SKRIFTLIG BERETNING 2011
Af Thomas Gram, Formand – fodboldafdelingen.

Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status over året der gik. 2011 blev mit andet år som formand for Danmarks
bedste klubs fodboldafdeling og Jeg må sige, at jeg stadig er imponeret over den besætning som er ombord på dette
stolte skib. Trænere og ledere i fodboldafdelingen har igen i år været outstanding og gjort, at Jeg kun kan være beæret
over at være del af denne klub.
For et år siden, i min første skriftlige beretning listede jeg nogle forventninger op til året der kom. Vi er i store træk
kommet i mål med alle hvilket vidner om, at der er løbet stærkt blandt trænere, ledere, bestyrelse og alle de mange
frivillige der dag efter dag lægger oceaner af timer i klubben, omkring deres respektive hold, årgang eller klubbens ve
og vel.

SPORTSLIGT
Sportsligt har vi haft et mindst lige så spændende år som 2010. Vi spiller stadig med i de landsdækkende
ungdomsrækker under DBU samt i de bedste rækker under DBU Sjælland hvilket er, et stort cadeau til vores dygtige
trænere og ledere – og spillere.
Statistisk set har året budt på utrolig mange succeser og du kan sidst i denne beretning få et samlet overblik over
vores præstationer.
DBU Aktiviteter
Igen i år var vi vært for en af DBUs ”Mikrofodboldskoler”, for ”Fodboldskolen” samt lokal arrangør af ”Bakken Football
Festival”. Alle arrangementerne er vigtige arrangementer i forhold til vores forhold til DBU Sjælland og DBU, men også
som tilbud til vores mange medlemmer. Der skal herfra lyde en stor tak til de AB trænere og ledere der brugte tid på
at deltage i arrangementerne. I år var det forholdsvis få AB medlemmer der fik billet til Fodboldskolen på AB. Det håbe
vi ændrer sig til sommer, hvor vi skal være vært i uge 27, så det er med at være klar på tasterne den 6. marts når
billetsalget starter til Fodboldskolen. I år kan man IKKE købe billet på posthusene!!! Vær opmærksom på dette.
Indrangering
Vi havde til efterårets kampe fået vores U17/2 & U19/2 placeret i en for lav række, mente vi!
Det mente DBU Sjælland desværre ikke, hvilket gav begge hold en halvsæson med sportslige udfordringer fordi
niveauet var så lavt. Begge hold holdt niveau, vandt deres rækker og spiller i foråret 2012 i Mesterrækken.
Stort tillykke med det!
Vi har igennem året gjort en del for vores ”åbne seniorhold” ift. målsætningerne i Udviklingsplan 2012. Her har
Seniorrådet spillet en stor rolle i forhold til specielt 2. & 3. senior og har haft en stor betydning for, at 2. senior – som
oprykker i Serie 2 – ligger i toppen, som førerhold efter efterårets kampe. Det bliver spændende at se når vi når juni
måned. Forventningen er Serie 1.
På sigt er det håbet, at Seniorrådet kommer til at dække de ”lukkede grupper” samt Old Boys, Veteran mv.
Herfra skal der lyde en kæmpe tak til medlemmerne af Seniorrådet samt Kim Ragle og Morten Andersson fra
bestyrelsen.
Uddannelse
Sportsligt kan vi stadig blive stærkere og dygtigere men vi skal ikke blive stærkere for enhver pris. Det er tit sjovere, at
være den største af de næststørste fisk end den mindste af de største!
Vores fødekæde fungere godt og flere af de store fisk er udmærket klar over hvilke spillere vi har – som de gerne vil
have. Og vi har en del!
Men hvorfor skulle vi afhænde dem når vi selv kan skabe landsholdsspillerne og har en meget kortere vej til
divisionsfodbold end mange af vores konkurrenter. Senest illustreret ved, at A/S solgte U20 landsholdets målmand,
Jakob Haugaard til FCM.

