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Indledning
Dette er fodboldafdelingens årsberetning. Den er stykket sammen af trænere og holdlederes input
for de enkelte hold og bestyrelsens beretning for 2011.

Bestyrelsens beretning
Efter en lang og hård vinter kom foråret og det betød at vi skal ud på græsset og spille fodbold. De
første fødder, der betrådte græsset var vores U12 hold, der havde den norske klub Nesodden IF på
besøg. Det var i starten af april. Siden da er der trænet et utal af gange og spillede over 200 kampe i
klubbens blå farver.
Vi har i de sidste 12 år ligget med et gennemsnit på knap 190 medlemmer. Ved udgangen af 2012
kunne vi mønstre 207. Grafen herunder illustrerer udvikling i de sidste 12 år:
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Som det fremgår af grafen, er det de kvindelige medlemmer, der står for fremgangen i de seneste år.
Tallene fordelt på aldersgrupperinger og køn:
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2011 blev økonomisk set et dyrt år. Vi går ud af 2011 med et underskud på ca. 70.000 kr. De store
udgifter er på tre områder:
Vi har etableret boldskabe i Gundsølille, betalt for to master i Ågerup og været så heldige at have fire
hold af sted til afsluttende mesterskaber.
Boldskabene var en tiltrængt investering, idet de gamle skabe var faldefærdige og der var et
frygteligt rod.
Lyset i Ågerup blev gen etableret af oldboys/veteranafdelingen, der brugte weekender og
eftermiddage til at støbe fundamentet, rejse masterne og montere lamperne. Lyset gavnede
klubbens spillere indtil uge 43, hvor kommunen noget overraskende lukkede banen.
Især skal der lyde en stor tak til Bo Hansen, Erik Rahr, Lars Rasmussen og Michael Rasmussen for
deres kompetente indsats.
Fire hold formåede at kvalificere sig til afsluttende mesterskaber og det kostede knap 10.000 kr. pr.
hold.
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Vision 2012
På afdelingsmødet i marts 2011 lancerede bestyrelsen Vision 2012 som indeholder følgende
punkter:
WebIntegration - Klubbens trænere og ledere benytter sig af KlubOffice og KlubCMS
Etablering af en sportslig koordinatorfunktion - hvad er fodbold set med Gundsølille briller?
Forpligtende fællesskaber
Stabilt samarbejde mellem Gundsøklubberne
Status på Vision 2012
WebIntegration - Klubbens trænere og ledere benytter sig af KlubOffice og KlubCMS.
Alle klubbens trænere og ledere er oprettet i DBUNet og har adgang til ovennævnte systemer.
KlubOffice bruges primært til kampflytninger. På sigt skal medlemsregistreringen også gå gennem
KlubOffice.
Det går noget mere trægt med KlubCMS, som giver adgang til klubbens hjemmeside. Få hold er
kommet i gang. En af indsats områderne i 2012 bliver et kursus i brug af disse systemer.
Etablering af en sportslig koordinatorfunktion - hvad er fodbold set med Gundsølille
briller?
Under punktet Fodbold i Gundsølille på side 4 kan læses nærmere om fodboldtankerne i Gundsølille.
Sportskoordinator funktionen leder stadig efter sin form. I skrivende stund vil Carsten Stroustrup
komme på besøg til de enkelte træningsaftener og kan i øvrigt bruges/spørges til råds.
Forpligtende fællesskaber
Med disse ord mener vi at alle medlemmer er en del af klubben og bidrager til driften af denne og de
fællesbegivenheder, der arrangeres. For de mindste årgange er det forældrene, der bidrager til
dette. Man kan sige at forældre også medlemmer og skal støtte op om en række arbejdsopgaver.
Det er min opfattelse at dette har flyttet sig i den rigtige retning i 2011 og vi er godt på vej.
Stabilt samarbejde mellem Gundsøklubberne
Der er etableret et godt og stabilt samarbejde mellem de tre Gundsøklubber. På det sportslige plan
afvikles der Gundsø Cup for seniorerne i starten af august og for ungdom er der et årligt julestævne.
Klubberne mødes et par gange om året og stikker nogle retningslinjer ud for fælles tiltag (bl.a.
kurser) og orienterer om hvad der rører sig i de respektive klubber.

