
Tørre tæsk i vådt vejr 
 
Så fik vi U12-drengene taget hul på efterårets kampe. Både B og C rækken lagde ud med Linde som 
modstandere. B-holdets besøg i Linde mandag aften resulterede i en 7 – 5 sejr. For første gang 
skulle vi spille 2x 30min. Men til gengæld ikke 2 kampe samme aften. Lad mig bare afsløre at 
kræfterne slog fint til – godt gået drenge. Drengene satte sig på kampen fra start, hjalp hinanden og 
arbejdede sammen. Hvilket gav mange bolderobringer højt oppe på banen. Som også resulterede i 
målchancer, hvor flere endte med scoringer. Som kampen skred frem faldt det tekniske niveau til 
langt under hvad træneren havde håbet på at se. Masser af dårlige 1.berøringer og halvbløde ”Tøse 
aflevering” (undskyld MGU piger, men det er altså vores udtryk for en aflevering uden kraft og 
præcision). Men vi kæmpede og sejrede, ikke mindst ved flot målmandsspil. Specielt Magnus som i 
målet havde mange flotte redninger og sikre indgreb, hvor bolden blev grebet som var der lim på 
handskerne. 
Fidus: Magnus, for storspil i målet. 
 
Onsdag var C-holdet ligeledes på besøg hos Linde B. Vejrguderne havde bestemt ikke haft fodbold 
i deres tanker, da de bestemte sig for vejret til onsdag aften. Regn, regn og regn tilsat blæst. PLASK 
PLASK det var vådt. Men spilles det skulle der og det var hvad drengene gjorde. Flot spil og hårdt 
arbejde gav en fuld fortjent 6 – 1 sejr, som kunne været blevet endnu større, hvis ikke Linde 
målmanden havde fundet storspillet frem. Målscorerne Mads D. (2) Niclas (2) Daniel (1) og sidste 
målscorer blev desværre ikke noteret, da papiret på dette tidspunkt var helt opløst. Og som om 
drengene ikke havde fået vand nok, så blev der brugt laaaang tid under det varme vand fra bruseren. 
Tillykke med sejren (begge hold). 
Fidus: Jens, for en super arbejdsindsats med masser af løb, dog med plads til forbedringer. (specielt 
præcisionen i afleveringerne.) 
 
Lørdag d.21/8-10 B-rækken 
Mejrup (8) – Harboøre (5) 
Denne lørdag formiddag var Harboøres B-hold budt på besøg på bane 5a. Kampen forløb 
planmæssigt (næsten). Vi kom flot fra start og kom foran med 3-0. Men som tidligere set efter en 
god start, så glemmer vi at spille sammen og forsøger os med enkeltmands aktioner, som ofte 
bremses af modstanderne. Nu er vi igen bagud ved halveg 3-4. Efter pausen fik vi igen styr på 
spillet og Harboøre bliver presset tilbage på banen. Dette lykkedes kun fordi spillerne hjalp 
hinanden med bolderobringerne. 2. manden var hele tiden tæt på og klar til at hjælpe. Flot gået 
drenge, Harboøre bliver blæst tilbage på banen med en kraft, som de sikkert kun har oplevet 
lignende når vestenvinden suser gennem klitterne på Harboøre Tange. Kampen ender med en 8-5 
sejr. Igen en sejr mere på vilje end godt spil (men det kommer). I næste kamp hedder modstanderen 
Holstebro, og som alle husker et super hold, der kun kan slås hvis vi er helt klar i alle 2x 30 
minutter. 
Fidus: Søren Nielsen, for at være klar til at hjælpe sine medspillere og selv tage action med 
tacklinger og sikre indgreb i forsvaret. 
 
Mandag d.23/8-10 C-rækken 
Mejrup (8) – Nr. Felding (2) 
Mandag morgen indløb 2 afbud på sms’en, Jens var skadet og Emil J. havde lagt sig syg og blev 
derfor under dynen. Sikkert også det sted de fleste havde mest lyst til at befinde sig da 
vejrmeldingen fra DMI varslede skybrud. Hermed en tak til de forældre, der fandt paraply og 
regntøjet frem og trodsede dette uvejr. DMI fik ret, det blev noget MØJ-vejr. Men ingen brok fra 



drengene. De fandt hurtigt ud af at løbe sig til varmen. Det blev en overlegen sejr, hvor vi var bedre 
end modstanderen. 
Ud over de 2 mål, havde Nr. Felding ikke mange angreb og når det endte med skud på mål, så 
havde vi Mads Balleby klar i målet. HUSK lige hvordan vi behandler spillertøjet i 
omklædningsrummet, jeres mor er der jo ikke. 
Fidus: Mads P., for flot sammenspil og mange fine oplæg til chancer foran mål, dog ønskes lidt 
mere vilje og styrke til at tackle og erobre bolde fra modstanderen. 
 