Derfor har uddannelse også i 2011 været et meget vitalt område i Fodboldafdelingen. Og det er ikke uden stolthed i
stemmen, at jeg siger vi har et utrolig stærkt og veluddannet trænerkorps.
Således kan vi bryste os at en P-træner, fem A-trænere samt 14 B-trænere. Dertil kommer yderligere 10 trænere der
har B1 (færdig eller i gang!). Samlet giver det 30 trænere der har papir på at være færdig eller i gang med DBU/UEFAs
træneruddannelse. Dertil kommer et hav af trænere med et eller flere inspirationskurser, så vi holder stadig niveau
hvad angår uddannede trænere.
Men uddannelse koster så der er ingen tvivl om at vi vil fortsætte af det spor. Omvendt skal vi hele tiden holde
bundlinjen for øje, så balancegangen fortsætter.

ORGANISATORISK
Det forgangne år har budt på 10 ordinære og et ekstraordinært bestyrelsesmøde, så mødefrekvensen har været
nogenlunde normal. Igen i år har vi haft stor fokus på udvikling af organisationen. Vi er ved at være igennem arbejdet
med at revurdere de eksisterende politikker og færdiggøre de nye politikker. Et arbejde der, efter planen, gerne skulle
kulminere med et færdigt politikkatalog ved sommerferiens ankomst.
Der er ingen tvivl om, at hvis ”motorrummet” i en forening fungere, så bliver dagligdagen nemmere og mere
smertefri. Så vi arbejder troligt videre efter den valgte strategi.
For den kommende bestyrelse forestå et stort arbejde med udarbejdelsen af ”Udviklingsplan 2015” som skal ligge klar
til august. Denne vil med stor sandsynlighed komme til at kredse omkring et stort jubilæum som langsomt og alligevel
meget hurtigt dukker op i horisonten. Vores klub bliver 125 år i 2014 og det er ikke noget vi i fodboldafdelingen, eller
for den sags Hovedbestyrelsen, vil lade gå stille forbi.
Jeg vil på opstillingsmødet løfte sløret for den første aktivitet som Fodboldafdelingen sætter i værk som del af vores
jubilæum.
Projekt flere hænder
Udviklingsplanen efterlader stadig ingen tvivl om, at der er nok at tage sig til – og vi er heller ikke blege for at sige, at vi
gerne så flere ville give et nap med. Vi har brug for rigtig mange hænder som kunne tænke sig at deltage i små (eller
større) opgaver for ABs skyld – og bedste. I 2012 vil vi sætte fokus på, at generere endnu flere frivillige så AB kan
fortsætte med at have et meget højt aktivitets- og ambitionsniveau. Ønsket er blandt andet en årgangskoordinator til
alle ungdomsårgangene.
Eksterne relationer
AB har det seneste år haft følgende personer tilknyttet diverse udvalg i Fodboldfamilien:
Rene Henriksen som medlem af DBUs ”Etiske udvalg”.
Torben Oldenborg som medlem af DBUs repræsentantskab, divisionsforeningens bestyrelse samt med i styregruppen
omkring ”Reserveholdsturneringen” for blot at nævne nogle tillidsposter.
Jens Hjortsskov som formand for DBUs ”Disiplinærudvalg”.
Morten Andersson som medlem af DBU Sjællands ”Seniorudvalg”
Thomas Gram som ”Fair Play Ambassadør” og senest som medlem af DBU Sjællands “Udviklingsgruppe”.
De vigtigste eksterne interessenter vi har, er selvfølgelig DBU Sjælland samt DBU men derudover er Gladsaxe
Kommune og FIG nogle samarbejdspartnere som vi ikke kan komme udenom.
Fremadrettet er det Bestyrelsen ønske, at være synlig i endnu større grad og udvalgte udvalg/grupper mv. er allerede
markeret som værende steder hvor AB bør være repræsenteret.
Bagsværd Boldklub er stadig en nær ven og god samarbejdsklub. Desværre har dagligdagen indhentet såvel vores som
Bagsværds gode intentioner om et tættere samarbejde mellem klubberne. Men intentionerne er der stadig for et
nært og frugtbart samarbejde.
Oplagt er det også stadig, at kigge over Ringvejen og knytte Værebro Boldklub tættere til AB.

