Formandens beretning

2001

Blovstrød IF Fodboldafdeling

Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben i år 2001 både på banen og
udenfor banen. Desuden vil jeg komme med en kort økonomisk redegørelse samt mit bud på hvilken
fremtid jeg ser i Blovstrød IF Fodboldafdeling.

Det er sådan at en beretning nu om dage skal indeholde visse elementer for at den tilgodeser Folkeoplysningsudvalgets mulighed for at vurdere om der er tale om en folkeoplysende forening og dermed er
tilskudsberettiget. Dette er blot et af de få krav som til stadighed presses ned over frivillige ledere, som
efterhånden drukner i papirmængder som skal udfyldes, tidsfrister som skal overholdes med mere. Alt
dette skulle jo nødig gå ud over foreningens formål nemlig at udbrede kendskabet til og give mulighed
for at dyrke fodbold i Blovstrød.

Året 2001 startede med vores sædvanlige indendørs fodboldstævne for senior, old-boys, veteraner
samt superveteraner. I år havde vi desuden oprettet en ny række, Seniorshow rækken, denne gav mulighed for at spillere på lidt lavere niveau end ”eliten” også kunne få nogle fornøjelige og lige kampe.
Dette stævne blev som sædvanlig en stor succes, og 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.
Jeg skrev i sidste års beretning at ”jeg nærmere føler år 2000 som et problematisk år, hvor flere personer inklusiv mig selv ikke til fulde levede op til det ansvar det er at drive en fodboldklub i Blovstrøds
regi”, og det selvom alle bestyrelsesmedlemmer er 100 % frivillige ledere. Jeg må sige at år 2001 ikke
startede meget bedre, 3 bestyrelsesmedlemmer valgte at holde op, vi skulle ud og finde en ny ungdomsformand samt seniorfomand. Vi fik efter nogle hektiske dage fundet 3 medlemmer som ønskede
at give et nap med i bestyrelsen. Således blev Lars Gottlieb ny ungdomsformand, Thomas ScheelLarsen ny Seniorformand samt Ulrik Bjørnsson nyt medlem af bestyrelsen. Det var dejligt at holde det
1. bestyrelsesmøde, hvor vi var fuldtallige, men det var ligeså beklageligt at måtte konstatere, at Thomas Scheel-Larsen ikke havde overskud til at fortsætte sit bestyrelsesarbejde grundet arbejde i ny
isenkræmmer butik. Derimod føler jeg, vi resterende i bestyrelsen har fået opbygget et godt sammenhold, hvor vi hver især bruger hinanden som sparringspartnere. Vi fik uddelegeret opgaverne bedre i
mellem os og dette gjorde beslutningsprocessen kortere og dermed handlekraften stærkere, dette håber jeg at medlemmerne har kunne mærke.

Alt dette frigav nogle ressourcer, hvor vi tidligere har brugt mange kræfter på små bagatel problemer,
kunne vi nu bruge nogle ressourcer på ideer, vi længe har ønsket et efterleve. Blovstrød Fodboldafdeling fik således opbygget en hjemmeside, vi kom på nettet, og jeg håber og tror, at mange medlemmer
allerede benytter sig af denne hjemmeside til at finde oplysninger, nyheder og meget mere om vores
klub. I fremtiden er jeg helt sikker på, at mange flere vil bruge vores hjemmeside, og at denne vil føre til
nye medlemmer, nye sponsorer og dermed mulighed for flere oplevelser for medlemmerne.

Klaus Kristensen styrer kontingentet med hård hånd, men jeg må komme med lidt malurt i bægeret, det
er simpelthen for dårligt når nogle medlemmer skylder kontingent. Som jeg indledningsvis nævnte, så
er papirarbejdet ikke blevet mindre gennem årene, og når man så samtidig skal gå at rykke folk for at
overholde tidsfrister, så tærer det på kræfterne. De kræfter som man ligeså godt kunne have brugt på
foreningens formål.

