Formandens beretning

2002

Blovstrød IF Fodboldafdeling

Denne beretning er opbygget på en anden måde end dem jeg som formand tidligere har aflagt. Jeg vil se
tilbage på år 2002, hvad der er sket uden for banen og komme med en opsummering af hvad der sportsligt
er sket inde på banen. Jeg vil endvidere komme frem med fodboldklubbens holdninger til hvorledes vi skal
agere i fremtiden.

Først skal der lyde en tak. Tak til alle vores medlemmer og frivillige ledere for et år, hvor I hele tiden har givet
positiv med og modspil altid på en konstruktiv måde. I har givet mange personer så mange positive oplevelser. Ligeledes en tak til alle vores erhvervssponsorer for en utrolig god opbakning og positiv modtagelse når
Blovstrød fodboldklub henvender sig for at høre om I vil støtte os. Sidst men ikke mindst en tak til alle vores
pointaktionærer og Blovstrød fodboldklub håber at I vil støtte os på lignende vis i år 2003. Uden vores medlemmer og frivillige ledere havde vi slet ingen fodboldklub og uden vores sponsorer og pointaktionærer var
det aktivitetsniveau og de fine materialer vi har overhovedet ikke opnåeligt. Fodboldklubben vil i den forbindelse også rette en stor tak til Leif Sandner som bestyrer Skovmarken Stadion på en sådan måde at alle
føler sig velkomne og at forholdene er pæne og rene, samt at vi til stadighed kan udbygge klubhuset og købe de faciliteter som brugerne har behov for.

Jeg gav i sidste års beretning udtryk for at jeg fornemmer at vi år 2001 fik opbygget en bestyrelse som kunne
udvise handlekraft og som have menneskeligt overskud til at få gang i tingene i Blovstrød fodboldklub. Det
var således en glæde ved generalforsamlingen i år 2002 at kunne konstatere at alle bestyrelsesmedlemmer
på nær Thomas Scheel Larsen ville fortsætte, i stedet for Thomas blev vor tidligere formand Klaus Kristensen valgt ind i bestyrelsen. Der blev fortaget nogle små justeringer således at Klaus blev ny kasserer i stedet
for Niels Dreyer, som i stedet blev menigt bestyrelsesmedlem. Vi var efter min mening nu godt udrustet til de
mange lederopgaver, der er i en fodboldklub som vores. Jeg fornemmer at bestyrelsen året igennem har haft
et godt og positivt samarbejde, hvor vi stadig hver især bliver bedre til at løse de opgaver vi sætter os for, og
fordele opgaverne mellem os. Vi har været gode til at skabe andre indtægter end kontingent og lign. – Vi har
været gode til at finde de rette ledere for de forskellige fodboldhold vi har, jeg synes at vi skal rose os selv for
at have løst denne opgave i år 2002. Vi har efter min mening udvist handlekraft, omtanke, menneskeligt
overskud og nærhed sådan som jeg mener en bestyrelse i en frivillig forening skal gøre. Dermed ikke sagt
at vi ikke kan blive bedre for det kan vi helt sikkert, og det skal vi sætte os som målsætning i år 2003. Vi skal
skabe en energi blandt de ledere vi har fundet frem til , en energi som hele tiden gør, at vi har et menneskeligt overskud til at modtage nye medlemmer samt at gøre det sjovt at spille fodbold i Blovstrød. Vi skal skabe
indtægter som gør det muligt at udbygge vores aktivitetsniveau samtidig med at vi hele tiden har vores materialer i orden. Vi skal være synlige i såvel Blovstrød som Allerød, og folk skal have respekt for os i en sådan
grad, at de tænker at i Blovstrød findes der en fodboldklub hvor der er check på tingene og ingen bliver
overset.