AB A/S
Samarbejdet med A/S har igennem hele året udviklet sig i en utrolig god og konstruktiv retning. Således har vi
igennem 2011 haft fire møder i det ”sportslige udvalg” hvor mange problemstillinger omkring vores kontaktflader
bliver bearbejdet. Her tænkes på licensproblematikker, træneransættelser mv. En stor drøm for undertegnede har
været, at vi også – på seniorsiden skulle skabe et tættere samarbejde igen. Og årets sidste kamp på 2. senior, som var
en topkamp mod rækkens nr. 3, havde således en spiller fra 1. senior og to spillere fra U19/1 truppen som deltagere.
Hvis dette samarbejde kan fortsætte så kommer vi til at stå stærkt i årene der kommer.
ABUF, som er ABs forældreforening, er også en selvstændig enhed som vi har et samarbejde med. Fodboldbestyrelsen
har et sæde i ABUFs bestyrelse som vi kun delvist har benyttet. Men herfra kan vi se en forening som gør et kæmpe
stykke arbejde med afviklingen af ”AB Cup” og den fælles ungdomsafslutning men også en forening der skal blive
skarpere på at finde deres profil, overfor sig selv og overfor omverdenen. 2012 skulle meget gerne bringe de to
foreninger endnu tættere på hinanden til fælles glæde.
Lille kunst
Den 25. juni kunne vi ENDELIG indbyde til officiel åbning af ”Lille Kunst” som med et halvt års forsinkelse i forhold til
vores ønske, erstattede ”Lille Grus”. Katrine Skov, formand for Gladsaxe Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalg
samt ABs egen Hovedformand, Tom Moeslund holdt åbningstalerne og det var rart, at høre Katrine Skov udtale at hun
var sikker på alle i Byrådet gerne så at AB fik en stor kunstgræsbane.
Og når vi nu snakker kunstgræs, så var det også dejligt at læse, at ”KUNSTGRÆS PÅ SKOVDIGET” havde fundet vej til
Gladsaxe Kommunes budget for de kommende år. Desværre ikke ”fundet vej” som vi alle gerne ville have det; nemlig
ved at der var bevilget penge men det er skrevet ind i budgetforhandlingerne, som en fodnote.
Men ingen hemmelighed, at det er nødvendigt at vi får kunst på grusbanen for at kunne følge med vores direkte
konkurrenter men også vores interne efterspørgsel efter baner.
Man kigger med misundelse på kommuner som Høje Tåstrup (Årets idrætskommune 2010) og Svendborg som i år blev
årets Idrætskommune 2011, hvor der fra politisk side er truffet valg om, at blive førende og kendt på sine gode
faciliteter og tilbud til unge og ældre idrætsudøvere i kommunen.
Jeg glæder mig til at læse hvilke visioner Gladsaxe Kommune har på idrætsområdet de kommende år. Den engang så
stolte kommune med Team Danmark Testcentre i forskellige idrætsgrene på Bagsværd Stadion og Gladsaxe
Sportcenter er ikke helt oppe på beatet mere.
Men AB har behov for en kunstgræsbane på ”Store Grus” og vi vil i Fodboldbestyrelsen genoverveje hvilke muligheder
vi har for at få det – SNAREST.

DET SOCIALE LIV
I begyndelsen af december måned blev endnu en velafviklet ”Ballo Cup” afviklet. Nyt i år – i forhold til 2010, var at
kampene blev spillet på Kunst hvilket hævede niveauet hos rigtig mange spillere. Derudover deltog en del spillere fra
vores Kvinde senior 1 også hvilket var med til at gøre turneringen mere smuk og til en endnu større succes. Vi er dog
stadig langt fra fordums styrke hvad angår sociale arrangementer selvom der ikke er nogle der siger, vi skal derhen.
Men i forhold til mange af de omkringliggende klubber så er det værd at bemærke, at de holder mange flere sociale
tiltag end os.
Hovedbestyrelsen indbyder alle trænere og ledere til en årlig fest i slutningen af forårssæsonen. Det har vist sig at
være et rigtig godt arrangement hvor trænere og ledere på tværs af de fire afdelinger kan mødes og hygge. Igen i år
havde vi en skøn fest hvor jeg synes de fire afdelingers deltagere kom endnu tættere på hinanden.
Internt i fodboldafdelingen er der mange hold og grupper der holder deres egne fester hvilket er skønt at se.
Personligt så jeg gerne vores hedengangne fest ”Rusgildet” blev stablet på benene igen men der var jo en grund til, at
den i sin tid blev sløjfet. Men hvis det ikke skal være ”Rusgildet” så skal det måske være en anden sammenkomst på
tværs af såvel åbne som lukkede senior-, Old Boys-, Masters-, Grand Old Masters hold med flere.