Fodbold i Gundsølille
På det fodboldmæssige plan har vi noget ujævnt, men løbende, haft fokus på bedre børnefodbold i
Gundsølille. Vi har i 2011 udarbejdet forskellige papirer og tiltag, der skal styrke børnefodbolden i
Gundsølille og som skal udføres i praksis i 2012:
Tættere samarbejde mellem årgangene.
Den blå tråd
Afholdt træner/ledersamtaler
Træner/ledermøde med fokus på fodbolde
De fem søjler
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Tættere samarbejde mellem årgangene, giver flere træningsmuligheder
Med et sted mellem 10 og 20 spillere på hver årgang kan det nogle gange være svært at optimere
træningen, derfor arbejdes der på at samle flere årgange til udvalgt træningssamlinger evt. med
fokus på enkelte kompetencer; f.eks. afslutninger
Den blå tråd
Med inspiration fra naboklubber og aldersintegreret træning fra DBU har vi lavet et hæfte, vi kalder
Den blå tråd, Dette beskriver hvad, der forventes at klubbens fodboldspillere behersker, teknisk som
taktisk på de respektive årgange.
Afholdt træner/ledersamtaler
I august afholdt vi træner/leder samtaler for at afdække kompetencer, ambitioner og andet hos
klubbens trænere og leder.
Træner/ledermøde med fokus på fodbolde
I december afholdt vi et ungdomstrænermøde hvor vi fokus var på fodbolden i Gundsølille. Flere
møder er i vente
De fem søjler.
Vi vil gerne præsentere fodbolden i Gundsølille som baseret på følgende fem søjler:
Kompetente
trænere

Forberedte
trænere

Passende øvelser

Uddannede
trænere, der
modsvarer
niveauet

Forberedte
trænere giver
god træning

Aldersrelaterede Træn fælles når
træning
spillerne ikke er
afhængige af
”Den blå tråd”
hinanden

Intern
videndeling

Planlægning 3-4
træningsgange
og genanvend
med justeringer

Oprettelse af en
øvelsesbank

Hav altid ét
enkelt fokus i
den enkelte
øvelse

Niveaudeling i
træningen

Bold, bold og
bold

Ideelt set en
bold pr spiller
Men fodbold er
et holdspil……

Træn på niveau
eller nærmeste
niveau når der
er afhængighed
af andre spillere
Fællestræning
med årgang
over/under

Spraglehøj – fodbold hele vinteren
Kommunen etablerede henover sommeren en kunststofbane ved Spraglehøj i Jyllinge. Vi fik tildelt
seks timer på banen hhv. torsdag aften og søndag middag. Vi var lidt skeptiske mht. om den lange
transport ville være et problem. Men denne skepsis blev gjort til skamme, torsdag aften har været
fuldt besat og det har søndagen også været undtaget de gange ungdomsholdene har været
involveret i indendørsturneringen.
Alle hold, der har trænet og spillet på banen har udtrykt begejstring
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Store bolddag
Senior afdelingen arrangerede den Store bolddag den 3. sept. Dagen bød på boldjonglør, autograf
skrivning af Anders Quist fra FC Roskilde, hoppeborg, grill og flere konkurrencer. Programmet
startede med en serie 5 kamp mellem Gundsølille og Oppe Sundby og de lokale spillere blev
tydeligvis inspireret af de mange tilskuere og vandt sikkert 3-0.
Serie 4 holdet skulle have mødt Kildeholm, men de meldte afbud fredag aften. Et hasteindkaldt
erstatningshold, bestående af ældre spillere og tidligere Gundsølille spillere, mødte op og fik et 3-0
nederlag med i bad.
Stor tak og ros til seniorafdelingen og især Brian Sørensen for et kæmpe arrangement, der helt
sikkert skal gentages i 2012.
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2012: Fokuspunkter
På baggrund af erfaringerne i 2011 satser mener jeg at vi skal sætte fokus på følgende områder i
2012:
Bedre børnefodbold
Brug af KlubOffice og KlubCMS
Mange hold - En klub
Stabil økonomi
Bedre børnefodbold - 2012
Som tidligere nævnt præsenteredes på ungdomstrænermødet den 6. december de fem punkter
børnefodbolden skal hvile på:

