SKRIFTLIG BERETNING 2014

Årets modtagere af pokaler ved ABUF’s sæsonafslutning

Af Thomas Gram,
Formand – fodboldafdelingen.

Når jeg kigger tilbage på 2013 så er det med begejstring og glæde samt nogen bekymring over tiden der kommer.
Jeg er stadig utrolig stolt over den besætning som er om bord på dette stolte skib. Et skib der fylder 125 år i slutningen
af februar måned. Skibets besætning, eller fodboldafdelingens trænere og ledere har igen i år været outstanding og
gjort, at Jeg kun kan være beæret over at være del af denne klub.
2013 har været et år med mange aktiviteter, megen udvikling men også en del sten på vejen. Men vi er stadig på rette
vej. Det er min overordnede følelse. Målet kan stadig ses i horisonten men det kommer til at tage tid, at komme
derhen. Men det vidste vi godt, så jeg er ikke urolig. Overordnet set er 2013 at betegne som en mellemår, igen. Vi er
lykkes med mange ting, som alle er vigtige elementer i Udviklingsplan 2015 men der er også områder hvor vi pt. ikke
flytter os lige så stærkt.

HVAD LYKKEDES VI BL.A. MED?








På det sociale område, så blev Lundberg-dagens anden afvikling en måske endnu større SUCCES end sidste
års, første ”Lundberg-dagen”.
Vores tætte bånd til A/S er på det sportslige område blevet endnu tættere og vi har gennem hele sæsonen
haft et rigtig godt samarbejde med A/S.
”Udviklingsplan 2015” har på udvalgte områder lagt godt fra land. På andre har fokus ikke været lige så stort,
hvorfor der heller ikke er sket lige så meget. Men det passer med planen.
Bestyrelsen har udarbejdet et meget bredt og spændende katalog af jubilæumsaktiviteter, som søsættes hen
over 2014.
Sportsligt er vi rigtig godt kørende, over en bred kam, på alle årgange til og med U15.
Vores satsning med, at rykke årg. 94 drengene direkte i serie 3 ved sommerpausen, har resulteret i, at de
ligger nr. 1 efter deres første halvsæson som seniorer. Flot.
Vi har igen skabt successer som arrangør af DBUs aktiviteter, Mikrofodboldskolen og Fodboldskolen men
også hjulpet mange AB medlemmer under skolekonflikten ved at give dem mulighed for, at få ekstratræning
på AB.

SPORTSLIGT
Sportsligt har året ikke budt på lige så mange successer som tidligere. Den største succes er nok, at vores U19/2
drenge blev trukket op i serie 3 ved sommerpausen og deres indsats har indtil videre kastet en førsteplads af sig.
U15/1 fik en mulighed for, at spille sig i U15 Elite Øst til foråret, men tabte desværre til Næstved. Men generelt for
ungdomsholdenes side, så ligger vi hvor vi skal. Vi er i top 3 i de fleste rækker hvilket vi for nærværende IKKE kan være
utilfredse med.
Vi er pt. at betragte som en fødekædeklub. Vi kan ikke hente spillere fra de øverste hylder men levere til den øverste
hylde – det kan vi og det gør vi tit, da de ”store” klubber tit lægger vejen forbi med en henvendelse på en af vores
spillere.
Som noget nyt i år, så startede der med de mørke måneders kommen, et 70+ hold op på AB. Et hold der deltager i
DBU Københavns turnering. Jeg er imponeret over, at AB kan mønstre spillere som stadig er turneringsaktive i en alder
af 70+. Man kan vel sige, AB’er fra vugge til grav!
2. senior holdet ligger pt. ikke som ønsket men dog stadig med muligheden for, at nå den sportslige målsætning om
Sjællandsserie-bold i nærmeste fremtid. Der er ingen tvivl om, at dette bliver svært at nå men vi håber på, at det tætte
samarbejde med A/S som vi har begynder at belønne sig.