En ting der vil være rimelig nyt når vi holder næste arrangement er menneskene bag baren. Vi fik i slutningen af
oktober nyt Restauratør par og det er mit indtryk, at Fodboldafdelingens trænere, ledere, spillere og forældre har
taget godt imod Lars & Michael. Velkommen til. Herfra skal også lyde et stort tak for kampen til Inge og Allan som var
med til, at gøre dagligdagen til en god oplevelse gennem de sidste mange år i Restauranten.

TRÆNERARRANGEMENTER
For at styrke sammenholdet i vores trænerkorps som alt i alt tæller tæt ved 80 personer så har vi i årets løb forsøgt at
afholde fire trænermøder/-arrangementer. Et blev aflyst men tre blev gennemført.
Vi er i bestyrelsen meget bevidste om, at vejen frem for et bedre trænerkorps skabes gennem uddannelse og sociale
aktiviteter og vi vil også i Udviklingsplan 2015 have fokus på disse områder.
ANLÆGGET
Vi har stadig ”Danmarks flotteste anlæg” men vi har et anlæg hvor mange ting kunne blive lidt bedre. Som licensklub
er der nogle krav til faciliteter vi skal opfylde og det gør vi pt. Men kun pt. og ikke uden snak i krogene blandt vores
venner i licenssystemet. Som med den ønskede forvandling af ”Store Grus” til ”Store Kunst” bliver Gladsaxe Kommune
nød til at rykke frem i bussen omkring muligheder på Skovdiget – og vi bliver som fire strenget forening nød til at
forholde os til hvordan de fire idrætsgrene fungere sammen, men det er en opgave for Hovedbestyrelsen. Og en
spændende en af slagsen.
Så det er hele tiden en balancegang mellem at presse anlægget og lægge baner brak, så de kan komme sig. Igen i år er
der ingen tvivl om, at banerne har været pressede. Jeg synes dog, at dagholdet har leveret nogle gode, lækre og
indbydende baner i år, så en stor tak herfra til jer.
På anlægget har vi også et kontorhold der har været med til at gøre min hverdag som formand for fodboldafdelingen
til en nemmere opgave. Pia & Karina – I skal have en stor tak for hjælpen i forhold til at gøre min opgave nemmere.
Tak.
Ellers kigger vi i Bestyrelsen hele tiden på hvor og hvordan vi kan gøre anlægget endnu bedre og vi arbejder da på
nogle kommende tiltag som forhåbentlig gør det bedre for vores hold.
ØNSKER TIL FREMTIDEN
Det er ingen hemmelighed, at der øverst på min ønskeseddel for fremtiden står:
 Stor Kunstgræsbane til glæde, primært for ALLE ABs fodboldmedlemmer (helst, som nævnt tidligere med
Kommunes hjælp men ellers må vi se om vi kan gøre arbejdet selv).
 Flere sociale arrangementer på tværs af 33+ grupperingerne.
 Øget fokus på indtjening til fodboldafdelingen.
 Fortsat fokus på uddannelse.
FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN
DBU udbyder flere og flere forskellige nye fodboldtiltag som alle er spændende på hver sin måde men også
konkurrenter til de eksisterende klubber og deres måde at tænke på. Vi skal som klub være klar på, at vi IKKE må blive
løbet over af omkringliggende klubber gennem vanetænkning og manglende muligheder. Nogle af de ting der skal
hjælpe med dette er nedenstående:
 Udviklingsplan 2015 bliver udarbejdet og implementeret.
 Det sociale liv kommer til at blomstre endnu mere gennem nye og gamle sociale arrangementer som er med
til, at gøre klublivet i AB langt bedre end det er nu.
 Vi fortsætter med at drive en sund forretning hvor fodboldafdelingen igen kommer ud med penge på
bundlinien.
 Vi fortsætter det organisatoriske arbejde der er i gang i bestyrelsen og bliver endnu skarpere på udarbejdelse
af diverse politikker for driften af klubben.
 Der bliver sat fokus på sponsorerne og arbejdet med disse.
 Og mange andre ting som Jeg måske løfter sløret for på Fodboldafdelingens opstillingsmøde den 9. feb. kl.
19.30 i ABs Restaurant.