Mandag d.30/8-10 C-rækken 
Mejrup (4) – Holstebro B. (3) 
Tak til de fremmødte forældre, jeg håber at I har fundet jeres normale hjerterytme. For det blev da 
godt nok spændende. Sejren kom i hus via af en meget flot 1. halveg, hvor alle hjalp hinanden og 
sammenspillet var en fryd at se på. 4-0 ved pausen og alle mål scoret inde tæt under mål. Før 
kampen snakkede vi om vigtigheden i at komme med ind foran mål i tide og ikke stå ventende og 
dermed forspilde sin chance. Supert når det så lykkedes at score alle mål på den måde. Det lykkedes 
ved fælles hjælp at sætte tacklinger ind i tide og dermed holde HB’erne fra chancer. Men i 2.halveg 
fik de dog scoret 3 gange og skabt spænding om resultatet. Vi gjorde også selv noget til at bevare 
spændingen – et straffespark blev brændt og to gange alene med målmanden blev der misbrugt på 
det skammeligste – Pyha. Tiden stod stille og måske også dommerens ur. Sådan føltes det i hvert 
fald, da HB’erne pressede hårdt på de sidste 10 minutter. Men endeligt slutfløjt fra dommeren og 
sejren var vores. Tillykke med det drenge, flot spil i 1.halveg og hårdt arbejde mod slutningen, i 
viste virkelig alt det der skal til for at vinde fodboldkampe. 
Fidus: Mads D., for god fight og et teknisk højt niveau med gode 1.berøringer og flotte afleveringer. 
 
Tirsdag d.31/8-10 B-rækken 
Holstebro (4) – Mejrup (1) 
Denne sidste aften i august skulle vi på besøg hos et af rækkens bedste hold på Idrætscenter Vest. 
HB’erne startede flot, deres bagerste spillere var i stand til at spille bolden rundt, selv om vi 
forsøgte med boldpres. HB’erne spillede blot forbi vores første mand og anden/tredje manden var 
ikke klar og var alt for langt væk til at kunne hjælpe. Kort sagt, vi var ikke klar fra start. HB’erne 
udspillede os og førte efter 10 minutter med 3 – 0. En ekstra Mejrupspiller på banen hjalp lidt på at 
dæmme op for modstanderne. Efter pausen kommer vi hurtigt bagud 4 – 0, men vi kæmper videre 
og det lykkedes Magnus at reducere til 1 – 4. Vores forsøg på at komme tilbage i kampen 
mislykkedes. I stedet for sammenspil forsøgte vi os med enkelt mands aktioner, hvor man driblede 
til man mødte 4 HB’er og vendinger med bold blev foretaget lige ind i tacklende modstander. Kun 
få hjalp hinanden, og det er ikke godt nok mod de gode hold.  
Fidus: Frederik, for god fight og stort løbepensum. 
 
Torsdag d.2/9-10 C-rækken 
Struer (4) – Mejrup (3) 
Modsat foråret hvor vi løb ind i nogle store nederlag, så spiller vi her i efteråret nogle tætte kampe 
og vi vinder da også indimellem. Kampen i Struer blev igen en af de tætte, men desværre med 
Struer som vinder. Men med den fight og vilje der udstråles i C-kampene er det ikke meget held der 
skal til for at sejren tipper til vores side. Flot arbejde drenge, spillet kan stadig blive bedre, men det 
er rart at se det går den rigtige vej. 
Fidus: Niclas, for målnæsen og 3 scoringer, dog skal der stadig arbejdes med det tekniske. 
 
