Fodboldbestyrelsens årsberetning for 2013

Mange hold – En klub
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Indledning
2013 blev på mange måder et mærkeligt år rent klimamæssigt: en kold vinter, en varm sommer og et flot
efterår. Det betød en forsinket start på udendørssæsonen, men takket være hjælp fra Jyllinge (brug af
Spraglehøj) og hallen kunne vi holde gang i fodbolden i april måned.
Vi fik også genetableret et seniorhold på 7 mandsniveau og det har været et stabilt fremmøde både til
træning og kamp.
I foråret 2013 foretog vi en måling på aktivitetsniveau på trænernes aktivitet med fokus på træning/kamp
og administration. Målingen foregik over en måned og viste at trænere bruger i gennemsnit 1½ time om
dagen på træneropgaven.
Tankevækkende og det kalder endnu gang på hjælp fra forældrene.

Medlemmerne
Ved årets udgang (2013) har vi registreret 236 medlemmer, et pænt stykke over de ”magiske” 200, som vi
kan forvente at have i vores område. Det er en lille fremgang i forhold til 2012.
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Som det fremgår herover fordeler vi vores medlemmer i fire aldersgrupper og en gruppe med passive.
Ikke overraskende er det 0-12 år der har lidt over 100 medlemmer. Vi har lige som andre klubber et frafald
typisk i fra U15 og opefter. Den periode hvor andre interesser fylder; fest, det andet køn og skoleskift til
ungdomsuddannelse.
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Hvis vi bryder tallene ned på en anden måde; fordelt på kønnene er ca. ¼ af vores medlemmer kvinder. Det
er en procentuel fremgang på ca. 4 procentpoint fra 2012; det skyldes opstart af fodboldfitness og U11pigerne.
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Årets aktiviteter
Jeg har ikke tal på hvor mange kampe, der er spillet i 2013, men alle hold deltaget i stævner eller en
løbende turnering i DBUSjællands regi. Dette både indendørs og udendørs

Mikrofodboldskole
Det var en hård at knække i 2013. vi er berammet til at huse 24 deltagere, men nåede kun op på 15
deltagere og fik med nød og næppe lov til at afholde.

Begivenheder i eget regi
Vi afholdt en sommerafslutning for ungdomspillerne den 23. juni. Endnu engang kunne vi samle omkring 60
spillere på dagen.
Til sommerfesten, i august fik vi stablet et stævne på benene for egne U08, U10 med gæster fra Jyllinge og
U11 med gæster fra Jyllinge, Fløng, KFUM og HVB. En god dag og stor Ros til Henrik Roost.

4

Årsberetning -GSGIF-fodbold 2013
Den 7. dec. afholdt vi gebyrfri stævne i hallen med de klubber vi oftest møder, Det blev en god dag for
vores børnehold fra U11 og nedefter. Og endnu engang ros til Roost.
Vi har nu en god portion erfaring med at arrangere stævner og det know-how vi har fået skal udnytte i
2014.
På kvindesiden startede vi et samarbejde med HVB for at bibeholde kvindefodbold i Gundsølille og det så
ud til at lykkedes, men ingen af partnere kunne helt leve op til aftalen og gennem efteråret blev det klart at
kvindefodbold i Gundsølille er sat på pause.
Glædeligt er det dog at fodboldfitness pigerne fortsætter i ufortrødent. I skrivende er det
indendørsfodbold, der lokker pigerne hjemmefra
Samarbejdet gjaldt også U16-piger og der var samarbejdet betydelig bedre, med udveksling spillere.

På rejse
Vi havde tre hold til PinseCup i Herlufsholm. Alle tre meldte positivt tilbage med smil på læben oven på
gode oplevelser.
U11 var en tur på Fyn i starten af efterårsferien. Disse spillere smiler stadig.
Det er vigtigt at vi giver unge spillere disse oplevelser. Det er med til at styrke sammenholdet.

Præstationer
Der skal nævnes to særlige præstationer i 2013, både damesenior og U14 piger vandt
Sjællandsmesterskabet. Damesenior vandt B-rækken og U14 piger C-række med en sejr over Helsinge på
med de knebne cifre 1-0.