Kompetente
trænere

Forberedte
trænere

Passende øvelser

Uddannede
trænere, der
modsvarer
niveauet

Forberedte
trænere giver
god træning

Aldersrelaterede Træn fælles når
træning
spillerne ikke er
afhængige af
”Den blå tråd”
hinanden

Intern
videndeling

Planlægning 3-4
træningsgange
og genanvend
med justeringer

Oprettelse af en
øvelsesbank

Hav altid ét
enkelt fokus i
den enkelte
øvelse

Vigtigste tiltag:
Intern
videndeling
Deltage i hhv.
FCN workshops
og JFC kurser

Vigtigste tiltag:
Planlagte
træningsforløb

Niveaudeling i
træningen

Bold, bold og
bold

Ideelt set en
bold pr spiller
Men fodbold er
et holdspil……

Træn på niveau
eller nærmeste
niveau når der
er afhængighed
af andre spillere
Fællestræning
med årgang
over/under

Vigtigste tiltag:
Indsamling til
øvelsesbank

Vigtigste tiltag:
Fællestræninger

Vigtigste tiltag:
Bold som
redskab
indtænkes i
øvelserne
Teknikmærket a
la Gundsølille

Brug af KlubOffice og KlubCMS
Som det fremgår af Vision 2012 er det målet at trænere og ledere er brugere af KlubOffice og
KlubCMS. Det er vigtigt at understrege at målet med brug af KlubCMS lægges ud til forældrene og at
ambitionen er små men mange artikler om fodbolden i Gundsølille.
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Mange hold - En klub
Hvis vi skal fremstå som en klub med mange hold, skal der etableres en række fællearrangementer.
Følgende tiltag er i støbeskeen og næsten dato sat:
Standerhejsning, 31. marts: ansvarlige bestyrelse og ungdomstrænere
Store bolddag (dato ikke fastsat): Samarbejde mellem alle afdelinger
Teknik mærket med flere årgange: Løbende gennem foråret, ungdomstrænere
Ungdomsafdelingen arrangerer ture til FCNs hjemmekampe

Stabil økonomi
Med investeringerne i 2011 skal vi køre økonomien stramt og over de næste fire år opbygge en
egenkapital på 30.000 kr.