HÆDERSBEVISNINGER 2011
ÅRETS 5- EL. 7-MANDSTRÆNER BLEV LIZA HEJLESEN
Indstillingen lød:
Valget som årets 5- el. 7-mands træner er i år faldet på en træner tilknyttet ABs yngste spillere. Det er 3. år at
træneren er del af vores podeafdeling og udviklingen har været fænomenal fra første træning hvor børnene var bange
for træneren – og omvendt til nu, hvor cheftræneren i afdelingen ikke behøver være til stede da der er en fuldgod
erstatning. Årets 5- el. 7. mands træner er utrolig engageret i træningen, god til at vise øvelserne, har altid et glimt i
øjet og en god humoristisk sans. Børnene er glade og trygge for den træner der er valgt som Årets træner. Derudover
bakker træneren altid op omkring de tiltag som AB i gangsætter som klub og fodboldbestyrelsen er utrolig glade for, at
have hende i klubben.
.
ÅRETS 9. EL. 11-MANDS TRÆNER BLEV ANDREAS TRAMPEDACH.
Indstillingen lød:
Årets 9- el. 11 mands træner har i år været ganske alene. Alligevel er holdet vokset, både spillemæssigt som
antalsmæssigt. Så Årets træner render nu rundt med over 20 drenge – og flere kommer til.
Årets 9- el. 11 mands træner er videbegærlig, ønsker at gøre det bedste for sine drenge og udvikler dem hele tiden.
Spiller utrolig seværdig og fremadrettet fodbold på meget højt plan. Derudover bakker træneren altid op omkring de
tiltag som AB igangsætter som klub og fodboldbestyrelsen er meget glade for at have ham i klubben, minimum næste
år med.
MODTAGER AF JESPER NORUS’ MINDELEGAT BLEV NIKLAS LOHALS
Indstillingen lød:
Nicklas er vores naturlige anfører på holdet. Han er i den grad en ledertype og en vinder(på den positive måde), som
man ser meget sjældent i så tidlig en alder. Han er ikke bange for at sige sin mening til træning, og gør meget for at
holdet fungerer socialt. Hans kontakt til os trænere er også god, da han er god til at komme til os, hvis noget går ham
på eller han føler der skal ske en indsats overfor noget eller nogen.
I vinters lavede Nicklas og jeg en aftale om, at han skulle føre træningsdagbog og hele tiden stille krav til sig selv, og
dette har han i den grad taget til sig. Han arbejder meget målrettet, både til træning og derhjemme, med de ting vi, i
samråd, har aftalt han skal arbejde med.
Alt i alt en meget målrettet, pligtopfyldende, klog og selvstændig spiller.
SJÆLLANDSMESTRE OG ØVRIGE VINDERE 2011
Sjællandsmester:

U14 drenge 3

DBU Sjælland finaler:
U14 drenge 3

U14 drenge 1
AB – Herfølge BK, 1-0

Pokalvindere:

U17 drenge

Pokalfinaler:

U 17 drenge

BSF – AB, 0-2

Oprykninger:

2. senior

(Fra Serie 3 til 2).

Puljevindere:

Veteran 2, pulje 5
U19 drenge 1, pulje 1
U14 drenge 3, pulje 2
U10 drenge 1,
9 mands, U13 drenge 2, pulje 3
U15 drenge 7-mands, pulje 1
U19 drenge 1, pulje 2
U17 drenge 1, pulje 2
U15 drenge 2, pulje 2

AB – Slagelse B&I, 0-2

Til slut vil jeg blot ønske alle et godt 2012, en god forårssæson og så håbe at jeg ser rigtig mange AB’ere på anlægget,
på stadion eller i Restauranten det kommende år.

Thomas Gram
Formand, fodboldafdelingen.

