SKRIFTLIG BERETNING 2015
Årets Ungdomsleder i DBU – Brian Johansen (th.)
med DBUs daværende formand, Allan Hansen (tv.).

Af Thomas Gram,
Formand – fodboldafdelingen.
Endnu et år er gået og igen i år må jeg konstatere, at det har været et år med mange – rigtig mange - positive
oplevelser, dejlige minder og det er et år som jeg kigger tilbage på med begejstring og glæde. Men…. Der er desværre
et men, for der er stadig nogen bekymring for tiden der kommer.
Jeg er stadig utrolig stolt over at være fodboldformand i en klub som i februar fyldte 125 år. Vi havde en dejlig
jubilæumsfest med god mad, leveret fra Restaurant AB, taler og en generel god stemning blandt næsten 500
festklædte AB’ere. Det var min første jubilæumsfest, men forhåbentlig ikke den sidste.
2014 har for Fodboldafdelingen været et historisk år på mange måder. Før nævnte jubilæumsfest samt
Fodboldafdelingens egne jubilæumsaktiviteter har fyldt meget i år men en lige så stor historisk hændelse kom, da
vores Kvindesenior 1 vandt deres række og derved spillede en puljesejr hjem til AB. Siden fulgte det første
pigeungdomshold der repræsenterede AB i et officielt stævne så vores piger og kvinder har virkelig pustet til den
historiske ild. Året har været fyldt med mange aktiviteter, megen udvikling men stadig en del sten på vejen. Vi er dog
på rette vej. Det er min overordnede følelse men vi skal være skarpe i den øgede konkurrence som vi oplever på
mange parametre.

HVAD LYKKEDES VI BL.A. MED?








Igen i år havde vi en formidabel Lundberg-dag og tiltaget ER blevet en mærkedag i klubben.
Vi afviklede nogle minderige jubilæumsaktiviteter i afdelingen. Nogle vi vil mindes med glæde.
Vi har i 2014 vundet 10 puljesejre hvilket må siges at være pænt, samt et hold i SM-finalen. De tabte
desværre 2-0 men nr. 2 på Sjælland er godkendt.
Vi har brugt mange kræfter på, at sikre et tættere samarbejde mellem de hold AB A/S administrere og vores
egne og specielt samarbejdet omkring 2. senior har indtil videre båret frugt. 2. senior ligger i toppen af Serie 1
og skal bruge foråret til at spille med om oprykning til Sjællandsserien.
Sportsligt er vi rigtig godt kørende, over en bred kam, på alle årgange med nogle udvalgte årgange som rigtig
godt kørende.
Vi har igen skabt successer som arrangør af DBUs aktiviteter, Mikrofodboldskolen og Fodboldskolen men
også taget hul på et nyt eventyr idet vi i begyndelsen af 2015 lagde halgulv til en mellemrunde afvikling af
DBU Sjællands U19 Futsal turnering – og AB Hallen er som skabt til futsal. Så hvem ved om der ikke kommer
til, at ske noget på den konto.

SPORTSLIGT
Sportsligt har året budt på en del målbare successer i form af 10 puljesejre samt en SM-finale, to oprykninger og et par
hold der overvintre i deres helårs turneringer i top 3.
Den historisk største succes er vores 1. kvindeseniors puljesejr mens den største succes nok er vores U17/2 som var
suveræne i Mesterrækken og har sikret os en 3. divisionsplads i foråret. Det kan få en kæmpe betydning for AB på den
korte bane. STORT tillykke til hele AB. Der er blevet brugt en del tid på, at skabe en mere feed back orienteret kultur
blandt vores trænere og denne er ved at vinde ind. Det er nu normalt at se en træner der giver konstruktiv kritik til en
anden træner som end ikke behøver at være fra samme årgang. Der er ingen tvivl om, at det øgede samarbejde og
den øgede dialog mellem vores trænere har en stor del af æren for de flotte resultater vi pt. leverer. Jeg tror ikke jeg
gaber over for meget hvis jeg påstår at vi på U14 & U15 årgangene ser meget spænende ud men det er sådan, at
succes betyder henvendelser – og disse har vi også fået i år.
Vi ER 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. Det er positivt at vi bliver ved med at udvikle vores spillere til et højere niveau men der ligger en svært vigtig
opgave foran Bestyrelsen i at gøre os mere attraktive overfor vores egne spillere når de får en henvendelse udefra.