Masser af jubelscener i 2012

8

Årsberetning for fodboldafdelingen i GSG&IF
2012

Det sportslige
U07: En lille, men ihærdig årgang
Vi har det sidste år haft til og afgang af spillere og har aktuelt trup på 6, meget energiske drenge. De
har deltaget og vundet flere 1 pladser ved jyske 3 bold stævner, været vært for lokale hold og
deltaget i fodboldskole under DBU.
/Anders og Torben
U08: Opdeling og voksende kompetencer:
U8 har i 2011 fået sig en trænerstab på 4 forældre som har delt opgaver imellem sig, for at sikre at
de unge mennesker får en ”glad” oplevelse når de kommer til fodbold samtidig med at de udvikler
sig som spiller. Dette betyder også at vi er begyndt at opdele de unge helte ud fra deres engagement
til træning og deres formåen. I 2011 valgte vi at opdele de unge mennesker så de spillede sammen
efter hvilket klassetrin de har i folkeskolen. Dette betød også at vi var klar over, at i år havde vi kun
U8 spillere fra 1. klasse hvor vi kom til at spille kampe mod en del som også havde 2. klasses børn
med på deres hold. I forhold til de unge menneskers sammenhold har det været en rigtig god ide, da
de har det sjovt sammen også selv om det har kostet en del tabte kampe, specielt i udendørs.
Indendørs spiller vi hver torsdag fra kl.: 17:25 – 18:15, det har været en udfordring med tidspunktet
da en del forældre helst så at deres børn kunne gå direkte fra skolen til fodbold. Men da skolen
slutter kl.: 17:00 så var det kun muligt hvis vi startede træningen kl.: 17:00, derfor besluttede
trænerteamet at vi starter træningen kl.: 17:00 i taktiklokalet og ”snakker” fodbold i 20 min før vi gør
på banen.
Hen over indendørs sæsonen er det vores opfattelse at en del spillere virkelig har udviklet sig. Vores
sidste stævne ”julestævnet” i Jyllingehallen viste også at drengene nu kan måle sig med de andre. Vi
ser derfor frem til de sidste indendørs kampe og specielt til udendørs sæsonen i 2012, hvor vores
drenge nu vil være de ”store” på banen og hvor vi forventer at de vil kunne komme til at klare sig
godt.
/Henrik, Johhny og Ronnie
U09: Ny træner og gode resultater:
Henrik Roost blev i august måned kontaktet af ungdomstræner Jacob Lauersen med henblik på at
overtage U9 drenge/pigeholdet.
Aftalen er på plads sidst i august og arbejdet bliver sat i gang med dette fantastiske hold.
U9-holdet havde træningstider tirsdag/torsdag på anlægget i Gundsølille, men da holdet
kun kunne spille på 7 mandsbane grundet alle 5-mandsbaner var optaget disse dage,
skiftede vi til træningstider mandag/onsdag 1,5 timer pr. gang.
Holdet består af 9 drenge og 1 pige.
Henrik Roost har som træner kun haft ansvaret for 2 udendørstuneringer med dette U9
hold, som forløb udmærket.
U9-vintersæsonen træner vi hver mandag på grusbane 17--‐18 og indendørs torsdag
18.15--‐19.05
Indendørssæsonen har U9 spillet 9 kampe og ligger nr. 3 i puljen. Holdet kæmper virkeligt godt og
der er aldrig under 8 til træning og kampe (meget godt af et grundlag på 10 spillere).
U9 holdet havde stor succes ved Juletuneringen i Jyllingehallen hvor holdet vandt deres pulje og
spillede 5 rigtig gode kampe mod hold der kom fra A-rækken.
Fremtiden for U9 holdet!
Vi har aftaler med 3 klubber omkring venskabskampe i sommeren 2012
Vi skal spille DBUSjælland-turneringer i den kommende sommer 2012
Vi har fundet en tøj sponsor til spillertøj/træner teamet
/Henrik og Jacob
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U10-U11: Mesterskab og spring fra 5 mands til 7 mands
Lige pt. er der 25 spillere tilmeldt, med en lille overvægt af 01’ere. Vi har i løbet af året fået et par
nye spillere, men desværre også nogen som er stoppet.
I foråret 2011 spillede begge hold stadig i DGI 5-mands og grundet manglende hold på årgangene,
spillede de i samme pulje. Det gav en 1. plads til 02’erne og en 2. plads til 01’erne. 02’erne deltog
derfor ved Landsmesterskabet i Lejre, hvor det blev til en 4-5 plads. 01’erne skulle have deltaget ved
Sj. Mesterskabet, men med manglende hold i årgangen i 5-mands, så blev det ikke til noget, og
pladsen blev givet til et andet hold.