DBU AKTIVITETER
Igen i år var vi vært for en af DBUs
”Mikrofodboldskoler” samt for ”Fodboldskolen”.
Begge arrangementerne er vigtige arrangementer i
forhold til vores forhold til DBU Sjælland og DBU, men
også som tilbud til vores mange medlemmer. En AB
aktivitet, lånt fra DBU, blev født ud af den konflikt der
opstod på Folkeskole området. En gruppe AB trænere
brugte en del af deres tid på at arrangere en ”Lock out
fodboldskole” på vores baner. Det blev til seks dage
med fodbold, fra 9 til 15 og der skal lyde en stor tak til
de trænere der fandt tid til dette arrangement samt
tid til, at hjælpe vores ungdomsmedlemmer – og
deres forældre.
2013 bød også på et helt nyt arrangement – og så alligevel ikke. I samarbejde med Lyngby Boldklub havde vi lavet et
tiltag ”Grøn vs. Blå”, hvor ALLE AB- og Lyngby-hold, skulle mødes den samme dag, på det samme anlæg. Desværre
blev det meldt ud for sent, hvorfor vi måtte aflyse men der er forventning om, at vi skaber det i foråret 2014.
Arrangementet havde – og vil få – stor opmærksomhed fra DBU Sjælland som bakkede arrangementet op ved at
planlægge de indbyrdes kampe efter vores ønske.
Til sommer skal vi igen være vært for Fodboldskolen – og igen i uge 27, samt for DBUs Mikrofodboldskole, der har
skiftet navn til DBU Skattejagt, i starten af april.

SENIOR-, OLD BOYS-, VETERAN- OG MASTERS-AFDELINGERNE.
Lundberg-dagen er det måske bedste eksempel på en social aktivitet, skabt til at fremelske en masse AB-historier,
vertikalt mellem de tre åbne senior-, fire Old Boys- og veteran-hold, fire Masters-hold samt de mange lukkede
Tjønsergrupper. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ser ENDNU flere sociale aktiviteter for disse hold, så vi kan
skabe relationer på tværs af hold og årgange, til fælles glæde. Af samme årsag er ”det sociale liv” også en del af
Udviklingsplan 2015.
Bestyrelsen afviklede et fælles ”forældremøde” for Veteran- og Masters holdene i oktober måned. 28 tilmeldte var et
OK tal for et førstegangs arrangement, men skidt var det, at de 27 var fra Masters holdene og de lukkede grupper!
Hvorfor ville veteranspillerne ikke deltage? Jeg har sagt det før og er stadig af den overbevisning, at ABs mange små
lukkede hold og grupper er en kæmpe styrke for klubben men selvsamme grupper kan meget nemt blive AB’s død hvis
de ikke formår at deltage på tværs. Så det gør ondt langt ind i mit AB hjerte, når jeg på Lundberg-dagen, kommer ud
for at gøre klar og konstatere at en af de lukkede grupper (den dag på 18 AB’ere) hellere ville tjønse selv, end at
deltage i Lundberg-dagen. Det gør mig ondt på klubbens vegne.
Omvendt er det positivt, at DBU København nu udbyder turneringsfodbold for 70+ og at AB deltager i denne
turnering. At kampene foregår om formiddagen og deltagelse i turneringen kræver, at man spiser tre håndmadder
sammen bagefter, gør det bare endnu bedre.
Så der er plusser og minusser men der skal lyde en kæmpe tak til de personer der har hjulpet med at udvikle og afvikle
Lundberg-dagen igen i år. Det er et arrangement der er kommet for at blive.