SKOLEREFORMEN
Der er blevet snakket meget om Skolereform og frygten for at miste medlemmer på grund af den længere skoledag.
Fodboldbestyrelsen har også brugt en del energi på reformen men vi har fokuseret på mulighederne i reformen – og
indtil videre er AB ikke blevet ramt.
Vi har i efteråret 2014, fået 54 nye ungdomsmedlemmer hvilket er VILDT imponerende når man tænker på og lytter til
nogle af de andre klubbers medlemstal.
Jeg er ikke i tvivl om, at vores fremgang skyldes et utrolig dedikeret og meget kompetent trænerkorps som sammen
med en masse frivillige ledere, skaber nogle trygge og utrolig dejlige rammer som vores ungdomsmedlemmer trives i.
Skolereformen kommer også, i det kommende år til at få opmærksomhed da der er alle muligheder for, at vækste
ungdomsafdelingen mere.

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.
Til sommer skal vi igen være vært for Fodboldskolen –
og igen i uge 27, samt for DBU Skattejagt der finder
sted i efteråret.
Som noget nyt i året der kommer, skal vi være vært
for DBUs Pigeraket, der er et rekrutteringstiltag for
piger. Raketten lander i foråret på Skovdiget.
I forbindelse med DBUs repræsentantskabsmøde fik AB, men specielt vores mange årige koordinator, Brian Johansen,
den fjer i hatten at modtage ”Erik Hansens Ungdomslederpris” som er at betragte som ”Årets ungdomsleder” (se
forsidebilledet af denne beretning). Stort tillykke til Brian og et stort tak til DBU for at skele til AB’s indstilling af en
ægte ildsjæl der har haft sin gang på Skovdiget i mange mange år!

SENIOR-, OLD BOYS-, VETERAN- OG MASTERS-AFDELINGERNE.
Undertegnede var til et strategiseminar i DBU Sjælland, her i begyndelsen af 2015 og under en af pauserne i dette blev
jeg passet op af to andre deltagere som ville høre til vores Lundberg-dag. De var meget imponerede over formen,
deltagerantallet – som i år blev over 100! samt det faktum, at vi havde en så socialt samlende aktivitet i AB. Jeg blev
stolt, på ABs vegne da jeg blev passet op.
Når man kigger på en tabel over befolkningsfremskrivningen for de kommende 10 år, så kan man se, at vi vil få – ret så
mange – nye ældre som alle er idrætsaktive. Der er altså masser af potentiale i de ældste medlemmer og vi skal som
klub være meget opmærksomme på at tage imod nye spillere i vores klub.
Derfor gør det også ondt på mig, når jeg – igen i år i forbindelse med Lundberg-dagen, så lukkede grupper som hellere
ville træne og hygge sig selv, end deltage i et socialt arrangement der er skabt til DEM!
Vi skal være bedre til at åbne op for nye medlemmer i vores mange lukkede grupper og hold. Jeg har sagt det før – og
gentager gerne mig selv. AB’s mange lukkede hold er gode til mange ting og er et kæmpe aktiv for AB, men selvsamme
grupper kan ende med, at blive ABs død, rent seniorfodboldmæssigt.
Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne ser ENDNU flere sociale aktiviteter for vores ældste medlemmer, så vi kan
skabe relationer på tværs af hold og årgange, til fælles glæde.
Jeg vil her godt benytte muligheden for, at takke alle de AB’ere der deltog i LUNDBERG-dagen samt alle de, der var
med til at udvikle og afvikle Lundberg-dagen igen i år. Vi har et unikt arrangement som mange er misunderlige på.

