Beretning 2015
Blovstrød Fodboldklub
Endnu et år er gået og det er blevet tid til at kigge lidt tilbage.
Jeg vil først og fremmest nævne, at juni 2015 blev den måned, hvor den absolut sidste fodboldkamp
blev spillet på Blovstrød Stadion. Vi flyttede definitivt ind på vores nye anlæg ved Blovstrød
Hallen. Mange hyggelige stunder på det gamle stadion vil stå tilbage i vores hukommelse og jeg er
sikker på, at lige så mange vil opstå her.
Til manges store glæde, er klubhuset og arealet nu overtaget af spejderne, der forhåbentligt for
mange gode år på stedet.
Året startede tradition tro med vores store indestævne hvor rigtig mange hold stadig hygger sig
igennem week-enden. Morten Buchwald kan dog mærke, at det ikke er helt så let som tidligere at få
de enkelte rækker fyldt op. Det er særlig svært i ”gammel mands” rækkerne. Vi er dog
fortrøstningsfulde og tager handsken op igen år efter år.
Vores 1. senior hold havde det svært i serie 1, men efter et flot forår, skulle de ”bare” have 1 point i
de 3 sidste kampe. Uheldigvis lykkede det ikke og holdet rykkede ned efter sidste spillerunde i
foråret. Efter en lang sommerpause var holdet dog klar igen. Steen Jørgensen og Morten Hansen
stod i spidsen for holdet, der leverede en flot præstation igennem efteråret. Der skulle allerede
findes op og nedrykkere efter sæsonafslutningen, så der var ikke plads til mange udfald.
Det hele skulle afgøres i sidste spillerunde, hvor vi spillede mod Frederiksværk. Vi kunne nøjes
med et enkelt point og FIK skulle vinde for at rykke op. Kampen endte 2-2 og vi kunne fejre
oprykning til serie 1 igen. Kampen blev overværet ag 3-400 tilskuere og er stadion rekord på vores
nye baner  En super måde at indvie banerne på.
Vi valgte efter sæsonafslutningen at afslutte vores samarbejde med Steen Jørgensen, der har været
hos os længe. Morten Hansen, besluttede, afledt af det, også at stoppe. Vi gik i gang med at kigge
efter nye træner emner. Valget faldt på 2 rutinerede herrer, nemlig Tomas Rytter og Thomas Max
Hansen. Begge med erfaring som spillere på allerhøjeste niveau. Vi glæder til at se hvad de kan få
ud af spillermaterialet.
2. senior holdet led et noget omtumlet forår, hvor det var svært at få samlet tropperne. Efter
sommerpausen tog Peter Tømming trænertøjlerne og der kom anderledes styr på det. Holdet har
spillet i serie 5 og endte i den bedre halvdel.
Vores ungdomsafdeling er på rette spor. Vi har mange unge børn i afdelingen, hvorimod det
kniber i de ældre årgange. Som jeg nævnte sidste år, er vi udsat for meget små årgange, der gør det
svært at stille holdene. Vi har en stor skare af frivillige trænere og ledere, der gør et kæmpe stykke
arbejde for at holde sammen på børnene.
Da indesæsonen startede, blev endnu et hold stablet på benene. Helt unge 5-6 årige piger og drenge
mødte talstærkt op og det er en glæde at se de små ”lege” fodbold.

En stor tak til alle frivillige der giver den en kæmpe skalle i ungdomsafdelingen.
Vores veteran afdeling kører desværre lidt på pumperne. Det kniber med tilgang efterhånden som
medlemmer falder fra af den ene eller anden grund. Vi havde dog i 2015 et 11 mands veteran hold i
række 1 og 2 8 mands superveteran hold. Vi håber på, at vi kan bevare afdelingen fortsat.
Fremtiden for klubben ser dog lys ud. Det er netop besluttet at starte ”Ny Blovstrød” op. Det
bringer formentlig en hel del nye familier til byen. Noget der kan være med til at styrke hele
lokalsamfundet og fylde op i idrætsafdelingerne.
Vores Økonomi er sund. Vi bruger ikke flere penge end vi har. Vi kaster heller ikke om os med
dem, men har altid materialer, tøj mv. iorden . Tømming fremlægger regnskabet lidt senere.
Som en opfølgning på sidste års beretning omkring indflytning i vores nye lokaler og ibrugtagen af
de nye baner kan jeg sige, at selve anlægget opfylder vores behov pt. Vi er kommet fint i gang,
selvom, der stadig er nogle udeståender
11 mands græsbanerne lider noget under at drænet ikke fungerer optimalt. Der skulle nu være
fundet en løsning på det, så de ikke bliver oversvømmet i tilfælde af regnvejr. Byggeriet er ved at få
de sidste detaljer på plads, så tingene virker efter hensigten. Kommunen er flinke til at orientere os,
når der er nyt i de enkelte sager.
Til sidst skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, der selvom det kan være svært til tider, ihærdigt
arbejder for at Blovstrød Fodboldklub til stadighed er et rart og hyggeligt sted at være.
En særlig tak til Niels Dreyer, der efter mange års arbejde i bestyrelsen, har valgt, at stoppe.
De sidste ord skal være en stor tak til vores sponsorer. Jeg kan godt røbe at uden dem, vil det være
meget svært at drive fodboldklubben.
M.v.h.
Klaus Kristensen
Formand