I efteråret blev begge hold tilmeldt 7-mands. 02’erne på D-niveau og 01’erne på C-niveau. Dette har
løftet begge hold en del. 02’erne endt i den nederste del af puljen, men alle har haft nogle gode
kampe og humøret har hele tiden været højt, på trods af, at de til tider rendte ind i nogle gevaldige
”høvl”. 01’erne sluttede midt i puljen og har ligeledes haft nogle gode kampe. Generelt for begge
hold, så har det udviklet spillerne meget, med de nye udfordringer.
Nogle af spillerne har udviklet sig rigtig meget, da de har fået meget spilletid. Vi forsøgte at trække
et par af de bedste 02’er op og spille med 01’erne. Det gav dem en del mere modstand, men til
gengæld så gav det noget mere luft og udfordring til de andre spillere.
Lige nu er vi i gang med DGI’s indeturnering, hvor begge hold ligger midt i deres respektive puljer.
/Steen og Carsten
U12: 2011 var godt - 2012 skal være bedre
Sæsonen 2011 startede med nogle super sportslige resultater indendørs, og blev fulgt op af en
2.plads i ØFC vinterturnering. Næste vinter vil vi dog deltage i en anden vinterturnering, da det
administrative og det sportslige niveau på holdene var meget spredt.
Via stor hjælp fra diverse forældre lykkes det at få nyt spillertøj til begge hold samt et udebanesæt
og ikke mindst et windbreakersæt. Sponsorerne som hjalp os - Murer Keld, PIMI, Tharsgaard
Consulting og Siemens – mange tak.
2011 var ligeledes sæsonen hvor vi fik spiller tilgang fra en anden klub. Det er vi rigtige glade for og
er klar til at modtage flere spillere, således at vi på sigt kan stille 2 stk. 9 mands og 11 mands hold. Vi
er pt. 19 stk. årg. 00 spillere, det er super.
For at tilsikre at træningen bliver optimal, har vi ligeledes optimeret trænerstaben og er nu fast 3
trænere, som fordeler de 3 ugentlige træningspas.
Et er at tilsikre træning og et hav af kampe. Men lige så vigtigt er det at truppen også fungerer socialt
udenfor banen. Derfor har vi etableret en forældregruppe som skal og bl.a. har arrangeret :
Juleafslutning med børn og forældre i 2011 deltog 65 i bold og spisning (helt fantastisk
opbakning)
Sommerfest
Målaktier
Tur til Nørhalne
Turen til Nørhalne var super. Dette kunne være stedet for kommende klubtur, altså hvor flere hold
fra Gundsølille fodbold deltog. Drengene endte på en flot 4.plads.
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I både forårs og efterårs turneringen udendørs, kom der igen nogle super flotte resultater. Række 4
holdet vandt deres række i foråret og række 2 holdet kom helt til tops i efteråret, hvilket betyder at
vi i foråret 2012 skal prøve kræfter i række 1.
Stor tak til alle drenge og forældre for en super sæson i 2011 – vi gør det endnu bedre i 2012.
/Michael, Rene, Carsten
U13/U14: En tur til Jylland giver sammenhold
En 2 plads. i turneringen sendte vores drenge til landsmesterskaberne i Jylland. Vi havde en utrolig
sjov og givende tur til det jyske, med masser af fælles oplevelser. Vi havde begge dage fuld
opbakning af en stor trup af friske forældre der slog sig ned mellem banerne og på tæt hold fulgte og
støttede drengene. Og det var der brug for. Vi kom ikke sovende til sejrene og skulle igennem en
række hårde, tætte og intense kampe. Jublen vil da heller ingen ende tage, da vi på dag 2, tog
mesterskabet i B-rækken. Et afgørende mål i sidste minut endte i 12 spillere i en stor bunke med
målscoren næsten helt flad i bunden - vi tror på, at det er en oplevelse drengene aldrig vil glemme...
Vi har i den forgangne sæson haft 2 hold med i turnering i årgang 99 og et i årgang 98. Vi har
arbejdet med i alt 12-13 spillere, samlet set på årgang 99 og 98. Ikke mange spillere, men det skyldes
et stort træk af spillere til Himmelev. Det sammenhold der bliver skabt på en tur, som den til
landsmesterskabet er derfor af stor betydning for fastholdelse af spillerne i vores klub. Spændende
oplevelser på banen og udenfor banen, et godt fællesskab, giver grobund for, at man som spiller
trives og er med til, at holdet klare sig i turneringerne og det er sjovt at være på holdet. Vi har haft et
par gode træningsweekender oppe i klublokalet i Gundsølille, for at ryste holdene sammen – det