UDDANNELSE
Uddannelse fyldte også i 2013 meget i Fodboldafdelingen. Og Jeg taler stadig med stolthed i stemmen, når jeg siger, at
vi har et utrolig stærkt og veluddannet trænerkorps.
Som licensklub skal vi nu have nogle trænere der opretholder titlen ”Børnetræner med C-licens”. Denne titel
indebærer at man bruger 60 timer på uddannelse over en periode på tre år. Desværre har vi ikke tre år til at få nogle
trænere med C-licens, men kun til august 2014 pga. vores nuværende B-licens. Dette gør, at vi er tvunget til at have
fokus på uddannelse hele tiden.
Jeg er stadig af den overbevisning, at de uddannelsesmæssige licenskrav fra DBUs side, let kan ses som en
pengemaskine mere end som en løftestang til klubberne. Vi skal som klub afsætte rigtig mange penge til uddannelse
for at være med i ”det gode selskab”, som licensklub. Så spørgsmålet om hvorvidt ”skal/skal ikke” er klart til stede.
Gad vide om AB ville blive forbigået som licensklub, hvis man havde de 15 største ungdomstalenter i landet og
derigennem rettelig havde vist, at de havde et talentmiljø, men ikke gad bruge pengene på DBU kurser? Ville man ikke
blive tildelt licens eller plads i de bedste rækker? En morsom tanke som jeg vil lade blafre i vinden.
En opfordring til ”systemet” må være, at overveje om prisen på kurserne skal være så dyre eller om
uddannelseskravene skal være så store. Vi skabte jo også landsholdsspillere i ”gamle” dage, da der kun fandtes de fem
basiskurser samt ungdoms- og seniortrænerkurset!
Jeg skal med det samme sige, at kritikken af licensreglerne i forhold til uddannelse ikke skal opfattes som modvilje fra
bestyrelsens side til at bruge penge på trænernes uddannelse. Det handler i højere grad om, at DBU’s krav ikke altid
matcher vores ønsker og behov bedst...
Det er med bekymring for fremtiden, at jeg kigger på de krav der stilles til vores trænere. Ikke kun fra vores
organisation men også fra forældrene i klubben. Begrebet ”forældretræner” som vi – og mange andre klubber i
Danmark, har lukreret godt på, bliver sjældnere og sjældnere. En forældretræner er ikke længere ”godt nok” til mange
forældre – og det er en farlig udvikling.

KUNSTGRÆS
Det var en glædes dag da budgettet for Gladsaxe
Kommune faldt på plads, for den kommende periode.
Kunstgræs på Skovdiget var flyttet fra en fodnote til
det endelige budget, så det er en fornøjelse at kunne
sige, nu kommer den!
Desværre kommer den først i 2015.

Der er afsat midler til forundersøgelser i 2014 men selve anlægsbevillingen er givet i 2015 budgettet, så vi skal ikke
regne med, at banen – som vores store drøm var (ER!), står klar i vores jubilæumsår, så vi må berede
os på endnu en vinter på Kunstgræsbanerne på Gladsaxe Stadion. Men helt overordnet, så er det fedt at banen er
bevilget og jeg kan ikke takke politikkerne i kommunen nok, for at forstå alvoren i, at AB ikke er konkurrencedygtige på faciliteter.
Det faktum at vi har ”lidt tid til banen står klar” åbner op for nogle muligheder som vi i Bestyrelsen vil gøre alt for
at jage. For drømmen er stadig, at ”Store Grus” bliver til ”Store kunst” i 2014. Måske med indvielse til ”Lundbergdagen”?

ORGANISATORISK
Tidligt på året stod det klart, at Kim Ragle, mangeårig bestyrelsesmedlem og næstformand desværre måtte trække sig
på grund af sit civile arbejde. Kim har gennem rigtig mange år ydet en kæmpe indsats i Bestyrelsen og gør det stadig
med ”Lundberg-dagen”. Men det har kunnet mærkes, at næstformanden forsvandt. For det forgangne år har været et
udfordrende et, af slagsen. 13 ordinære bestyrelsesmøder samt to dagsarrangementer, hvor ”Udviklingsplan 2015” for
såvel Bestyrelsen som det sportslige udvalg blev udarbejdet. Så mødefrekvensen har været større end de foregående
år. Af ovenstående årsager har vi i Bestyrelsen også i år benyttet os af, at inddrage ”observatører” i arbejdet og
udviklingsmæssigt er det skønt at de to personer som igennem året har deltaget i de fleste møder, begge er indstillede
på at træde ind i bestyrelsen.
Vi har fortsat med, at optimere set up’et omkring vores
trænere men nogle selvvalgte opsigelser blandt vores
koordinatorer har givet et lille bump på vejen, men vi er
ikke slået ud af kurs på grund af det.
Jeg fastholder min tro på, at hvis ”motorrummet” i AB
fungerer, så bliver dagligdagen nemmere og mere
smertefri. Så vi arbejder videre efter den valgte strategi.

VARME HÆNDER – KLOGE HOVEDER
Udviklingsplan 2012 efterlod ingen tvivl om, at der var nok at tage sig til. Udviklingsplan 2015 er ingen undtagelse og
et jubilæum med dertil hørende aktiviteter, gør at vi også i år både gabte over meget men også kommer til at gabe
over meget.
Vi har derfor fortsat med, at inddrage flere og flere ”Varme hænder og kloge hoveder” blandt fodboldafdelingens
medlemmer, i arbejdet omkring afdelingens ve og vel og der skal lyde en kæmpe tak til alle for det store arbejde de
lægger i Fodboldafdelingen. Vi vil gerne have endnu flere varme hænder og kloge hoveder med og med den brede
palet af jubilæumsaktiviteter som vi har planlagt, så er mulighederne til stede for at give en hånd med.