 



Lørdag d.4/9-10 B-rækken 
Mejrup (2) – Bremdal (8) 
Løb, cykling og svømning var hvad fredagens skoleaktiviteter havde budt på, så det var en flok 
trætte, nærmest uoplagte, drenge som mødte frem til kamp denne lørdag formiddag. Vi forsøgte i 
opvarmningen at få gang i de lidt ømme og stadig morgenstive ben. Men lad mig bare afsløre med 
det samme. Vi blev aldrig klar. Fair nok at fysikken sætter sine begrænsninger efter sådan et 
program fredag. Men man kunne ønske at vi trods træthed osv. var lidt mere klar i hovederne og 
måske lidt bedre til at holde fokus og tænke fodbold. Men pyt! Det kan læres. Trods overtal med 
både 1 og 2 ekstra spillere lykkedes det ikke at presse Bremdal  i dag. Ærgerligt for 1.halvegs 
bedste spiller var MGU’er, Søren N. overvandt sin træthed og spillede med en energi og var med i 
alt Mejrup spil. Ærgerligt at ingen af medspillerne var i stand til at hjælpe Søren, som desvære, men 
naturligt nok løb tør for energi – Alt andet ville også have været et fysisk mirakel. Næste gang er vi 
friske og klar ! 
Fidus: Søren N., for en flot 1.halveg. desværre, men naturligt, løb batterierne flade. 
 
Mandag d.6/9-10 C-rækken 
Mejrup (3) – Måbjerg (4) 
Igen en lige kamp, men desværre igen med os som taber. Spillet bliver bedre og bedre, vi viser stor 
fremgang, og de tekniske UPS’er er der ikke længere så mange af. Koncentration om 1.berøringerne 
er vigtig og i gør det godt drenge – bliv ved og bliv ved. Kampen blev tæt, men det skyldes vist 
mest at flere Måbjerg spillere tillod sig at brænde nogle gevaldige chancer. Vores eget spil med 
bolden fungere fint. Men når vi mister bolden, ”glemmer” mange at hjælpe vores forvar og 
modstanderne kommer alt for let til deres chancer. Flot kamp drenge, når vi så lige husker at løbe 
tilbage, så bliver det godt. 
Fidusgiraf: Daniel, for flot fight i forvaret, som havde svære betingelser. 
 
Mandag d.13/9-10 C-rækken 
Mejrup (6) – Linde (1) 
Flot, flot og stort, velfortjent tillykke med sejren. Gang på gang rullede angrebene frem mod Linde 
forvaret. Og det skete med præcise afleveringer og gode 1.berøringer. Super flot spil og det gav 
holdet så meget tillid til egne evner, at Emil J. diskede op med flere hælafleveringer. ALLE spiller 
skal roses for deres indsats og alle var klar til at hjælpe hinanden. Men holde modstanderne fra 
chancer kan vi dog ikke og at sejren blev så stor, skyldes kun stort målmandsspil af Søren D. Linde 
havde chancer, men flere gange kastede Søren D. sig ud  i fabelagtige redninger. Herligt at se 
målmanden være klar og holde fokus igennem hele kampen.  
Fidusgiraf: Søren D., for en super målmandspræstation og for at være klar hele kampen. 
 
Mandag d.20/9-10 C-rækken 
Nr. Felding (7) – Mejrup (6) 
Herlig fodboldkamp. Igen i regnvejr, som det plejer, men det bekymrer ikke spillerne. De klør bare 
på. Super intens kamp. Vi var foran 1-0 og 2-1, og nåede også at være bagud med 3 mål. Ved 
stillingen 6-5 rammer vi stolpen og i næste angreb scorer Nr. Felding til 7-5. Jo, det var virkelig en 
kamp, hvor sejren med en smule held kunne være blevet vores. Mads D. skaber tro på det umulige, 
da det lykkedes ham at tilkæmpe sig bolden fra Nr. Feldings målmand og forsvar. Ikke nok med at 
Mads for fat i bolden, men det lykkedes ham også at score. Næsten fra baglinien sender han bolden 
i mål med et præcist spark (7-6). Det gav gejst til hele holdet og alle opmuntrede hinanden til at 
finde de sidste kræfter. Alle kæmpede til det sidste for udligningen. Men det var ikke nok i dag, 
hvor det eneste vi manglede var heldet. Alt andet var på plads – flot fight og godt spil. 



Det var  2 tilfredse trænere, som efter kampen takkede hinanden for en herlig fodboldkamp. En 
kamp hvor begge hold var vindere. 
 
Fidusgiraf: Mads D., for en god indsats, krydret med gode 1.berøringer og flotte frispilninger til 
chancer og mål. 
 