Jeg vil kort ridse op, hvilke nye ledere vi i år 2002 fik til at styre de forskellige hold vi har i Blovstrød. På oldboys siden tog Henrik Nielsen over i stedet for Klaus Kristensen / Lars Nørr, på seniorfronten blev Frank
Skade-Nielsen ny holdleder/assistent, Thomas Hansen samt Bo Jensen nye træner/holdleder samt Martin
Hansen og Stian Larsen nye holdledere. På ungdomssiden tog først Tino Ysbæk Nielsen fat om drengeholdet han er siden hen blevet afløst af Anders Villadsen og Heine Sønnichsen/Peter Dalhoff. Peter Bilde Fogh
er kommet til i årgang 1994 som ekstra træner og Benno Bergmann har overtaget ansvaret for vores yngste.

Udover alle disse ovennævnte er der flere og flere som ønsker at give et nap med ved diverse arrangementer, lederskaren vokser støt og roligt og opgaverne bliver begrænset så de er til at overskue. Vi har til år
2003 ansat ny 1. seniortræner i Jan Fletgaard samt ansat Bjarne Korndahl som ny ynglingetræner. Alle disse
rokeringer og nye lederansigter kunne selvfølgelig bunde i at vi ikke har ordentlig styr på tingene, men dette
er nu langt fra tilfældet ifølge mig selv, vi har netop styr på tingene og er en klub i udvikling som forstår at
finde frem til de rette ledere på det rigtige tidspunkt, og det skal vi fortsat være.

Året 2002 startede med vores sædvanlige indendørs fodboldstævne for senior, old-boys, veteraner samt
superveteraner. Dette stævne blev som sædvanlig en stor succes, og ligesom i år 2001 satte stævnet ny
rekord med hensyn til antal deltagende hold, i alt deltog 67 hold. Jeg fornemmer at de ca. 500 spillere, tilskuerer m.m. havde en fornøjelig 2. weekend i januar måned. Samtidig giver det en økonomisk ballast for
fodboldklubben at starte året med. Et stævne som helt sikkert skal fortsætte mange år endnu.

Slutningen af januar måned blev en mærkedag for mig selv samt ikke mindst for Blovstrød IF. Allerød kommunes årlige idrætspriser samt AIUs lederpris for år 2001 skulle uddeles. Jeg modtog således AIUs lederpris
samt en hæderscheck på kr 8.000 for mit arbejde i Blovstrød fodboldafdeling og vil især i denne forbindelse
rette en stor tak til alle mine medspillere her i fodboldklubben som gjorde det muligt for mig at modtage
æren. Samme aften modtog Blovstrød IFs formand Poul Møller Hansen, efter min mening fuldt fortjent Allerød kommunes idrætslederpris, hvilke er den fornemmeste pris man kan få indenfor sportsverdenen i Allerød
Kommune, og et stort tillykke skal der lyde herfra til Poul.

En årlig tilbagevenden begivenhed er Sankt Hans aften. Arrangementet var for alvor ved at synke til jorden,
idet ingen rigtig gad at tage sig af det. Ulrik Bjørnsson tog for alvor fat, han ville simpelthen have en Sankt
Hans aften i Blovstrød fodboldklubs tegn. På fin vis fik han stablet et medhjælperhold på benene i form af
Lars Rasmussen, Bjarne Korndahl og Frank Skade-Nielsen. Arrangementet forløb fint til glæde for mange
Blovstrød borgere. En stor tak skal der fra min side lyde til dem som fik Sankt Hans aften op og stå og gennemført, jeg ser med fortrøstningsfulde øjne frem til at vi igen i år 2003 får gennemført en Sankt Hans Aften.

For første gang i Blovstrød fodboldklubs historie skulle vores 1. senior spille en turneringskamp på hjemmebane mod Lillerøds 1. senior, dette var den 24. august. Vi brugte selvfølgelig dagen på at promovere os ekstra i forhold til sponsorer, pointaktionærer samt vores ledere. Fodboldklubben har fået så mange rosende ord
om vores arrangement, så konklusionen på dette arrangement må blive at vi fik brugt dagen på en yderst
positiv måde. Selve turneringskampen tabte vi desværre med 4-1, men dette fakta slår på ingen måde skår i
en dag mange forhåbentlig vil tænke tilbage på. Vi kan noget i Blovstrød fodboldklub som ikke ret mange
andre kan på samme måde, nemlig skabe glæde, sammenhold og oplevelser.