ABUF
Klubbens forældreforening afviklede i sommer en formidabel afslutning i Hallen, i en
ny meget spændende form. Den nye bestyrelse har rigtig mange spændende tanker
for fremtiden, både på ABUF’s vegne men mindst lige så meget på
Fodboldafdelingens. Dejligt, at der igen kommer input og ideer fra den kant.
Desværre har årets gang også budt på en irriterende sag med ABUF som endnu ikke er
afsluttet. For såvel AB’s som ABUF’s skyld, så håber jeg på, at den ender lykkeligt – for
AB!
Ikke mere om denne da den allerede har taget for meget tid. Håbet er dog stadig, at vi
kommer til at se ABUF i den samme stærke udgave som vi så for tre-fire år siden.

DET SOCIALE LIV
Igen i år, har det sociale liv på AB ligget Bestyrelsen meget på sinde. Således blev der, som tidligere nævnt, afviklet
”forældremøde” for Veteran- og Masters-holdene. Ønsket var, at give nogle informationer til de to grupper som
rummer så mange ressourcer, til gavn for AB. Mødet blev en succes og maden, fra ABs Restauratørpar, var lækker,
hvilket den generelt altid er. Over en bred kam har der været godt gang i de sociale arrangementer. De forskellige hold
og afdelinger spiser jævnligt sammen mens Fodboldbestyrelsens største event i år, var den anden udgave af
”Lundberg-dagen”.
I forbindelse med dette arrangement blev der indstiftet
en ny pris. Et legat, uddelt til to AB personligheder som
fremover vil kunne kalde sig ”Lundberg-AB’ere”.
Valget faldt på Kim Ragle og Ken Weibel og at dømme
ud fra klapsalverne, så var det to meget populære
modtagere af legatet som er på kr. 2.500,Et legat der viser, at Fodboldafdelingen rummer så mange
forskellige facetter af klubliv. Således vil jeg gerne rette en
kæmpe tak til Svend Olhoff, for at føde ideen og være den
generøse giver at legatet. TUSIND TAK, Svend.
Vi er dog stadig langt fra fordums styrke hvad angår sociale arrangementer selvom der ikke er nogle der siger, vi skal
derhen. Men hvis vi skal få genskabt traditioner som har ligget i dvale gennem en årrække eller startet nogle nye, så er
det vigtigt at disse bakkes op. Således også Lundberg-dagen.
Internt i fodboldafdelingen er der mange hold og grupper der holder deres egne fester eller sociale sammenkomster,
hvilket er skønt at se. Med mit håb for Lundberg-dagen er, at det fremover kan få endnu flere af vore såvel åbne- som
lukkede senior-, Old Boys-, Masters-, Grand Old Masters hold til at deltage.

DEM PÅ SIDELINIEN
Der er slet ingen tvivl i mit sind om, at AB ikke ville være hvad AB er, hvis det ikke var for vores mange frivillige
trænere og ledere.
AB råder over tæt på 100 frivillige trænere og ledere, som uge efter uge lægger et hav af timer, frivillige timer, i AB.
Jeg kan slet ikke takke nok for den kæmpe indsats som I alle lægger for vores spillere og klubs skyld.
Fodboldafdelingen afvikler årligt, nytårstaffel, som en lille bitte erkendtlighed. I det kommende år, går vi lidt videre, i
anledningen af vores jubilæum med en foredragsrække som vi satser på bliver attraktiv.
Hvis Fodboldafdelingen havde udarbejdet et socialt regnskab for vores frivilliges indsats, så er jeg sikker på at vi lagde
ret mange årsværker i Gladsaxe Kommune. Uanset hvor stort eller lille dette tal ville være, så må jeg bare sige
TAK FOR JERES STORE INDSATS.

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”.
 Thomas Gram som medlem af DBU Sjællands “Udviklingsudvalg”.