Lørdag d.25/9-10 B-rækken 
Mejrup (4) – Linde (3) 
En kamp hvor der virkeligt blev gået til den i nærkampene, tacklet og fightet med fair midler fra 
begge hold. Der var ofte brug for vanddunken med koldt vand og trøstende ord fra træner og 
forældre. Kamprecepten var klar: samarbejde, således at 2. manden hele tiden var klar til at hjælpe. 
Det lykkedes også flot i starten af kampen. Vi erobre mange bolde, men desværre har vi ikke fat i 
den ret lang tid, da vi ofte sjusker med afleveringerne, som alt for ofte ender hos modstanderne. Vi 
holder Linde fra at komme til chancer ved hjælp af hårdt arbejde i forsvaret. På uheldigvis lukker vi 
Linde ind i kampen. En fri Linde spiller ligger an til skud og Søren N. ofrer sig i en herretackling. 
Dommeren dømmer straffe og Linde scorer sikkert, da de endelig for overtalt en til at sparke. 
2.halveg, lidt omrokeringer og med 2 forsvarer, hvoraf den ene hele tiden skulle forsøge at komme 
med frem. Det giver et massivt pres på Linde forsvaret og de holdes stort set fra at komme i angreb. 
Få angreb fik de dog. I et af deres få angreb (mis-)lykkedes det Frederik i sin iver for at tackle 
modstanderen, at mistime sin glidende tackling, så i stedet for bolden fejede han flot benene helt 
væk under Linde spilleren. Hvis nogen var i tvivl om det 1.første straffespark, så var INGEN  i tvivl 
om rigtigheden af denne kendelse fra dommeren. Endnu en kamp, som bød mere på fight end godt 
sammenspil. Afslutningen blev spændende: 5 min. tilbage og Linde fører 3-2. Men drengene 
belønnes endnu engang for deres indsats og hårde arbejde. Sejren hives hjem til sidst. Godt kæmpet 
drenge. På en dag, hvor vi hjalp modstanderen (2 straffespark) og ikke selv havde meget held i 
afslutningerne. 
 
Fidusbamse: Mads D., for en god indsats og for at have nået et teknisk højt niveau, hvor 1. 
berøringer og afleveringer udføres perfekt igen og igen. 
 
Mandag d.27/9-10 C-rækken 
Holstebro B (3) – Mejrup (5) 
Endnu engang flot spil og god indsats over hele linien. Vi bliver bare bedre og bedre. Vi spiller flot 
sammen ude på banen, kæmper og giver ikke op, men bliver ved med at hjælpe hinanden. Og så har 
vi altså lige nu nogle målmænd som virkelig er klar. I dag var det Søren D. som brillerede med 
fremragende målmandsspil. 
Tak og tillykke med sejren drenge. Tak for at give trænervikaren (Gert) en sejr. Det har han ikke 
prøvet meget længe. Det var da også en glad – meget glad - trænervikar der aflagde kamprapport. 
 
Fidusgiraf: Søren D., for fantom-redning helt oppe i hjørnet og flere gode indgreb i feltet. 
 
Onsdag d.29/9-10 B-rækken 
Harboøre (5) - Mejrup (5) 
Så kom det endeligt. Denne dejlige efterårsaften skabte solen en perfekt kulisse til det flotte spil, for 
hold da helt op, hvor lavede vi nogle gode gennemspillede mål i dag. Efter mange kampe med knapt 
så godt spil, så lavede drengene i dag nogle mål efter flotte kombinationer, hvor bolden blev spillet 
rundt med en eller to berøringer, for til sidst at havne i netmaskerne bag Harboøre målmanden. Som 
faktisk stod en ok kamp. 2 spillere havde åbenbart en lille konkurrence kørende om det flotteste 



mål. I 1.halveg var det Jens, som afslutter et fantastisk flot angreb, hvor vi først holder bolden i spil 
for pludseligt at sætte fart i kombinationerne. Frederik finder med en aflevering Mads P., som med 
en berøring lægger bolden flot tilbage til Jens, som har forudset situationen og bevæget sig i 
position. Uden betænkningstid udfører Jens nu et sjældent set rent og veludført lodret vristspark. 
Strakt vrist og sparkebenet ført helt igennem. Dette medfører en så stor kraft og hastighed på 
bolden, at Harboøre målmanden ikke når at blinke, før bolden suser ind i nettet helt ude ved den ene 
stolpe. I 2.halveg opsnapper Mads K.C kvikt bolden fra Harboøre midtbanen, som ikke var klar på 
den lidt svage aflevering fra deres målmand. K.C, kommer alene med deres målmand og som det 
mest naturlige i hele verdenen ”klasker” Mads K.C. bolden helt op i målhjørnet, hvor bolden lige 
akkurat både rammer stolpe og overlægger, inden den fortsætter ind i netmaskerne. 
Jens og K.C.’s konkurrence ender uafgjort. Umuligt at afgøre, som når 2 boksere knockouter 
hinanden på samme tid. Flot kamp drenge, en kamp hvor sammenspillet blev løftet til det niveau, 
som vi alle helst vil se. 
  
