Årets fodboldberetning 2020

Det første halve år af 2020 var underligt. Vi nåede lige at starte årets op på Bjernedevej 27 A, efter
vintertræningen på Sorø Kunststofbane, fik spillet en senior kamp, herefter lukkede Mette Frederiksen
Danmark ned, og dermed også fodboldbolden, ingen fik herefter lov til at forsamle sig og fodbolden gik i dvale,
i 3-4 mdr. var alt i og omkring klubben lukket ned. Hen imod slutningen af maj/juni fik man igen lov at spille
fodbold, dog med restriktioner om div. påbud, såsom kun 10 i en gruppe inkl. træner, tydelige opdeling af
spilleområder, samt håndsprit når man kom, og så igen når man forlod området, trænerne måtte efter træning
spritte af samt materialer der var blevet brugt. Forsamlingsforbuddet gjaldt ligeledes indendørs, hvor man max.
måtte være 5 personer, og dette gjorde det svært for alle, når man ikke kunne mødes, og drøfte tingene, så
trænerne og fodboldudvalget var mere eller mindre overladt til sig selv, og dette gjorde at alle nærmest gik i
dvale.
Hen over sommeren åbnede regeringen så lidt mere op for forsamlingsforbuddet, og det betød at vi nåede at
afvikle Vores Kommune og Lokal mesterskab, og lige efter det, afholdte vi ligeledes gadestævnet, dog med en
max antal på 100 personer, men det blev holdt, og de 100 der var med på dagen, hyggede sig gevaldigt.
Efteråret var lidt mere tilbage til normalen, selv om der stadig var mange restriktioner, men selv om vi ikke
kunne overholdte dem 100 %, blev der vist respekt over for dem der var på loven siden.
Vi kunne i efteråret igen spille kampe, vores u10, u11 samt u14 kunne igen spille kampe, og vores hr. senior
kiggede ind i et spændende efterår, idet holdet var godt rustet, da flere tidligere Team AS spillere var kommet
”hjem” igen.
Til trods for et lidt underligt efterår, hvor man hele tiden skulle forholde sig til regeringens tiltag i forbindelse
med smittetallet, skulle man også forholde sig til modstandernes håndtering af reglerne, som i nogle tilfælde
ikke var helt i tråd med dem vi havde læst os frem til, men man lærte at acceptere reglerne de steder man kom
til.
Efterårsturneringen gik fint, ungdomsholdene gik til den, og især u14 viste gode takter, og vandt række 3, i en
ren finale kamp ude mod B73 Slagelse, som skulle slås i rundens sidste kamp, lykkedes det blot 2 min. før tid at
score vi til slutresultat 2-1, og dette medførte stor jubel blandt de mange medrejsende tilskuer. U11 havde
ligeledes et fornuftigt efterår og sluttede på 4. pladsen ud af 9 hold. U10 spillede en del medaljestævner i
efteråret, og leveret flere flotte resultater. Herre senior sluttede halvsæsonen af midt i deres serie 4 række.
Oldboys holdene kom i efteråret også på græs igen. +32 holdet, som spillede i Alsted Fjenneslev prøvede
endelig at vinde nogle kampe sidst på sæsonen, +40 holdet blev efter kun en kamp trukket, da holdet havde
svært ved at skaffe spillere nok. +50 holdet er ok intakt, til trods for at der som regel er flere afbud end tilsagn.
Økonomisk har vi også været præget af covid-19, det er selvfølgelig svært at sende et kontingent ud og så
kræve at man betaler det fulde beløb, for en idræt man ikke måtte dyrke, vi lod mellemmerne selv bestemme,
hvor meget de ville indbetale, nogle det fulde beløb, andre en halvering. Den frivillige indbetaling gav følgende
medlemsliste over kontingent betalende. 18 betalende senior spillere, 39 betalende ungdomsspillere, old boys
afdelingen havde 25 indbetalende, så en fodboldafdeling på 82 betalende spillere.

I flere år har u14 årgangen samlet penge ind til en udenlandstur til Holland, de skulle ha været afsted i påsken
2020, men måtte udskyde rejsen, hvorefter det så blev skudt til foråret 2021, som så desværre heller ikke blev
til noget. Pengene står nu på kontoen, og så må vi se hvornår vi kan sende drengene trygt afsted.
I perioden hvor covid-19 har hærget, har vi været gode til at opfinde alternative muligheder for at tjene penge
inde til div. hold, eller til klubben. Her kan nævnes u14 som solgte tulipanløg, græskar, samt uddeling af
aktivitetskalenderen, inkl. flyvers, som gav gode penge til deres udlandstur. Flere af disse gode indtjenings
muligheder er nu givet videre til de andre ungdomshold, som nu har chancen for at tjene penge til deres
udlands eventyr.
I 2020 genoplevede vi et gamle SBG&I projekt, nemlig julekalenderen, Jon Brosø Jensen, havde nemlig et
projekt som handlede om at klubben gav hvert enkelt medlem en Team AS trøjepakke, som havde en værdi på
1100 kr., hvoraf egenbetalingen for ungdommen var 250 kr. mens hr. senior måtte af med 500 kr., en udgift for
Team AS på godt 72.000,- kr. Egenbetaling og køb af rygnr. på senior siden gav 34.000. Julekalender gav et
overskud på 21.000, og tidligere indtjente granpenge gav det sidste beløb, som var 17.000 kr., så i foråret 2021
lykkedes det at give samtlige hr. senior og ungdom ens tøj på, som de skal have på til træning, for at styrke
fællesskabet, fremad rettet skal vi have råd til at give nye medlemmer samme tilbud, så julekalenderen ser vi
også i 2021.
Årets fodboldfidus 2020, blev ikke uventet givet til Jon Brosø Jensen, den mand er bare indbegrebet af Team AS
Fodbold, hans arrangement ligge på så højt et niveau, at ingen når han til sokkeholderne, som man siger. Han
er træner for hr. senior, for ungdomsårgangene u10 og u11. Endvidere bruge han sin sparsomme fritid på at
styrke fællesskabet, seneste med den før omtalte tøjpakke, samt julekalender. Jons familie har nok som den
eneste været glade for covid-19, da de så har set lidt mere til ham, pga. nedlukningen af fodbolden. Et stor
tillykke til Jon med pokalen.
I 2020 ramte et kommunalt projekt klubben. Der var afsat 4 millioner over 3 år, til en kunststofbane, i enten
Ruds-Vedby, Stenlille eller Team AS, dette gjorde at vi hurtigt i Team AS nedsatte et udvalg bestående af Tanja
Larsen, Rune Pedersen samt Carsten Larsen, hvor vi hurtigt fik arr.et møde for at finde ud af hvad vi kunne
gøre, for at muliggør en bane på Bjernedevej, med god hjælp af Henrik Stilling fra LBI, fik vi hurtigt etableret et
handlingsplan, som senere viste sig at vi var den eneste klub der arbejdede på dette, hvilket gjorde at Stenlille
IF og Ruds-Vedby accepteret at vi fik en væsentligt andel i de afsatte 4 millioner, og at rest af beløbet skulle vi
så selv finansierer, og i skrivende stund, er vi ikke langt fra at runde 300.000 kr., men der er stadig langt igen da
vi håber på at vi kunne skaffe 1. million.
Så til trods for covid-19 og alle de forhindringer vi mødte og møder, så er fodboldafdelingen intakt, og i
skrivende stund oplever vi lidt medlemsfremgang, men mere om dette ved generalforsamlingen i 2022, hvor vi
vender fodboldåret 2021.
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.