I forbindelse med klubbens jubilæum var et af de arrangementer som fodboldbestyrelsen bevilgede penge til, verdens
første – og største GOM-turnering (Grand Old Masters turnering). Over 80 ældre fodboldspillere, heriblandt en del
tidligere A-landsholdsspillere, udenlandske gæster fra AB’s, på Masters-niveau, samarbejdsland, Italien mødtes i juni
til en dag med fodbold, røverhistorier og dejlig afsluttende fest i Restaurant AB.
Det er livsbekræftende at se hvordan venskaber på kryds og tværs af mange hæderkronede klubber er med til at
fastholde disse spillere i klubben. AB’s ældre medlemmer er en kæmpe ressource som kan give endnu mere tilbage til
AB end de allerede gør. Det er altid sådan, at de ældste medlemmer i en klub har en pligt til at videregive deres
erfaringer, anekdoter mv. til de yngre generationer hvis opgave det er, at give dem til klubbens ungdomsmedlemmer,
da det er dem der skal drive AB ind i fremtiden.
Et andet jubilæumsarrangement der vækkede minder var da AB’s (gamle) pokalvindere fra 1999 tilførte DBU’s Old
Boys landshold, det første nederlag i tre år, en varm juni dag på Skovdiget.
Old Boys landsholdet havde takket ja tak til en opvisningskamp mod vores 1999-drenge, som minus to personer fra
tilstede alle sammen.
Det var god fodbold - men dejligst af alt var det en fornøjelse at se Skovdiget 1, iklædt mere end 500 tilskuere. Det var
endnu et jubilæumsarrangement som Jeg kigger tilbage på med glæde og stolthed over.
Et arrangement som dette viser, at AB betyder meget
for mange – også for dem, der ikke længere er i daglig
berøring med vores elskede klub. Bl.a. Steven Lustü
(tv.), som repræsenterede DBU (var ikke med til at
vinde pokalen i 1999) og Chris Hermansen (th.) som,
da kom fra Vejle til kampen, sagde at denne kamp
ville han ikke undvære, på trods af at hans mor lige
var blevet indlagt på hospitalet. Chris kvitterede med
at score AB’s 3 mål i 3-2 sejren over DBU.
TAK Chris for din deltagelse!

UDDANNELSE
Uddannelse fyldte igen i 2014 en del i Fodboldafdelingen og jeg kan med stolthed i stemmen sige, at vi har et utrolig
stærkt og veluddannet trænerkorps. Med udgangen af 2014 rådede vi over 11 A-licens trænere, 5 B-licens trænere, 2
C-licens trænere samt et hav af trænere som er i gang med deres træneruddannelse.
Vi skal, som licensklub have trænere med bestemte kompetencer på forskellige årgange/hold hvilket gør, at vi er
tvunget til at have fokus på uddannelse hele tiden.
AB er stadig en klub, der kan prale med, at have forældretrænere. I mange klubber er begrebet forældretrænere en
uddøende race. Kravene til trænerne er blevet så store, at mange forældre vælger at takke nej tak til jobbet som
træner for deres søns eller datters hold. Så det er med bekymring for fremtiden, at jeg kigger på de krav der stilles til
vores forældretrænere. Det er ikke kravene fra DBU jeg er bange for. Det er kravene fra andre forældre, der mener at
deres barns træner helst skal have vundet VM eller i det mindste EM for at være god nok! En forældretræner er ikke
længere ”god nok” til mange forældre – og det er en farlig udvikling. I AB ønsker vi heller ikke forældretrænere! Men
det er på udvalgte hold, defineret af bestyrelsen. Vi elsker forældretrænere på de mindste årgange – og uden dem, så
var AB slet ikke i nærheden af at være den klub vi er! Så tænk over hvor på udviklingstrappen din pode er – og så tro
ellers på, at vi som klub ved hvad vi gør. For det gør vi!