I starten af november løb endnu et arrangement af stablen i Blovstrød fodboldklub regi, vi afholdte nemlig et
gavebanko i Blovstrødhallen. Blovstrødhallen som en måned tidligere var fyldt 20 år og tænk engang hvor
meget glæde vi har haft af denne hal. Lars Nørr og Gert Theill var primusmotorer i at få bankospillet op og
stå, og med hjælp af den resterende del af bestyrelsen lykkedes det os at skaffe nogle overordentlig fine
præmier. Selve bankospillet forløb til de ca 300 fremmødte spilleres store tilfredshed,Vi synes dog blot at
300 var 100 for lidt. Dermed blev overskuddet af bankospillet heller ikke det som vi havde forventet, men et

arrangement som var sjovt at afholde men ikke havde meget med sammenhold og fodbold at gøre. Vi skal
nok tænke os en ekstra gang om og promovere bankospillet noget mere, hvis vi skal kaste os ud i et ligende
projekt.

Et arrangement som vender tilbage år efter år er five-a-side. Jens Wolff og Lars Kristensen havde taget
initiativet til at afholde arrangementet, som blev afholdt med både gule ærter og flæskesteg. 25 spillere dukkede op lørdag morgen til morgenmad, herefter blev der spillet fodbold, spist frokost og spillet banko om
juleænder. En lang positiv dag hvor de sidste forlod klubhuset ved midnatstid eller efter 15 timers samvær.

Dette var lidt om hvad bestyrelsen i Blovstrød IF står for samt hvilke udenomsaktiviteter vi har afholdt, nu til
det vi har præsteret på fodboldbanen.

Vores ældste hold er 7 mands superveteranerne hvor Kell Storm er holdleder, disse fik ligesom de sidste par
på fin vis gennemført turneringen. Vi har 2 veteranhold, det ene i A-rækken i en privatturnering, her mødte vi
gode hold og endte på en fin midterplacering. Vores andet veteranhold spillede i B-rækken i samme privatturnering, denne række vandtes meget overbevisende og et stort tillykke for denne præstation til alle omkring
holdet skal der lyde fra mig. Vores Oldboys hold rykke i 2001 ud af den bedste række, på mange måder var
der skiftet godt og grundigt ud på holdet, de fik fint gennemført turneringen med en midterplads til følge.

Vi havde for 2. år i træk 4 seniorhold tilmeldt SBUs turneringer. Vores 1. senior rykkede i år 2001 op i serie 2,
vi skulle ud og spille en del lokalopgør mod hhv. Lynge og Lillerøds 1. seniorhold, dette var vi dog ikke afskrækkende af på forhånd. Spillerne gik til den med krum hals og trods utrolig mange skader endte vi på en
fornem 5. plads, godt gået af 1. senior. Som tidligere nævnt fortsætter Bjarne Korndahl ikke som 1. seniotræner, jeg vil gerne takke ham for det arbejde som han har udført i seniorafdelingen, for uden ham var vi
heller ikke nået til den position vi er i nu. Vores 2. senior spiller i serie 5, vi havde en del forhåbninger om at
de skulle rykke op, men de mange skader på 1. senior samt nogle rigtig dumme pointtab gjorde at vi endte
lige udenfor oprykningspladserne. En stor tak skal der lyde til 2 ledere som står for holdet, Thomas Hansen
samt Bo Jensen, de har efter min mening givet seniorafdelingen utrolig meget. Vores 3. og 4. senior spillede
begge i serie 6 og begge hold gennemførte fint deres turneringer, begge med midterplaceringer til følge, stor
ros skal der lyde til frivillige ledere omkring 3./4. senior for de har muliggjort en helhed i seniorafdelingen. Jeg
kan endvidere sige at Lars Rasmussen som er en af holdlederne for 4. senior blev valgt som årets BIFer
2002.