Fidusbamse: Jens, for en fantastisk 1.halveg. Med gode 1.berøringer og flotte afleveringer, helt 
igennem en super halveg. Ærgerligt det ikke lykkedes at holde niveauet i hele kampen. 1.halveg var 
bare perfekt. 
 
Lørdag d.2/10-10 B-rækken 
Mejrup (7) – Holstebro (4) 
Blæst på langs ad banen var vilkårene i dag. Og vi starter i mod vinden og kommer da også under 
pres fra starten. Men med Frederik og Søren N. i forsvaret, var planen netop at modstå dette pres. 
Hvilket også lykkedes særdeles flot. Vi hjalp hinanden og Magnus i målet stod en flot halveg. Det 
blev en 1.halveg, hvor kontraspillet blev afgørende og her viste vi klasse. Mads K.C. Frederik og 
Søren N. var dygtige til at holde høj fart fremad når vi havde erobret bolden. Vi kommer faktisk 
foran 3 – 0 og styrer kampen i en flot 1.halveg. Dagens oplevelse var nok, da Mads K.C. på flotteste 
vis afdribler 3 forsvarere og bringer sig alene med HB målmanden. Og her var der nok mange 
blandt tilskuerne/forældre der kunne høre Svend Gehrs’ stemme:  ”Og så skyder han ... Nej han 
venter...” Og det var præcis hvad K.C. gjorde, med en finte sættes målmanden på halen og K.C. kan 
herefter let trille bolden i mål. I 2.halveg var planen at lægge et massivt pres oppe på HB’ernes 
banehalvdel. Men det lykkedes ikke, og kampen blev en lidt rodet forestilling. Vi var ikke gode til 
at holde ved bolden og vores afleveringer blev noget sjusk. Mange har stadig for travlt med at spille 
bolden fremad, selvom der måske er plads til siden og bagud. Men OK...  HB’erne var en mand i 
overtal det meste af kampen. Vi får lavet de nødvendige mål og vinder kampen sikkert. Flot arbejde 
drenge. 
 
Fidusbamse: Mads K.C., for mange flotte tekniske detaljer. 
 
Mandag d.4/10-10 C-rækken 
Mejrup (5) – Struer (1) 
Kirkegård på bane 5a. På en blæsende aften i Mejrup og med vinden i mod os i 1.halveg, kunne 
det godt ligne en svær kamp. Men drengenes gode indsats gjorde, at det blev en kamp som vi havde 
fuld kontrol over fra start til slut. 2. manden var hele tiden klar til at hjælpe og den ellers velkendte 
lille lur, som nogle spillere har for vane at tage under kampene, var der ikke mange af. Ærgerligt at 
vi stadig sjusker (ikke er gode nok) med egne afleveringer. Men vi forsøgte. Og når det lykkedes 
blev det til flot sammenspil. Virkeligt flot i perioder og med Andreas Kirkegård placeret på 
midterste midtbane, blev spillet herfra fordelt med stor præcision og omhyggelighed. Drengene løb 
mange meter og dette medførte også at Struer aldrig fik deres spil i gang. Og efter kampen modtog 



vi også en af de største roser man kan få. Nemlig når modstandernes træner roser vores spil. 
Tillykke med sejren drenge. Viljen er stor og nu er det kun skønhedsfejl der skal rettes.   
 
Fidusgiraf: Andreas Kirkegård., for en næsten fejlfri kamp, med gode 1.berøringer og afleveringer 
med omtanke. Og sidst men ikke mindst fight og vilje til hele tiden at være klar til at hjælpe 
holdkammeraterne. Flot kamp Andreas. 
 
Lørdag d.9/10-10 B-rækken 
Bremdal (4) - Mejrup (4) 
Det blev en tæt og intens kamp, og det uafgjorte resultat må nok siges at være ok set fra begge holds 
side. Begge hold havde mulighederne for at hive sejren hjem. Uskarphed i afslutningerne fra vores 
side, sendte oftes vores mange skud på mål lige forbi. Til gengæld blev der kæmpet bravt i 
forsvaret, hvor Bremdal flere gange var tæt på. Bolden hoppede og dansede flere gange i Mejrup 
feltet , inden forsvaret til sidst fik afværget. Dagens detalje var nok, da Mads L.C. med en flot og 
behersket helflugter sendte bolden ind bag Bremdal keeperen – flot scoring. Tak for en spændende 
kamp, hvor der blev givet og taget med fair midler. En U12 kamp med mange fysiske nærkampe 
hvor kroppen virkelig blev brugt. Og vi kunne klare os og gjorde det uden at pibe og lod blot 
dommeren dømme. God fight drenge.  
 