giver altid lidt ekstra på humørkontoen, hos både spillerne og trænerne.
Tak for støtten fra forældrene med support og kørsel til de mange kampe og ikke mindst gennem op
og nedturene. Sidst men ikke mindst, tak til alle spillerne der er mødt bravt frem til træningen og en
masse kampe for både det ene og andet hold, I har givet os en masse gode oplevelser…
Det er super dejligt, at der nu er vendt nogle stykker af de "gamle" spillere tilbage på holdet. Så vi
må sige at vi går den kommende sæson styrket i møde – og vi glæder os til en masse spændende og
intense sjove kampe...
/Claus og Søren
U13 pigerne: En voksende trup – både teknisk og målt på antal spillere
I det forløbne år er der virkeligt sket en stor udvikling med holdet – ikke mindst teknisk, hvor man nu
kan begynde at se frugten af det store arbejde som Stefan lægger på træningsbanen sammen med
pigerne. Hvor holdet i starten levede meget på det fysiske er det tekniske nu ved at komme rigtig
godt med.
I indendørsturneringen 2010/2010 vandt pigerne puljen indenfor DGI – selvom man var kommet i Arækken og spillede mod så stærke hold som Hedehusene og Greve. Desværre kunne man ikke stille
op til DM fordi DGI (lidt uforståeligt) havde valgt at lægge stævnet i vinterferien.
I udendørsturneringen i foråret var man kommet i række 2 i en meget jævnbyrdig pulje, hvor alle
kunne slå alle. Holdet endte på en delt 3’je plads efter nogle meget lige og jævnbyrdige kampe. I
efteråret kom man så i en blandet række 1-2 som desværre blev noget amputeret af, at hold der var
helt overmatchet, trak sig. Alligevel blev det til nogle gode og spændende kampe mod bl.a. Lejre og
Hvidovre.
I indeværende indendørs sæson deltager holdet i SBU’s indeturnering (spilles på 7. mands mål og
minder mere om 7. mands udendørs), hvor man foreløbig har kvalificeret sig til mellemrunden den
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29. januar 2012 på A-niveau, så det bliver rigtig spændende om holdet kan kvalificere sig til
finalerunden, hvor de 8 bedste hold deltager.
Udover turneringen har holdet i løbet af året deltaget i pige-cup 2010 et stævne i Nykøbing Sj. som
sluttede af med en tur i Sommerland Sj. Det var en stor succes. Ligeledes har holdet afholdt en
træningsweekend i hallen med overnatning, hvor især det sociale på holdet blev styrket. Det
fodboldmæssige var ved at drukne i vandmasser fra et skybrud, men et par træningspas blev dog
gennemført.
I løbet efteråret har holdet oplevet en pæn tilgang af piger. Da holdet var en lille årgang og ikke tålte
mange afbud, er det selvfølgelig rigtig dejligt og det har bl.a. medført., at det er besluttet, at holdet i
foråret 2012 vil prøve at spille 9. mands fodbold – noget pigerne ser frem til selvom de skal til at
spille med off side.
Gennem vinteren er Linda Seneca tilknyttet årgangen.
/Jesper, Stefan og Linda
Damesenior: Et hold i udvikling
2011 bød på store forandringer hos Damesenior, i marts rykkede 12 spillere fra Jyllinge til
Gundsølille, hvilket betød at truppen blev kraftigt forøget. Damesenior har brugt året på at
sammenspille holdet og gøre det til et hold, hvilket er lykkedes over al forventning. I foråret spille vi i
DGI's turnering for 7 mandshold, hvor det lykkedes holdet at kvalificere sig til landsmesterskaberne i
september 2011 efter 4 sejre og 2 nederlag. Ved LM spillede holdet 4 kampe i løbet af 5 timer, det
blev til 1 sejr, 1. uafgjort og 2 nederlag, hvilket desværre ikke rakte til mere end en 5. - 10. plads.
Efter en succesrig forår besluttede spillerne, at de ville fortsætte med at spille 7. mands men nu i
SBU-regi. Efterårs sæsonnen bød på 5 sejre og 2 nederlag, hvilket betød en samlet 2. plads i gruppen
- dette har medført at Damesenior i foråret 2012 spiller videre i Mesterrækken. Lige omkring
efterårsferien besluttede U18-pigetræneren at stoppe og nedlægge holdet, U18-pigerne blev budt
velkommen hos Damesenior, hvilket igen har medført at yderligere 10-12 spillere har skulle
integreres i Damesenoirtruppen. Det har man godt kunne se på vores indendørs resultater, hvor