Jeg husker specielt tilbage på maj/juni måned, som vel de mest hektiske af alle måneder i denne fodboldklub, jeg nogen sinde har oplevet. Medlemmerne var strømmet til klubben, vi sad en torsdag aften i
klubhuset flere årgang 92/93 spillere skulle ikke ud og spille i weekenden fordi der ikke var noget hold til
dem, vi havde lige tilmeldt et ekstra lilleputhold, og nu viste det sig endvidere at ca 20 seniorspillere
heller ikke kom ud og spille i denne weekend, også fordi der ikke var noget hold til dem. Desuden var vi
i gang med at stable et nyt juniorhold på benene. I sådanne situationer er der brug for handlekraft og
overskud til at give noget ekstra af sig selv i forhold til fodboldklubben. Vi fik den efterfølgende fredag
tilmeldt et årgang 92/93 hold til turnering som desværre senere gik i opløsning samt et ekstra seniorhold (4. holdet) som på fin vis fik gennemført en hel turnering. Desuden fik vi et juniorhold tilmeldt til
efterårets turnering. Jeg er helt sikker på at, hvis vi kan finde de rette organisatoriske kræfter, så kan
denne fodboldklub få endnu flere medlemmer og tilbyde fodbold i alle alderskategorier lige fra nybegynderen på 4-5 år til Superveteranen som er rundet de 50 år. Hvis det lykkes så føler jeg at vi har
skabt en helhed i klubben som kun kan bruges til positiv promovering.

Forårets turneringer var nu færdigspillet. For de voksnes vedkommende var de kun nået halvvejs, mens
ungdommen spiller ½ årlige turneringer. Her var det at bemærke, at vores lilleputter suverænt vandt
lilleput 3, og at vores årgang 1993 hold vandt deres række under DGI og derfor skulle til Årby på fyn for
at spille om landsmesterskabet under DGI. Desuden lå vores 1. senior nummer 1 medens vores 2 veteranhold som spillede i samme række lå nummer 1 og 2.

Sankt Hans aften blev afholdt med fodboldklubben som arrangør i juni måned. Dette arrangement er
efterhånden godt og grundigt indarbejdet., måske lidt for godt. Det var dejligt at se at mange hjalp med
at sætte borde, stole op samt hjælpe med mad, servering med mere under arrangementet, men det er
særdeles hårdt når det er de samme frivillige kræfter der trækkes på gang efter gang. Hvis vi vil fortsætte med dette arrangement må bestyrelsen have større opbakning blandt medlemmerne. Arrangementet i sig selv gav for første gang underskud og der skal laves nogle ændringer således at dette ikke
gentager sig. Selv føler jeg at arrangementet er hyggeligt og til glæde for mange borgere i Blovstrød og
det er vel netop, ordet Blovstrød som har været i centrum i dette år, sammenhold i byen og det at byen
ikke skal synke hen til et sted, hvor folk blot bor men også lever og udfolder sig. Der må simpelthen
være basis for et arrangement som ikke giver underskud.

Der var ikke stor opbakning blandt seniorspillere til at deltage i et sommerstævne på Bornholm, hvilket
jeg synes er synd for det er netop på sådanne ture at der skabes et sammenhold, derimod var der opbakning i lilleput afdelingen. Således drog 15 lilleput spillere afsted til Tune for at spille et stævne. Jeg
tror at alle spillere havde nogle dejlige dage i Tune, og håber selvfølgelig på at vi kommer afsted igen i
år 2002.

Årgang 1993 holdet havde kvalificeret sig til Landsmesterskabet i 7 mands fodbold under DGI. De drog
således 12 spillere + ledere samt en masse forældre afsted til Årby på Fyn i midten af august måned i
en weekend for at afgøre hvem der skulle have æren at kalde sig Danmarksmester under DGI. Sportsligt gik det ikke godt for holdet som endte blandt de sidste, men socialt var turen et hit uden lige. Jeg
føler netop at det er sådanne arrangementer/ture vi skal have råd til at betale/yde tilskud til i Blovstrød,
dette uanset om det er vores mindste eller ældste spillere for alt andet lige giver det et utroligt sammenhold.