Fidusbamse: Frederik, for flot fight med stort løbe arbejde. Masser af bolderobringer både med 
gode krops-tacklinger og glidende tacklinger.   
 
Tirsdag d.12/10-10 C-rækken 
Måbjerg (1) – Mejrup (1) 
Flot sidste kamp i år. En kamp hvor Måbjerg blev spillet ud af banen i første halveg. Måbjerg var 
rystet og deres træner især. Han mente bestemt ikke det var de samme spillere som de mødte sidste 
gang mod os. Men her kan det så afsløres, at 6 af spillerne i dag også var med sidste gang. Så en 
virkelig flot 1.halveg, som viste - os selv – tilskuere - trænere - modstandere, hvor gode vi er blevet 
i løbet af efteråret. Godt gået drenge ! Daniel scorede til 1-0 efter flot opspil og med lidt held havde 
vi scoret 3, ja måske 4 mål mere og lukket kampen i 1.halveg. Vi spillede i dag med, 2 forsvare, 2 
midtbane og 2 angribere, det virkede rigtig godt. Men det krævede også et stort løbe arbejde af alle 
og af midtbanespillerne især. I løbet af 2.halveg begyndte kræfterne at slippe op og Måbjerg kom 
mere med i kampen. De havde flere farlige forsøg og Søren D. måtte en enkelt gang diske op med 
en redning helt oppe i målhjørnet. Måbjerg fik også udlignet til slutresultatet 1-1, men med lidt held 
havde vi hevet sejren hjem i sidste sekund. Frederik glider igennem i venstre side og sender et 
indlæg ind foran mål, hvor Daniel desværre rammer forbi mål. Sikke en afslutning hvis den var sust 
i mål, Måbjerg-målmanden nåede ikke at hente bolden inden dommerens slutfløjt lød. Flot kamp, 
sjældent er der set så godt sammenspil i C-rækken.  
  
Fidusgiraf: Magnus, for fantastisk forsvarsspil og flot omgang med bolden, både 1.berøringerne og i 
særdeleshed skarphed i spillet fremad banen med gode afleveringer. 
 
 
Afslutningsfesten d.15/10-2010 
Afslutningsfesten fredag aften blev afholdt sammen med U10/11/12 piger og U11 drenge. Herlig 
aften med holdaktiviteter, hvor holdene var et mix blandt alle deltagere. Fodbold, høvdingebold, 
hockey og div. stafetter var på programmet. Desuden blev aftensmaden i form af lasagne serveret 



ved pyntede borde i multihallen. På programmet var også uddeling af priserne, ”Årets kammerat” 
og ”Årets spiller”, for hver årgang. Her hvad U12 trænerne havde at sige: 
Lidt om sæsonen. Foråret bød på mange sejre til B-holdet, men rigtige mange (og også store) 
nederlag til C-holdet. Her i efteråret har vi roteret lidt på spillerne til begge hold. Hvilket har 
betydet at B-holdet ikke har vundet alle kampe, men spillet rigtig mange tætte kampe og dog kun 
indkasseret 3 nederlag. Den helt store oplevelse har været udviklingen med C-holdet, som har fået 
sejrer, men allerstørst er nok udviklingen af spillet, som har været virkelig flot. 
 
Vi har spillet kampe hvor vi har vendt nederlag til sejr, vi har lært at kæmpe, også i modgang. Den 
slags kræver og giver et godt kammeratskab. Og derfor ar valget af ”årets kammerat” ikke let, for 
det kunne være ALLE.  
”Årets kammerat” gives i år til en spiller som har ydet stor flid til træning og med stabilt 
fremmøde. Han møder altid op med godt humør. Og så er han nok den spiller som har udviklet sig 
allermest i år. 
Mads Danielsen ”årets kammerat” 
 
”Årets Spiller” Er en spiller som i løbet af året har ydet en indsats på et meget højt niveau gennem 
hele året. Dette gælder både med hensyn til at kæmpe og det rent spillemæssige teknisk og taktisk. 
”Årets spiller” er en spiller som flere modstanderhold helst ikke vil møde og han er i kampene på 
grund af sit spil og fight vigtig for holdet. 
Søren Nielsen ”årets spiller” 