udbyttet ikke har levet helt op til trænerens forventninger. De første to runder bød på for mange
tætte nederlag og for få sejre. Først i 3. runde viste spillerne fremskridt, men mulighederne for
yderligere avancement er dog noget begrænset.
Træningsmæssigt er det meget op og ned, alt efter hvor travlt pigerne har med lektier, arbejde,
fester og drenge. Igennem forår og efterår har der været 12 - 15 til træning hver gang (ud af en trup
på ca. 24 spillere). Her i vinter har vi fået 65 minutter i hallen, hvilket er alt for lidt, efter at U18
spillerne er kommet til, så er der 20 spillere til hver indedørstræning hver torsdag. Her må vi fra
Dameseniors side fremsætte et ønske om at vi får mere tid end de 65 minutter vi er tildelt - det er
ikke meget til 20 - 30 spillere. Vores udendørs vintertræning er endnu ikke startet for alvor, da vores
tid søndag kl. 12.00 ligger for tæt på lørdagsfesterne fra 24.00 til 06.00 :-), så vi skal have fundet en
hverdags tid (ikke torsdag hvor vi fastholder indendørs), hvor vi kan samle nogle flere end de 4 - 8
som ellers dukker op om søndagen.
Så alt i alt kan 2011 sammenfattes til at der er succes med udbygningen af truppen, jeg har ihvertfald
som træner et indtryk af at alle har det hyggeligt og har lyst til at spille fodbold i Gundsølille. Dette
kan også ses på at vi jævnligt har spillere fra de omkringliggende klubber til prøvetræning, lokket til
af vores egne spillere. Enkelte er blevet hængende.
/Henrik
Seniorholdene: Fremgang for begge hold
Senior 1-2 træner sammen, der er 20-24 til træning hver gang.
Til træningen bliver der lagt vægt på spillerudvikling samt udvikling af fodboldspillet, og det har
båret frugt, ved at Senior 1 bl.a. vandt 8 kampe i træk, og blev nr. 2 og skal igen spille om oprykning
til serie 3 fra april 2012.
Senior 2 som består mest af ungseniorer i alderen 18-20 år, lavede ligeledes et super flot resultat,
ved at blive nr. 5 i serie 5 og havde endda muligheden for at komme med i oprykningsspillet inden
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næstsidste runde. Holdet består bl.a. af spillere fra det nedlagte U17. I stedet for at spillerne
forsvandt ud af klubben gik spillerne over til senior fodbold sammen med U17-træneren Dan
Schrøder.
Herre senior afdelingen er i vækst, og der har været flere nye spillere til hyggebold i november og
december måned, samt er der flere som først starter 19. januar.
Ser frem til en stor sæson, fra herre senior afdeling, med forhåbentligt en oprykning, samt et herre
senior 2 i top 3.
Den genopstandne Gundsø Cup blev afviklet i starten af august og efter en semifinale sejr over G77,
Gundsømagle på 2-1, blev det til et klart nederlag på 0-4 til Jyllinge FC. I 2012 afvikles Gundsø Cup i
Jyllinge og der satses på at afvikle såvel semifinaler som finaler samtidige og derefter have en fælles
afslutning.
/Kurt
Oldboys og veteran – Turnerings- og torsdagsfodbold
Klubbens gamle drenge har, som sædvanligt, mødtes hver torsdag i Gundsølille, Ågerup eller senest
på Spraglehøj. Aldersgruppen rækker fra 38 til 66 år og der er blevet kæmpet i halvanden time om
aftenens sejr og dermed retten til en øl fra og efterfølgende ”hån” af modspillerne. Der er i
gennemsnit 16 spillere til træning hver torsdag.
For oldboysholdet blev 2011 noget af en successæson. Holdet gik ubesejret gennem forårets række
og som puljevinder skulle holdet spille om sjællandsmesterskabet. Det blev til en semifinalesejr, på
1-0, over Mosede. I finalen mødte holdet Hareskov, som vandt fortjent med 5-0 og spillerne måtte
nøjes med sølvmedaljer. Med puljesejren var oprykningen til række 2 ligeledes sikret.
Målet for efterårsturneringen var at blive i rækken. Det startede også godt, men henover efteråret
kom holdet nærmere og nærmere bunden, men med de rigtige resultater i andre kamp forblev
holdet i rækken.
Efter et forår uden turneringsfodbold, er veteranholdet startet op i DGIs 7 mands række og det er
gået ganske fornuftigt, selv om pointkontoen kunne være større. Alle kampene har været
jævnbyrdige men i de døende minutter er der smidt for mange point væk.
/Tommy
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