
Fodboldafdelingen..      
Beretning af sæsonen 2015..

Vi havde i foråret/efteåret hold i årgangene : u4-8mix- u11drenge – u13 drenge – u13 piger - u16piger..
(kun forår)- Old Boys- Herre Senior(forår)

Vi havde en rigtig god Opstartsdag i April måned, hvor vi havde afsat en lørdag, vi startede med 
morgenmad og derefter gik ned på banerne, hvor vi havde en masse stationer med forskellige boldøvelser.
Vi havde lånt en DGI trailer med forskellige øvelsesredskaber. Til middag fik vi en bid mad og så ned og 
spille en fodboldskamp hvor børne og forældre fik rørt benene lidt. Vi sluttede med svømmehal og 
derefter hygge og pizza. Stor succes med god hjælp fra trænere og forældre. Stor tak til alle..

Vi har haft en utrolig stor tilgang til de små 4-8 årige. De har i foråret været oppe på 25 mand /piger og 
ingen tvivl at der her er vi vil sætte massivt ind og holde gang i denne udvikling der er her. Der var lavet 
et U6 – U7 og et U8 hold som deltog til Sommerland Sjælland Cup og de havde en rigtig hyggelig dag.

Vi har haft pigehold med til diverse stævner, Bakken Cup, Sommerland sjælland og Søndersø Cup.+ U13 
har været tilmeldt SBU 8-mands turneringer (været med i toppen i Foråret og vundet rækken efteråret).
U16 piger spillede 11 mands i foråret men gik i opløsning efteråret da flere skulle på efterskole.
U11 og 13 drenge har været til stævnet Sommerland Sjælland Cup og tilmeldt 8-mandsturneringer i 
DGI. Resultaterne for alle har været lidt delte, U11 har ligget godt til mens det været lidt sværere for 
U13 men humøret har været højt og troen på det har aldrig manglet.

Vi har haft Tilmeldt 8-mands OldBoys i DGI hvor holdet lå i toppen foråret og selvom der i efteråret med 
hjælp fra de ældste seniorer som også er nået gammelmandsalderen 32+ lykkedes det kun at holde trit 
med bunden men er dog altid klar til 3.-halvleg. 11-mands Senior spillede kun forår og måtte trække det 
efterår da der ikke kunne stilles hold..

Vi holdt Fodboldafslutning i Juni hvor vi grillede ved klubhuset og var ned på grønsværen og Spillede lidt
hyggebold børn/forældre på lidt blandende hold. Efterflg. var der uddeling af medaljer til de små og årets 
spillere til de stor børn. Jeg tror jeg på alles vegne kan sige at vi havde en rigtig hyggelig dag hvor alle 
havde det rigtig sjovt.

Vi har haft indendørs fodbold her i vinter og der har været hold der har trænet i u4-8 mix – u11-13 drenge
– og u13-15 piger.. Rigtig god tilslutning har der været i årgangen 4-8 mix hvor de har været oppe på ca. 
15-16 spillere. Det ser ud som en god fremtid for denne årgang. Nu skal vi bare sørge for at holde fast på 
dem. Alle børnehold var til kommunemesterskab og her blev u13 piger nr 1. Pigerne har desuden deltaget 
i stævne i københavn hvor de blev nr. 1 og stævne på sydhavsøerne hvor de blev nr. 3. Rigtige dygtige 
piger vi har her.

Jeg vil godt på   ha lov til at sig Tak til de andre Udvalg – hold og FU for et rigtig godt samarbejde på 
tværs af idrætsgrene. Jeg føler vi går i den rigtige retning og ser positivt på fremtidig samarbejde.

Rigtig god sæson til jer alle 2016.

På vegne af Fodboldafdelingen
Jimmy Bork Pedersen