Ved vores hjemmekamp for 1. seniors vedkommende mod Tikøb IF havde vi inviteret alle vores sponsorer med samt forskellige betydningsfulde personer med tilknytning til Blovstrød IF. Selve spisearrangementet forløb fint og da jeg holdt min tale for dem som var inviteret affødte dette en oplysning fra
Allerød Idræts Unions formand Jan Fialla, vedrørende vores store medlemsfremgang, således fik klubben et ekstra ordinært tilskud fra Allerød Kommunes Folkeoplysningsudvalg på kr 21.700.-. Jeg ser lidt
symbolik i dette, hvis vi gør opmærksom på os selv, ja så kan meget mere lade sig gøre, og det er vel
der vi vil hen. Kampen startede med faldskærmsudsping fra Allerød Flyveklub og jeg tror generelt det
var en stor oplevelse for de mange sponsorere/tilskuere der var på Blovstrød Stadion denne dag, i
øvrigt vandt vi kampen 3-0.

11. september ramte en tragedie vores verden, man føler i sådanne situationer at fodbolden betyder så
uendelig lidt, men det er måske omvendt, det er måske lige præcis i sådanne situationer at fodbolden
eller holdsporten betyder allermest, nemlig sammenhold. Det at kunne snakke med andre, få sine følelser ud blandt med og modspillere. For at markere vores foragt overfor sådanne angreb på vor verden
spillede vores 1. senior for første gang i klubbens historie med sørgebind, dette skete i kampen mod
Kvistgård på udebane. Kampen startede med 1 minuts stilhed på Blovstrøds opfordring, lad os mindes
ofrene og så håbe at vi aldrig nogensinde igen skal bære sørgebind grundet sådanne hændelser.

I slutningen af september sluttede de ældste af vores medlemmer udendørssæsonen af. Old Boys måtte erkende at række 1 var for svær, de rykkede efter 2 sæsoner i den bedste række en tand ned. En af
de primære årsager var nok at holdet blev ramt af mange skader undervejs i turneringen, og at de er
blevet et år ældre end sidste sæson. Vores 2 veteran hold dystede til det sidste om hvem som skulle
slutte som nummer 1 og hvem som skulle blive nummer 2. Vores nye hold Veteran 2, som er spillere
der tidligere repræsenterede B82 Virum endte med at blive nummer 1 og vores gamle Blovstrøddrenge

blev nummer 2, således har vi et veteranhold i den bedste række samt et hold i den næstbedste række
i år 2002. Et stort tillykke med oprykningen og godt gået i veteranafdelingen. Superveteranerne som
spiller 7-mands fodbold endte midt i rækken, og jeg fornemmer altid en hvis hygge og rigtig blanding af
leg og alvor når disse spillere er ude at repræsentere Blovstrød, et hold som helt sikkert skal fortsætte
og har givet klubben en ekstra dimension. En stor tak til alle som har været med til at gøre det muligt for
Blovstrød at have 1 oldboys hold, 2 veteranhold samt 1 superveteranhold i år 2001.

