Formandens beretning

1999

Blovstrød IF Fodboldafdeling

Endnu et fodboldår er passeret. Det er en lidt speciel situation for mig at stå i her til denne generalforsamling og aflægge beretning da det er mit første år som formand som netop er passeret, og
dermed min første beretning jeg skal aflægge.

Fodboldafdelingen i Blovstrød har i 1999 gennemgået store organisatoriske ændringer. Først og
fremmest blev jeg ny formand efter vores mangeårige formand Klaus Kristensen. Desuden blev
der valgt ny kasserer, Niels Dreyer, og ny ungdomsformand John Olsen. Jeg føler derfor at vi i
1999 har haft et ”indkøringsår” med hensyn til bestyrelsesposter.

Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben, og til sidst komme med
summering omkring de forskellige hold vi havde med i henholdsvis SBUs samt DGIs udendørs
turneringer.

Året 1999 startede med vores sædvanlige indendørs fodboldstævne for senior, old-boys, veteraner
samt superveteraner. Dette stævne blev som sædvanlig en stor succes, og jeg fornemmer at de
ca. 300 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.

I februar måned havde vi to hold med til DGIs sjællandsmesterskab i indefodbold, old-boys samt
veteraner. Begge hold spillede nogle forrygende kampe og begge hold blev sjællandsmestre i indefodbold under DGI.

Vores sponsorer blev igen i 1999 tilbudt at komme ind og se en superliga kamp i Parken. Denne
stod mellem FC København og Silkeborg. Kampen havde ikke den store betydning for placeringerne i superligaen og dette kunne helt sikkert også aflæses i tilslutningen til turen. Jeg må sige at
vi med 7 sponsorer der troppede op havde et skuffende sponsor arrangement. De ledige pladser
blev fyldt op af klubbens medlemmer, men det er ikke ideen med turen. Bestyrelsen må nok se i
bakspejlet og sige at vi ikke har de store tilslutninger til sådanne busture, men vi vil gerne se vores
sponsorer om det så skal foregå på ovennævnte måde eller en helt anden finder vi nok ud af i år
2000.

I pinsen i maj måned drog ca 30 seniorspillere samt ledere afsted til en turnering i Tyskland. Det
blev nogle fornøjelige dage med fornemt solskinsvejr og masser af fodbold. Vi havde 2 hold med i
turneringen og resultaterne flaskede sig sålede at begge nåede frem til semifinalerne. Her tabte
Blovstrød 1 til et hold fra Silkeborgegnen mens Blovstrød 2 gik sejrsrigt ud af deres semifinale.
Efter en meget spændende finale med uafgjort resultat i både ordinær kamp samt forlænget spille-

tid vandt Blovstrød 2 finalen på straffespark (efter 8 skud til hvert hold). Blovstrød 1 tog sig af 3.
pladsen.

Sankt Hans aften blev afholdt med fodboldklubben som arrangør i juni måned. Dette arrangement
er efterhånden godt og grundigt indarbejdet. Vi havde en hyggelig aften med mange spisende gæster og et rimeligt vejr. Et arrangement fodboldklubben ikke tjener det store på men til gengæld
føler jeg at vi glæder mange af byens borgere med et flot bål samt afslutnings fyrværkeri.

I juli måned var det så ungdommens tur til at komme afsted. Årgang 89 deltog i et forlænget weekend stævne på Fyn, med deltagelse af 16 miniput hold fra Danmarks bedste og næstbedste rækker. Efter en flot 2. plads i indledende runde var Blovstrød klar til kvartfinalerne, her mødte vi dog
vores overmænd og således blev det til en samlet 6. plads for et godt kæmpende Blovstrødhold.
Igen et dejligt stævne med fodbold i højsædet og masser af godt vejr.

Efteråret 1999 er forløbet stille og roligt uden de store begivenheder. Alle vore aktive hold spillede i
deres tilmeldte turneringer og i slutningen af oktober rykkede holdene indendørs til Blovstrødhallen.

På ungdomssiden er vores yngste medlemmer født i 1994 og 1995 disse trænes af Torsten Dybkjær. Der er ca 15 små børn som ”leger” fodbold under Torstens kyndige ledelse. Holdet deltog i
1999 i en turnering hvor de er 5 spillere på banen som er af samme størrelse som en håndboldbane. Jeg føler at denne form for fodbold er rigtig god introduktion til idrætsverdenen, og vi får mange
glade børn samt forældre. Holdet har gennem hele 1999 oplevet en jævn medlemstilgang og det
ser ud til at vi får et nyt hold stablet på benene som så består af spillere født i 1995 og 1996.