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, dog mest på Hovedbestyrelsesniveau.
Som licensklub er det et krav at vi tilbyder ”talenttræning” for udvalgte spillere fra samarbejdsklubber. Dette
samarbejde har fungeret godt og vi er glade for den opbakning samt vilje til udvikling af samarbejdet som vi møder fra
samarbejdsklubberne.

AB A/S & HOVEDBESTYRELSEN
Samarbejdet med A/S er igennem året blevet endnu stærkere. Således har vi i 2013 haft fem møder i det ”sportslige
udvalg” hvor mange problemstillinger omkring vores kontaktflader bliver bearbejdet. Dertil kan lægges en endnu
større portion af møder mellem administrationen i A/S og vores koordinatorer. Det tætte samarbejde omkring
spillerne er også fortsat og der har således været 2. holds spillere som er rykket op i 1. holds trupperne i år samt 1.
holds spillere som – fast – har spillet på 2. holdene når de ikke har været udtaget til 1. holdene.
Samarbejdet i Hovedbestyrelsen er stadig under udvikling og ved at finde sit ståsted. Med ansættelsen af en
permanent forretningsfører er der kommet mere fokus på organisationsudviklingen, på klubplan. Der er sat mere
fokus på motorrummet af den fire-strengede forening end tidligere. Der blev således tidligt i 2013 afviklet et
udviklingsseminar, hvor Fodboldafdelingen var repræsenteret af Kasseren da undertegnede desværre ikke kunne
deltage. Dette afbud har givet nogle knaster i samarbejdet men nært forestående er Hovedbestyrelsens
udviklingsseminar 2014, så måske de knaster bliver høvlet der!

ANLÆGGET
Vi har stadig ”Danmarks flotteste anlæg” men vi har et anlæg hvor mange ting sagtens kunne blive lidt bedre. Vi skal
stadig opfylde nogle krav til faciliteter som licensklub og de er ikke blevet færre. Jeg ønskede sidste år, at Gladsaxe
Kommune rykkede frem i bussen omkring muligheder på Skovdiget og det har ikke ændret sig. Mange ting er på
ønskelisten – og måske de engang kommer.
Der skal lyde en kæmpe tak til dagholdet for at levere så gode forhold til Fodboldafdelingen igen i år. Med afgangen af
Søren Albertsen sidste år, så var der andre der skulle løfte – og det har de så sandelig gjort. TAK!
Vi har stadig et rigtig godt anlæg og masser af ønsker for dette i tiden der kommer.
Anlæggets ansigt udadtil, Pia & Karina på kontoret, har igen været med til at gøre min hverdag som formand for
fodboldafdelingen til en nemmere opgave. I skal have en stor tak for hjælpen. I gør det nemt, at være mig!
Der skal også lyde en stor tak for samarbejdet til den øvrige Fodboldbestyrelse hvor jeg nok, igen i år har trukket
meget på alle!
Til sidst en stor tak til afdelingens koordinatorer. I har gjort et kæmpe arbejde for at gøre det nemmere at være mig –
men også at være træner. Tusind tak. Jeg er sikker på, at AB ikke ville være hvor vi er, hvis I ikke var om bord.

ØNSKER TIL FREMTIDEN
Det er ingen hemmelighed, at der gennem alle mine beretninger har været nogle ønsker for fremtiden. Det er der
også i år – og min ønskeseddel for fremtiden indeholder bl.a.:
 Stor Kunstgræsbane som indvies i 2014 og ikke først i 2015!
 Afslutning af den ærgerlige sag med ABUF, til glæde for AB og det nye ABUF!
 Endnu flere ”Varme hænder og kloge hoveder”.
 Nedsættelse af et sponsorudvalg, så vi kan skabe øget indtægt til fodboldafdelingen samt et ”elevråd” så vi
kommer endnu tættere på vores unge medlemmers ønsker til fremtiden.
 Nye omklædningsfaciliteter til vores ungdomshold.
 En masse fede jubilæumsaktiviteter for Fodboldafdelingens medlemmer.

FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN
Min forventning for det kommende år i bestyrelsen er, at:
 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
bundlinjen.
 Vi fortsætter det organisatoriske arbejde der er i gang i bestyrelsen og bliver endnu skarpere på udarbejdelse
af diverse politikker for driften af klubben.
 Vi bliver mere toneangivende i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere, Gladsaxe Kommune og FIG i
forhold til forholdene for kommunens fodboldklubber.
.

