig ordentligt, og selvfølgelig betaler deres
kontingent har vi i fodboldudvalget sagt ok for dette, selv om det strider lidt mod vores begreber om at
”fodbold er for alle, der vil spille fodbold”.
Vores oldboys afdeling kører stadig, men er ikke så stærkt mere som før, vores medlemmer er blevet ældre, og
flere og flere oplever skavanker, hvilket har betydet at man har måtte melde afbud til nole kampe, p.g.a. at
man ikke kunne stille hold. Vi havde hold med i +32, +40 samt +50 årgangene, og mens +40 & +50 spillede
deres kampe på Slaglille Sportsplads, valgte +32 i efteråret at lægge deres hjemmekampe i Alsted Fj. Selv om vi
selv måtte kridte op, og selv om forholdene ikke helt var som forventet, så hyggede spillerne og tilskuerne sig
over genopstandelsen af Alsted Fj. som hjemmebane for Team AS Fodbold.

Medlemmer antallet var i 2019 i alt på 102 fordelt på 59 under 18 år mens der var 43 over 18 år

Kontingentet indbetalingen har efter et på ”løse” sæsoner, haltet meget, men efter at Bodil Josefsen har
involveret sig som inkasso, har hun fået styr på dette, og ingen slippe mere igennem det kæmpe hul der var, og
ingen slipper at betale sit kontingent. Vi har ligeledes fået et mobilepay kontingent nr., så undskyldningerne for
ikke at betale er nu, lig nul. Endvidere er vores store medlemsskare blevet reduceret, i takt med at vi har fået
gennemgået vores medlemsliste, hvor mange tidligere medlemmer er blevet slettet, da de ikke spillede mere.
Af nye tiltag i 2019 kan nævnes at man rykkede senior træningen fra de obligatoriske tir-tors. træninger, til
man-ons., hvilket betød at man samlede hele fodboldafdelingernes træning til disse dage. Dette skaber liv og
sammenhold, når både ungdom og senior holdene kan mødes, og give highfive til hinanden. Kampdagene blev
også så vidt det var muligt, lagt på samme dage, så ungdomsholdene spillede før, hr. seniorernes kamp. I
vinteren 2019 forsøgte vi at lave fællestræning om fredagen på kunstbanen i Sorø, hvor ungdom og senior
trænede sammen, i endnu et forsøg på at skabe sammenhold. Tak til Jon Flemming Willadsen og Kenneth
primgaard for at stå for det.
Stafet for livet i Sorø er også blevet en tradition for Team AS fodboldafdeling, og tak til Tanja Larsen og Jette
Mikkelsen for at arrangere dette, dette gør at vi mødes, og samler penge ind til kræftens bekæmpelse og når vi
nu mødes og går alle disse runder, så får man også sludret med andre end de sædvanlige, og dette styrker
sammenholdet i klubben.
Tanja Larsen skal ligeledes roses for hendes store arbejde i at søge forskellige fonde, til hjælp for vores
fodboldafdeling, således fik hun samlet 4000 kr. fra Brand af 1848 mens Team AS fandt 6500 kr. sammen, så vi
kunne købe en M-station, en form for en flyttelig sparkemur, som nu bruges flittigt at både træner og spillere.
Endvidere søgte hun i 2019 penge til en stor oppustelig fodboldbane, hvilket vi så sent som i dag har indviet,
en. en bane til en pris af 30.000 kr. hvor Sydbank i samarbejde med Trelleborg gav 23.500,- kr., mens
rådighedsudvalget i Sorø Kommune gav 6.500,-Kr. Stor tak til Tanja, som har valgt at forsætte sit arbejde i at
skaffe penge til div. ting, som vi under ingen omstændigheder kunne have finansieret selv
Dog har vi samlet lidt penge sammen, via gransalg og støtteaktier, og disse penge valgte vi i efteråret 2019 at
bruge på at give hele ungdomsafdelingen samt træner dommere og kioskhjælper en hoodies, med navn og
Team AS logo, hvor de flittigt er blevet brugt, og sådan en reklame for vores klub er jo et eller andet sted også
penge hver. Dog skal SBG&I’s teltlaug samt AFG&I have tak for en donation på 5000 kr. hver.
En sidste ting som gav glæde for vores medlemmer, var da SBG&I investerede i en væg rundt om terrassen,
samt satte 3 varmelamper op, så man i de kolde stunder stadig kunne side udenfor, og nyde efteråret.
Årets modtager af fodboldfidusen blev Kenneth Larsen, som bidrager der hvor han kan, er det som
hjælpetræner, spiller, håndlanger eller andet, kan man regne med ham. Han sidder med i fodboldudvalget hvor
hans opgave er materialemand, og så har klubben stor gav af hans elektrikeruddannelse. Han er en vellidt
person blandt både børn og voksne, og er altid i godt humør, hvilket smitter af på dem han snakker sammen
med, og ord som ”verdensklasse” og ”helt ud af hallen” høres tit når han kommentere kampene som enten
tilskuer eller grillpasser på ”Lars`ens Plads”, en plads som han i sin tid forslog, og var med til at opfører. Et stort
tillykke med titlen, som årets person i 2019.
Til slut vil fodboldudvalget som altid takke alle medlemmer for at komme og bidrage med at fodbolden lever i
bedste velgående i Team AS regi, tak til bestyrelserne i henholdsvis Alsted Fjenneslev samt Slaglille Bjernede
Gymnastikforeninger.

På fodboldudvalgets vegne. Carsten.