Vores næste ungdomshold er af spillere født i 1993 samt 1992, vi har ikke mange medlemmer som
er født i 1992 derfor er de 2 årgange slået sammen. Holdet deltog i foråret i en 7 mands SBU turnering, hvor det røg ind i nogle ordentlige nederlag. Niels Funch som er træner for holdet traf i
samarbejde med forældrene den beslutning at de ikke ønskede at spille en sådan form for fodbold
i efteråret. Derfor trak vi holdet ud af SBU turneringen og tilmeldte det en 5 mands turnering under
DGI. Dette syntes at være det helt rigtige valg, spillere og forældre livede meget op og holdet har
gennem efteråret opnået rimelig medlemstilgang, og igen fået mod på deltagelse i en 7 mandsturnering i år 2000.

Årgang 1991 blev i 1999 trænet af Steen Hesselbjerg samt Charley Ramsgaard. Dette hold deltog i
en 7 mands turnering under SBU. Holdets spillere og forældre har et godt samarbejde som også
har ført til venskaber uden for fodboldbanen blandt såvel spillere som forældre. Både i forårets

turnering og i efterårets turnering spillede holdet lige op med samtlige modstandere, de vandt
kampene når de spillede godt og tabte når det gik mindre godt, hvilket førte til en 4 plads ud af 6
hold i begge turneringer. Desværre meddelte Steen i oktober måned at han ikke har tid til at fortsætte som træner når indendørs sæsonen er overstået, så fodboldklubben skal ud at skaffe en ny
træner.

Årgang 1990 deltog ligeledes i en 7 mandsturnering under SBU. Holdet som består af ca 14 spillere trænes af Carsten Jæger samt John Olsen. De 2 ”garvede rotter” som trænere kører træningen
fornuftigt og jeg fornemmer en stor glæde og velvilje blandt de mange forældre på holdet til at bakke spillerne op i såvel mod som medgang. Holdet blev nummer 5 ud 6 i såvel foråret som i efterårets turnering.

Årgang 1989 fik i starten af 1999 ny træner, Kasper Lydolph. Kasper havde trænet ældre hold
gennem en årrække i klubben og er af klubben anset for en yderst velkvalificeret træner til Blovstrød IFs bedste ungdomsårgang. Holdet spillede i den bedste SBU række i foråret dette resulterede i en flot 4. plads. Kasper meddelte at han ikke kunne træne dem i efteråret idet han fik nyt
arbejde i Grækenland. Efter en kort sondering blandt forældrene kunne vi præsentere 2 nye trænere Jesper Svarre samt Steen Schmidt Jensen, som begge selv spiller fodbold, og har sønner på
holdet. Holdet fuldførte flot efterårets turnering ligeledes med en 4. plads til følge.
I de ældre årgange havde vi ikke mange medlemmer. Dog så det ud til at vi kunne ”skrabe” et
drengehold sammen. Vi havde fundet en træner af høj kapacitet Per ”Bager” Højris som har trænet
fodboldhold i Birkerød gennem mange år. Samarbejdet med Per varede dog kun kort tid, de medlemmer vi havde dukkede ikke op til træning og Per trak sig som træner. Undertegnede tog herefter over, og fik lige præcis samlet et drengehold efter et krisemøde i afdelingen blandt forældrene.
Holdet deltog i foråret i en 11 mands turnering under SBU. De vandt ikke mange kampe men sluttede som nummer 5 ud af 6 hold. Spillerne holdt sommerferie og det var lige som om at denne
ferie fortsatte da fodbolden igen skulle i gang i august måned. En hurtig drastisk men nok nødvendig konsekvens af denne manglede spiller tilslutning blev derfor at undertegnede så sig nødsaget
til at trække holdet ud af turneringen. En sørgelig kendsgerning var det at Blovstrød IFs fodboldafdeling ikke havde noget 11 mands ungdomshold. Dette ser heldigvis ud til at ændre sig i år 2000
idet vi regner med at have et 11 mands lilleput hold på benene (årgang 1988 samt 1989).

Vores 1. hold i senior afdelingen spillede i 1999 i serie 3. Holdet har gennem de sidste par år gennemgået en kraftig udskiftning. Flere af de aldrene spillere er holdt op på holdet og nye unge kræfter er kommet til. Vi må sande at det tager tid for de unge spillere at komme fra ungdommens trygge kår op i seniorafdelingen. Holdet endte på en 4. plads, og indfriede vores forventninger om at

blande sig i topstriden. Vi levede faktisk i håbet om en oprykning lige til sidste kamp. Holdet blev
trænet af Frank Skade Nielsen. Resultatmæssigt var det sjovt at se, at vi vandt over de samme
modstandere i efteråret som vi havde besejret i foråret, men tilgengæld tabte vi også til de samme
modstandere som havde besejret os i foråret. Holdet spillede ikke en eneste kamp uafgjort men
vandt 10 kampe og tabte 10 kampe.