ORGANISATORISK
Det forgangne år har været et udfordrende et, af slagsen. 12 ordinære bestyrelsesmøder samt et hav af
jubilæumsudvalgsmøder, AB Cup møder mv. har gjort at 2014 er gået hurtigt. Bestyrelsen består af 7 personer og vi
har gennem hele året haft et godt og behageligt samarbejde i et behageligt arbejdsklima.
De syv medlemmer i Fodboldbestyrelsen er:
Søren Hansen (næstformand), Torben Knudsen (Kassere),
Morten Andersson, Christian Strand Nielsen, Henning
Thygesen, Jakob Mørkeberg samt undertegnede som
formand.
Vi fik tidligt på året styrket vores koordinator set-up, da vi fik
ansat en ny U10-U12 koordinator. Tor Pedersen, tidligere
1. seniorspiller samt assistenttræner for Tonny Trix
er trådt ind i rollen og Tors store faglige kompetencer har
været en gevinst fra dag 1.
Vi mangler stadig en koordinator, som skal have ansvaret for udviklingsholdene fra U13 – U19 og håbet er, at vi kan
lande denne person i de tidlige måneder af 2015.
Jeg fastholder min tese om, at hvis ”motorrummet” i AB fungerer, så bliver dagligdagen nemmere og mere
smertefri. Så vi arbejder videre efter den valgte strategi.

KUNSTGRÆS
Med ankomsten af 2015 kunne arbejdet med vores
nye kunstgræsbane også gå i gang.
I skrivende stund er opgaven i udbud og vi forventer
en byggeperiode, uden at tage moder jord i ed, der
begynder ultimo marts og den endelige bane
forventer vi at få ”nøglerne” til ultimo juni.
Det bliver en fornøjelse af få ”Store Grus” lavet om til
”Store Kunst”, for det vil helt automatisk give mere
liv på Skovdiget i de kolde og mørke måneder men
også give Fodboldafdelingens mange fodboldspillere
bedre forhold og vi kommer ”lidt tættere” på vores
konkurrenter. Men også kun lidt! Vi halter stadig
bagefter i forhold til faciliteter der er elitefodbold værdig!

ABUF
Ambitionerne var store da en gruppe af AB’s ildsjæle satte sig for, at afvikle AB Cup
2014 – i en jubilæumsudgave, og lad det være sagt med det samme. Det var en hård
omgang for de meget dedikerede AB kræfter men de endte med at skabe en turnering
som vi alle ser tilbage på med glæde. TUSIND tak til alle der lagde utrolig mange timer
i turneringen. Fore Bestyrelsens side var det Næstformand, Søren Hansen der var den
helt store driver. Tak!
Forældreforeningen er i sin nuværende form under pres, bl.a. på grund den sag jeg
kort omtalte sidste år. En sag som har bundet foreningen på hænder og fødder.
Fodboldbestyrelsen har set sig nødsaget til, at undersøge hvilke juridiske muligheder
vi har og vi håber, at de beslutninger vi har truffet, på den længere bane kan få ABUF
tilbage i den form, som vi har nydt så godt af gennem mange år.
Men Fodboldafdelingen har haft en rigtig god dialog med ABUF og vi glæder os til mange år sammen fremover. Jeg
kan kun opfordre forældre – og bedsteforældre – der gerne vil støtte AB på en praktisk måde om at melde sig ind i
ABUF. For jo flere hænder der er i foreningen – jo flere aktiviteter kan de skabe til glæde for vores unge medlemmer.

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 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.
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. Når det er sagt så vi vil stadig gerne have flere frivillige hænder.
Min store datter spiller fodbold i Brøndbyernes IF, så jeg følger selvfølgelig med i hvad der sker på de kanter og
udover, at BIF har hentet fire af vores trænere gennem de sidste tre år så har de også ufattelig mange dybt
engagerede frivillige som hver i sær har en lille – eller en stor – opgave der betyder meget for deres Bestyrelse. For at
tage et eksempel, så har BIF nogle ældre seniormedlemmer som har ansvaret for, at deres pokalskabe er pæne og at
pokalerne er pudsede. Små ting der gør en stor forskel. Vi kunne godt bruge mange flere der ville give et nap med.