Ungdommen sluttede deres turneringer. Vores yngste spillere født i 1995 og 1996 deltog året i gennem
i en 5 mandsturnering. Jeg fornemmer at denne form for fodbold/leg er den helt rigtige indgangsvinkel
til fodboldens verden . Jeg fornemmer at børnene sammen med træner Steen Gadsbøll har haft mange
fornøjelige timer på Blovstrød Stadion samt i Blovstrødhallen. Årgang 1994 var under 10 medlemmer
da udendørssæsonen skulle i gang, dette mente træner Torsten Dybkjær ikke var nok til at stille med et
7 mandshold, derfor spillede holdet sæsonen igennem 5 mands fodbold. Efteråret igennem oplevede
holdet en stor medlemstilgang således består holdet nu af knap 20 spillere, og Torsten har fået en
hjælper i Nicolai Johansen. Vi ser frem til en spændende sæson hvor vi kan stille med minimum et 7
mands hold, muligvis 2 i år 2002. Torsten og Nicolai fortsætter som trænere. Årgang 1993 spiller under
ledelse af Niels Funch og Steen Jørgensen 7 mands fodbold. Holdet var tilmeldt en række under DGI i
foråret som de vandt og dermed var kvalificeret til at spille om Landsmesterskabet. I efteråret følte vi, at
de unge gutter skulle have mere modstand, hvorfor de blev tilmeldt række 2 under SBU, og her blev det
til en midterplacering. Kasper Korndahl var før sæsonen hvervet som ny træner for lilleputafdelingen,
hvor hans far Bjarne Korndahl ville hjælpe Kasper i gang med ”trænerkarrieren”. Lilleputafdelingen voksede støt og roligt i medlemstal, således at vi både havde et 11 mands hold samt 1 syvmandshold, dog
med dispensation for brug af ældre spillere. 11 mandsholdet vandt både foråret og efterårets række,
men da vi havde dispensation kunne vi ikke erklæres som officielle vindere. 7 mandsholdet klarede en
midter placering i foråret og blev nummer 2 i efteråret. I løbet af efteråret trådte Bjarne Korndahl stille
og roligt tilbage og Kasper fik en ny medhjælper i Sebastian Bøttcher, både Kasper og Sebastian fortsætter i år 2002 med at træne de knap 25 drenge/lilleput spillere vi har. I midten af foråret fik Blovstrød
IF et juniorhold, 16 spillere i alderen 14-16 år ville gerne spille fodbold i Blovstrød. Holdet blev tilmeldt
en turnering i efteråret, Ulrik Bjørnsson blev træner, og holdet gennemførte på fin vis turneringen. Vi ser
i år 2002 frem til at få et ynglinge hold. Det er her værd at bemærke at Blovstrød IF ikke har haft et yngligehold i ren Blovstrødregi i over 10 år.

Generelt et kanon år for ungdomsfodbolden i Blovstrød, hvor Lars Gottlieb blev kørt ind som ny ungdomsformand og til fulde levede op til det ansvar og den omhyggelighed en sådan afdeling kræver. En
afdeling som kræver store organisatoriske kræfter og som kun kan få succes ved, at der er nogen som
tør tage ansvar, levere frivilligt arbejde samt masser af gå på mod. Jeg håber at vi år 2002 fortsætter
den udvikling som har præget år 2001, og at vi inden for en overskuelig fremtid kan tilbyde fodbold i alle

aldre for ungdommen i Blovstrød, men er samtidig vidende om at det kræver ben hamrende hårdt arbejde, jeg er villig til at tage min tørn.

Det er mange år siden at seniorafdelingen har haft så mange positive oplevelser, men alt er jo ikke rosen rødt og der har også været negative oplevelser i senior afdelingen. 1. senior rykkede efter 4 år i
serie 3 igen op i serie 2, det skete idet vi blev næstbedste 3’er i serie 3, og at resultaterne fra Kvalifikationsrækken samt Sjællandsserien gjorde at bedste samt næstbedste 3’er rykkede op sammen med
nummer 1 og 2 fra hver serie 3. Som tidligere nævnt lå vi nummer 1 efter forårets turnering, dette endda med et forspring på 7 point til nummer 3. Efter en meget dårlig start i efteråret, fik vi i de 4 sidste
kampe kæmpet os frem til 10 point, de 7 første havde kun givet 9 point, jeg føler sæsonen set i gennem, at det var fortjent vi rykkede op, men må samtidig sige at en oprykning vil kræve meget større
engagement, såfremt vi ikke skal have en returbillet med det samme.
2. senior kom særdeles skidt fra start, mange nye ansigter en ny træner og det at mange først begyndte
at træner lige før sæsonstarten gjorde at vi slet ikke var gearet til serie 5, og det er ikke godt nok. Efteråret blev langt bedre og det er den vej vi skal, holdet var mere sammenspillet og sluttede som nummer
5 efter at have været placeret på en 10. plads da halvdelen af kampene var afviklet.
3. senior spillede i serie 6, holdet var placeret i en række med en del tophold og så mange hold som var
vores 3. senior ligeværdige. Jeg fornemmer året igennem at det har været et meget positivt år for 3.
senior. Grundet den store medlemstilgang var der ikke de store problemer med at skaffe spillere. Holdet endte som nummer 5 ud af 11 hold.