For første gang i 12 år havde Blovstrød IF deres eget ynglingehold, og det er af meget stor værdi at vi kan
fastholde disse unge gutter i fodboldens glæder. Ynglingene spillede i en række under SBU og blev en fin
nummer 2 i efterårets turnering. Efter endt turnering skulle de på udlandstur til Italien, en tur jeg håber har
givet dem mod på at forsætte med at spille fodbold i Blovstrød, samt ikke mindst har givet dem et minde for
livet. Vores drengehold spille ligeledes i en turnering under SBU, de spiller ½ årlige turneringer og både i
foråret og i efteråret blev de nummer 2, godt gået i en voksende afdeling. Vores lilleputter spillede 7 mands
fodbold under DGI her blev det i både foråret som i efteråret til pæne midterplaceringer.

Alle vores yngre hold spiller i turneringer under hhv SBU og DGI, jeg vil ikke nævne deres slutplaceringer i
de rækker de deltog i for det mener jeg ikke er væsentligt, det er langt mere væsentligt at spillerne udvikler
sig i rammer som de synes er sjove og udfordrende, og det tror jeg gælder for alle disse hold.
Vi skal tilstadighed udvikle disse rammer som gør at flere og flere har lyst og mod til at spille i Blovstrød, men
samtidig skal vi sørge at vi ikke bliver så store så vi glemmer den enkelte, eller ikke har plads.
Jeg vil i det følgende komme ind på hvordan jeg ser fremtiden i Blovstrød.

For 4 år siden blev jeg valgt som formand, og før det havde jeg siddet 7 år i bestyrelsen. For 4 år siden havde jeg ikke det menneskelige overskud til at skabe mig et overblik over hvad der skulle til, og hvilket arbejde
der skulle udføres før at vi fik en velfungerende fodboldklub, i store træk pegede mange pile nedad. Vi kunne
dårligt stille 3 seniorhold, vores ungdomsafdeling var et stort rod, der var simpelthen ikke overskud hverken
menneskeligt eller økonomisk fra nogen til at give opbakning til de frivillige ledere som gerne ville yde en
indsats for fodboldklubben. For ca 2½ år siden, skete der noget, nogle personer, inklusiv mig selv, fik et
menneskeligt overskud, og jeg satte mig ned alene og gjorde nogle tanker igennem om hvilken klub jeg gerne ville have og hvordan jeg synes Blovstrød skulle udvikle sig, jeg skrev simpelthen nogle ideer og målsætninger ned. Jeg viste dem ikke til andre og det har jeg stadig ikke gjort, men lod nogle dem sive ud og vi fik
utrolig opbakning fra mange. I løbet af de sidste 2½ år er utrolig meget bygget op af mange personer og
vores klub er efter min mening nu velfungerende. I foreningsverdenen er det dog ikke et enevælde, men
derimod mange personer som har hver deres holdning til tingene, dog ser jeg det som en meget afgørende
faktor, at nogle få ledere kan lægge de rette bånd ud, således at alle medlemmer får nogle udfordringer og
opgaver som de kan løse, men kun løse dem såfremt de gør en indsats. Vi skal konstant have fat i disse få
ledere, for ingen ledere varer evigt i samme position og det er heller ikke sundt for fodboldklubben i Blovstrød hvis de gør det.

Et andet afgørende spring der blev gjort for 2½ år siden var samtidig af rent økonomisk karakter. Blovstrød
fodboldklub havde simpelthen ikke økonomiske midler til at skabe de rette omgivelser og ej heller råd til de
materielle ting som efter min mening giver menneskeligt overskud og gør det sjovt at spille fodbold, det er nu
sjovere og mere inspirerende at sparke til en ny fodbold end til en nedslidt fodbold og det er gældende for
alle aldre. Vi er på vej, vi har skabt nettet under os, nu skal vi blot udbygge det og få vores materialebeholdning op på et niveau som gør at vi kun skal vedligeholde, det vil jeg tro tager 1 til 2 år mere.