Frank Skade Nielsen fortsætter ikke som træner for 1. senior, klubben har ansat Bjarne Korndahl
Larsen som ny træner. Han har gennem mange år trænet forskellige hold i såvel Lillerød, Farum
samt Birkerød.

Årets spiller på 1. senior : Lars Kristensen

Vores 2. hold i seniorafdelingen spillede i 1999 i serie 5. Holdet blev for andet år i træk trænet af
John B. Elverdahl. Vi havde forventninger om at dette hold skulle rykke op i serie 4. Denne forventning blev til fulde indfriet holdet vandt rimelig sikkert deres række og skulle herefter ud at spille
om sjællandsmesterskabet. Efter 2 kampe var dette slut holdet vandt den første ”vind eller forsvind” kamp over Frederikssund men tabte den anden til Ledøje-Smørum. Alt i alt et godt år for 2.
holdet som i år 2000 spiller i serie 4.

Årets spiller på 2. senior : Frank Petersen

3. Holdet i seniorafdelingen spillede i 1999 i serie 6. Holdet består primært af spillere som gerne vil
ud at røre sig lidt men mest for hyggens skyld. Holdet blev hver weekend udtaget af Lars Rasmussen med Ulrik Bjørnsson som en god medhjælper, og gennemførte flot turneringen med en 5 plads
tilfølge.
Årets ”klumpfod” på 3. senior : Thomas ”Holger” Nørholk.

Old boys holdet deltog i række 2 under SBU. Holdet er gennem de sidste par år blevet forstærket
med en del af vores tidligere 1. senior spillere. Efter en meget flot sæson med Niels Dreyer som
den ansvarlige leder endte holdet på 1. pladsen i turneringen og rykkede dermed op i old boys
række 1, som er den bedste SBU kan tilbyde. Old boys holdet skulle efter at være blevet nummer
1 ud at spille om sjællandsmesterskabet for old boys 2. 1. kamp var mod AB og denne kamp tabte
de, og var dermed ude af kampen om at blive old boys 2 sjællandsmester. En stor cadeau til holdets leder Niels Dreyer som grundet alder slutter en flot old boys karriere og bliver ansvarlig for
veteranholdet i år 2000. Klaus Kristensen overtager old boys holdet i år 2000.

Veteranholdet deltog i 1999 i en privat turnering (som de plejer at gøre). Efter et skuffende forår
med få sejre tog holdet sig for alvor sammen i efteråret, og spillede nogle spændende kampe. Holdet gik næsten fra sejr til sejr, men hente det forsømte i foråret kunne de ikke. Holdet fik en flot
placering men oprykning blev det ikke til. Holdet blev igen i 1999 ledet af Kell Storm.

Der er flere spillere på veteranholdet som er nået op blandt de ældre fodboldspillere. Disse har følt
det lidt irriterende at skulle kæmpe mod de unge mennesker på 40. Det er derfor en glæde at kunne konstatere at vi i år 2000 udover et veteranhold får et superveteranhold (spillere over 47 år).
Veteranholdet skal som før nævnt ledes af Niels Dreyer mens Kell Storm fortsætter som ansvarlig
leder for det nye superveteranhold.
Som tradition bliver årets BIF’er kåret på generalforsamlingen og denne skal vi ikke bryde. Det er
undertegnede som alene står for valget og i år falder dette på et bestyrelsesmedlem som udover at
være bestyrelsesmedlem har trænet vores 1. senior, fungeret som doktor når spillerne peb over
ømhed og skader i kroppen, var ansvarlig for pinseturen for seniorspillerne , har spillet på hold i
såvel senior, old boys samt veteranrækken og meget mere. Jeg føler at han er et samlings punkt
for klubben, og at det er yderst fortjent at han modtager et gavekort til Allerød Idræt sponseret af
SID Allerød.
Årets BIF’er 1999 : Frank Skade Nielsen.

Sluttelig vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og øvrige medlemmer for et fodboldår på godt og ondt, men med positive minder som overskygger de negative. Jeg håber at alle
er klar til endnu en tørn for vores fodboldklub.

Morten Buchwald
Formand