HÆDERSBEVISNINGER 2013
MODTAGER AF POUL KVIST POKALEN - Thorbjørn Nielsen, årg. 04
Indstillingen lød:
Thorbjørn er en god stabil træner med et kæmpe hjerte for sine drenge.
Han er aldrig bleg for at gå på træningsbanen en ekstra gang og han
er desuden en stor inspirator for de ungtrænere, han benytter sig af.
Thorbjørn har trænet årgang 04 fra de var U6 og årgangene har fast
ligget med et hold i række 1 og et i række 3 og 4. Thorbjørn brænder for
udviklingen af AB’s Fodboldafdeling og har allerede forestået en del
forskellige nye tiltag. Thorbjørn har taget de forskellige træningsprincipper til sig og har samarbejde med årgangen under og over med
henblik på udvikling af de drenge der er klar til mere. Thorbjørn siger
aldrig nej til en eller to ekstra opgaver i løbet af sæsonen.
Modtager af TONNY TRIX POKALEN– Patrick B. Braune, U15/1.
Indstillingen lød:
Patrick B. Braune har igen i år imponeret med sin udvikling.
Af sig selv og af holdet. Holdet ligger stabilt i U15 Mesterrækken
hvor Patrick med stort gåpåmod og ydmyghed har skabt en
sammentømret enhed der på daglig basis vokser. Patrick er
utrolig vellidt blandt spillerne og årgangens forældre for sin
seriøse tilgang til rollen som cheftræner, så Patrick er således
også en stærk kandidat til årets talent/elite træner.
MODTAGER AF JESPER NORUS’ MINDELEGAT
Årg. 1998 blev, i forbindelse med ABUF’s afslutningsarrangement, den
fortjente modtager af Mindelegatet.

MODTAGER AF LUNDBERG-LEGATET – Kim Ragle.
Motivering:
Første legatmodtager er et medlem som, gennem mange år, har vist sig som en kæmpe ildsjæl i AB. Han har
fantastiske menneskelige egenskaber, har gennem mange år været holdansvarlig for et Old Boys hold i AB samt
træner for et børnehold da nøden var størst og hans søns hold manglede en træner samt altid en sikker AB’er at ringe
til for hjælp, når det brændte på. Han har siddet i Fodboldbestyrelsen gennem en årrække, været loyalt medlem af AB
stort set hele sit liv og har derudover, gennem de seneste mange år været Fodbold-bestyrelsens drivkraft på Ballo
Cup'en, nu Lundberg-dagen.
Fodboldbestyrelsen har enstemmigt valgt at pege på og tildele KIM RAGLE, det nyindstiftede Lundberg legat.
MODTAGER AF LUNDBERG-LEGATET – Ken Weibel.
Motivering:
Anden legatmodtager er et medlem som også har været loyal mod AB gennem medlemskab af AB, det meste af hans
liv. En person som har den evne, at hvis man ikke lige kan se ham, så kan man høre ham!
Omdrejningspunkt for sociale aktiviteter og 3. halvleg, på Old Boys 1 samt 2. & 3. senior gennem mange år.
Han er altid frisk på at hjælpe når man ringer, hvad enten man mangler en ansvarlig for en kamp eller et træningspas,
mangler en at dele en øl med eller en der gider stå en 12. mand, en råkold mandag aften i Snekkersten.
Han er en fantastisk loyal ven som i den grad lever op til ABs ånd og DNA.
En samlet fodboldbestyrelse har valgt, at pege på og tildele KEN WEIBEL, Lundberg legatet 2013.
SJÆLLANDSMESTRE OG ØVRIGE VINDERE 2013
DBU Sjælland finaler:
U13/2
deltog i finalestævnet for U13, række 1 hold. FLOT at præstere på højeste niveau, når
man ”kun” figurerer som 2. hold i AB. Vidner om kvalitet på årgangen og i
trænerteamet!
Til slut vil jeg blot ønske alle et godt jubilæumsår. Jeg glæder mig til at se rigtig mange AB’ere på anlægget, på stadion
eller i Restauranten til aktiviteter relateret til jubilæet og AB’s dagligdag.

Thomas Gram
Formand, fodboldafdelingen.