Rent økonomisk har vi bl.a. grundet ovennævnte brugt de midler vi har haft til rådighed, vi har ikke sparet op.
I fremtiden skal vi nok til at spare lidt op således at vi bliver mindre afhængige fra årets start af diverse indtægter. Vi skal ikke spare op til vores ”pension” eller for den sags skyld til ”dårlige tider”, men vi skal spare op
fordi vi skal investere i fremtiden og have økonomisk råderum, og vi skal ikke spare op på bekostning af
vores aktivitetsniveau. Hvorledes skal vi så spare op :
1. Vi skal først og fremmest have opbygget materialebeholdningen, således at den kun skal vedligeholdes,
og samtidig søge at opnå større rabatter på vore indkøb.
2. Vi skal skaffe endnu flere midler gennem vores sponsorer samt pointaktionærer.
3. Vi skal være gode til at finde de rette ledere på de rigtige tidspunkter til den rette godtgørelse
4. Vi skal være bedre til at søge diverse fonde, puljer, legater mm

5. Vi skal være mere kritiske med vores udgifter, uden at det går ud over aktivitetsniveauet.

Blovstrød fodboldklub er efterhånden ved at bestå af så mange medlemmer, at vores omgivelser er ved at
være for små. Det må dog på ingen måde standse udviklingen i medlemstallet, og det kræver et stort organisatorisk talent. Vi skal til stadighed forsøge at skabe en helhed i klubben således at vi kan tilbyde fodbold i
alle aldre og for begge køn. Derfor skal vi begynde, at se os om efter mere plads. Jeg stiller mig det spørgsmål, hvem tør sætte en kæp i hjulet i en fodboldklub som er i fremdrift. Jeg kunne godt komme på nogle
institutioner/personer, og hvis det er tilfældet så skal vi i fodboldklubben være så stærke, at vi har nogle
trumfer og et økonomisk råderum, som gør at de institutioner/personer, som ikke har samme opfattelse som
os, ikke får deres vilje.

Mange personer i Allerød ser gerne, at Blovstrød fodboldklub og Lillerød fodboldklub laver et nært samarbejde/sammenlægning omkring 1. hold i såvel senior som ungdom. Jeg vil gerne sige min mening og jeg tror
at jeg har opbakning fra et overvældende flertal blandt medlemmerne i Blovstrød fodboldklub på det område.
Blovstrød og Lillerød skal selvfølgelig samarbejde på de områder, hvor det er til gavn for alle. Eksempelvis
som i år, hvor Lillerød ikke kunne skabe et ynglinge 2. hold, i stedet for at spillerne holdt op med at spille
fodbold så blev de tilbudt at ”hjælpe” Blovstrøds ynglinge afdeling og blev derfor medlemmer af Blovstrød.
På sådanne områder hvor begge har en fælles interesse skal vi udbygge vores samarbejde. Blovstrød og
Lillerød fodboldklub skal stadig hver især være suveræne fodboldklubber og ikke indgå i nogen form for
sammenlægning, og dermed ikke have et fælles 1. seniorhold.
Som I kan forstå skal Blovstrød fodboldklub hele tiden udvikle sig og stille forventninger og målsætninger op
både til os selv men så sandelig også til vores omgivelser. Vi skal dog på ingen måde udvikle os hurtigere
end at vi selv kan følge med. Vi skal ikke bare få flere medlemmer fordi det ser godt ud, vi skal få flere medlemmer fordi vi har organisationen i orden. 1. senior skal ikke bare rykke op rækkerne for at rykke op, vi skal
rykke op fordi vi har Blovstrødholdet til det og opbakning fra hele klubben til at rykke op. Vi skal med andre
ord hele tiden sørge for at vi har de rette ledere.

Jeg håber, at alle medlemmer af klubben er klar til endnu en tørn for vores fodboldklub i Blovstrød, og husk
på at hvis vi står sammen og arbejder udfra ens holdninger og visioner så kan denne fodboldklub blive den
sjoveste og bedste på alle fronter i Allerød Kommune. Vi er godt på vej – skal vi stoppe udviklingen ? Mit
svar er et rungende og gennembruds kraftigt : NEJ
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