Trænerstaben
Det har altid været vigtigt for mig at vi uddanner os og det gælder også fodboldtrænere og vi har nu en
trænerstab, der samlet har løftet uddannelsesniveauet i klubben, med nu seks trænere, der har B1-kursus,
hvor af to ikke pt ikke udfører trænerarbejde hos os. Flere trænere har været på en række spotkurser og er
således blevet opgraderet.
Samarbejde mellem trænerne på årgange, der ligger lige over eller under rent aldersmæssigt er voksende
og dels udnytter man hinandens kompetencer og dels er der flere spillere at arbejde med.

Økonomien
Der forventes et overskud på 67.000 kr. i skrivende stund. Der justeres formentligt frem mod
afdelingsmødet den 11. feb. Glædeligt efter vi for få år siden havde et underskud på 40.000.
Overskuddet skyldes dels en benhård økonomistyring, men også at hallejen er faldet fra 230 kr. pr. time til
45 kr.
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Fortæl det
Det er vigtigt at vi fortæller historien om GSG&IF fodbold. Vi har prøvet at bruge Facebook og hjemmeside
Facebook siden har haft et varieret liv; men et opslag ses af mellem 60 og 300 Facebook brugere
Klubbens hjemmeside opbygges gennem et avanceret system, som er meget lidt brugervenligt.
Hjemmesiden er dog nødvendig, fordi modstandere m. fl. kan finde relevant info om klubbben.
Fra august 2014 lanceres et nyt og bedre system. Dette vil vi følge nøje, inden vi tager en beslutning!!
Sjællandsk fodbold.
To gange i 2013 er der skrevet artikler om klubben i unionsbladet Sjællandsk Fodbold. Første gang i juni
med U11 pigerne og anden gang i december med oldboys/veteranfodbold.
http://www.dbusjaelland.dk/klubservice/Publikationer/fodboldmagasinet_sjaellandsk_fodbold.aspx

2013 – hvad bringer dette?
Jeg skrev i starten af 2013 følgende:

Cementering:
I 2013 skal vi fastholde de ting vi implementerede i 2012; standerhejsning, forældrekaffe, styrke
brugen af facebook-siden og sammenarbejdet mellem trænerne.
Det lykkedes os at fastholde de ovenstående elementer og de fortsætter i 2014

Seniorfodbold skal i gang igen.
De kom de med et syvmandshold, som startede allerede i foråret og fortsatte i efteråret med en fast
grundstamme af unge spillere
Indendørs:
De sidste to sæsoner har det været svært at få træningstiderne til at passe for alle holdene og trænerne. Vi
har simpelthen for lidt tid.
Vi kan formentlige disponere over hele torsdagen fra kl. 14 og fredagen fra kl.16 i den kommende sæson.
Endnu må vi konstatere at vi har for lidt tid i hallen, lige som de andre afdelinger.
Faciliteterne i Ågerup.
Oldboys og veteranafdeling renoverede klubhuset og pladsen foran klubhuset. Desværre nåede vi ikke at
færdigetablere lyset på banen. Det har høj prioritet i 2014.
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Udfordringer 2014
Lys i Ågerup:
Som tidligere nævnt har det høj prioritet og forventes afsluttet inden sommerferien.
Digital styring
Vi har arbejdet hårdt for at registrere alle medlemmer i KlubOffice og flyttet økonomistyring over i samme.
Ligeledes administrerer vi turneringstilmelding i KlubOffice.
Udfordringen bliver at alle trænere og ledere bliver sikre bruger af det.
Aktiviteter
En anden stor udfordring bliver de ambitioner vi har med aktiviteter på banerne i Gundsølille:
24-25. maj: DBU Skattejagt for U07 og yngre spillere
14-15. juni: Lancering af Gundsølille Cup
21. juni: Sommerafslutning med fodbold, grill og VM-kamp mellem Argentina og Iran
Dato ukendt: Jydske 3 stævne
Multibane
I samarbejde med Lindebjergskolen og hovedforeningen opbygning af en multibane.
Detaljer følger under punkt 4: Forslag
Sommerfest
Endnu engang måtte vi kæmpe med at bemande boden til sommerfesten. Dette arbejde begynder i
maj/juni i år.

Folkeskolereformen
Forude venter folkeskolereformen med start 1. august 2014. Vi skal holde øjne og ører åbne og se hvad
den byder og hvor vi kan komme med på vognen.

Tak
Tak til alle dem, der fulgte og bar i 2013. Især tak til trænere der står for kerneydelsen; nemlig
fodboldtræning.
Tak til samarbejde med den øvrige bestyrelse, for gode samtaler om fodbold i Gundsølille.
Med disse ord trækker jeg mig tilbage og overlader fanen til andre
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