Et arrangement som vender tilbage år efter år er five-a-side. Ulrik Bjørnsson havde taget initiativet til at
afholde arrangementet som til en del kritik blev uden gule ærter, men dette skortede ikke på opbakning.
Det er vel den største five-a-side klubben nogen sinde har afholdt. 35 spillere dukkede op lørdag morgen til morgenmad, herefter blev der spillet fodbold, spist frokost og spillet banko om juleænder. En
lang positiv dag hvor jeg tror de sidste forlod klubhuset ved midnatstid eller efter 14 timers samvær.

Rundt om i kommunen hører man om ventelister for børn og unge til at dyrke deres sport. Vi er i dag ca
250 medlemmer af fodboldklubben, og dette er et af de højeste medlemstal nogensinde. Vi har stadig
plads til flere og må aldrig opleve ventelister i fodboldklubben. Selvom vi har plads til flere så bliver omgivelserne jo umiddelbart ikke større. Jeg tror på at det arbejde vi mange frivillige ledere går rundt og
laver i Blovstrød betyder flere medlemmer, men medlemmerne må så samtidig være vidende om at
dette vil kræve nogle rokeringer, det kan være at vi igen bliver nød til at benytte skolebane som kampbane, men jeg vil samtidig være lidt ked af dette idet det giver en splittelse af vores fodboldklub.

Økonomisk set er fodboldklubben en forening som bruger deres penge på medlemmerne, vi sparer ikke
det store beløb op eller sætter penge i obligationer mm. Denne vej synes jeg også a vi skal gå efter i
fremtiden. Vi skal være en klub som er kendt for at vores medlemmer har de rette materialer, er ordent-

lig påklædt til kampe, men vi må så samtidig kræve at medlemmerne passer godt på de ting fodboldklubben stiller til rådighed.

Jeg ser meget lyst på fremtiden, men er samtidig vidende om at såfremt mine visioner med denne fodboldklub skal efterleves så vil det kræve ben hårdt arbejde mange år endnu. Lad mig understrege at
mine visioner kortfattet går ud på at vi skal kunne tilbyde fodbold i alle alderskategorier, at vi forsat skal
være vores egen klub og ikke slåes sammen med andre fodboldklubber i kommunen, at vores medlemmer, støttepersoner samt sponsorer får mindeværdige oplevelser. Eller sagt på en anden måde, vi
bliver Allerød Kommunes sjoveste klub at repræsentere, og så kommer resultaterne nok også.

Jeg vil 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.
År 2001s BIF’er er endnu ikke kåret, SID Allerød giver hvert år klubben et gavekort på kr 700,-, og det
skal selvfølgelig tilfalde en person som har gjort et ekstraordinært arbejde for fodboldklubben. Sådanne
personer har vi heldigvis flere af og let er valget aldrig. I år har jeg valgt et medlem som gennem mange
år har spillet fodbold på klubbens veteranhold, er ny ungdomsformand i bestyrelsen og en fremragende
sparringspartner når der skal formuleres skriftlige sager. Han har 2 børn som spiller fodbold i klubben
og er altid i godt humør og villig til at give et nap med når noget halter. Hans organisatoriske evner og
gode humør har helt sikkert givet klubben mange nye medlemmer, derfor synes jeg det fuldt fortjent at
Lars Gottlieb bliver årets BIF’er.
Årets BIF’er 2001 : Lars Gottlieb.

Sluttelig vil jeg takke alle bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere og øvrige medlemmer for et fodboldår på godt og ondt. Jeg håber, at alle medlemmer af klubben er klar til endnu en tørn for vores fodboldklub i Blovstrød, og husk på at du skal tænke hvad kan du gøre for din fodboldklub for at alle får det
sjovere og ikke hvad kan fodboldklubben gøre for dig.

Morten Buchwald
Formand