I Fodboldafdelingen nedsatte vi med udspring i vores jubilæum, et kulturudvalg der fik det opdrag at de skulle prøve at
skabe en udstilling der fortalte om AB’s liv gennem 125 år. En umenneskelig opgave men hvis Du ikke har været forbi
Restaurant AB, så læg vejen forbi. Blandt andet for at se ”den hellige gral”.
TUSIND tak til jer alle sammen i Kulturudvalget. I gør en kæmpe forskel i min verden.

HOVEDBESTYRELSEN
Samarbejdet med Hovedbestyrelsen, hvor undertegnede sidder med som Fodboldformand fungerer ok. Der vil
selvklart altid være udfordringer i en fire-strenget forenings’ bestyrelse og det er også i Hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen har arbejdet en del med klubbens mission, vision & værdier og angriber efterhånden dagligdagen
fra en mere strategisk tankegang hvilket er yderst positivt, så jeg ser med fortrøstning frem mod 2015 hvor jeg håber
og tror på, at vi bliver en endnu bedre og sammentømret Hovedbestyrelse.
Dertil, at klubben har ansat en ny forretningsfører som bl.a. skal udvikle organisationen – hvilket der er behov for. Der
ligger en kæmpe opgave for AB i, at generere nogle midler i form af partnerskaber, fonde, nytænkning mv. for at
afdelingernes ønsker om forbedringer skal kunne løftes. Men også for at kunne imødekomme den udvikling der sker
på det idrætspolitiske landkort hvor foreningstankegangen er maks. presset af en markedstankegang.

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 formand for 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. Der er for nærværende fire klubber i samarbejdet. Nemlig; Gladsaxe Hero BK, Hareskoven IF,
BK Skjold og AB selv.

GLADSAXE KOMMUNE
I efteråret blev vi inviteret til et orienteringsmøde omkring en henvendelse Gladsaxe Kommune havde fået omkring
oprettelsen af en international fodboldskole (et akademi!) i Gladsaxe. Desværre valgte Kultur, Fritid og Idrætsudvalget
at stemme nej til henvendelsen da de første indledende sondringer var foretaget.
Det var et utrolig spændende tiltag som jeg vil rose Gladsaxe Kommunes embedsværk for at jage men jeg må omvendt
også ærgre mig over KFIU som kunne have bragt Gladsaxe Kommune endnu længere frem på landkortet, rent
fodboldmæssigt.
Der var så mange spændende muligheder i det projekt, at AB af samme årsag valgte at forsøge at bringe den
internationale klub tilbage til forhandlingsbordet, da kommunen havde sagt nej – men vi fik desværre ikke held til
vores foretagende, så nu må vi vente og se hvilken kommune der så lander dette fodboldakademi.
Når dette projekt er lagt væk, så skal det siges at Fodboldafdelingen har haft en glimrende dialog gennem hele året
med kommunen, så det hele er ikke øv!

ANLÆGGET
Vi har stadig ”Danmarks flotteste anlæg”. Sådan er der i hvert fald mange der siger, men vi også et anlæg som IKKE er
tidssvarende. 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.
De har ikke rykket frem i bussen – ikke nok i hvert fald. For der er faktisk ikke sket noget det seneste år. Det er der
heller ikke rigtigt, hos os selv – i Hovedbestyrelsen og det skal ske fremover. Ellers så begynder den negative spiral at
køre hurtigere.
Der skal lyde en kæmpe tak til dagholdet for at levere så gode forhold til Fodboldafdelingen igen i år. Det er ingen
hemmelighed, at JEG specielt, havde mine bekymringer over implementeringen af den nye dagligdag for vores
daghold men jeg synes at der er leveret en ok service. TAK!
Vi har stadig et rigtig godt anlæg og masser af ønsker for dette i tiden der kommer.
Klubbens front Office, 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 igen i år, har trukket meget på
alle men det er dejligt, at alle er klar til at løfte og byde ind.
Til sidst en stor tak til afdelingens koordinatorer og ”speciel teams trænere”. 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.:
 Endnu flere ”frivillige” som vil give et nap med.
 Et endnu tættere samarbejde med AB A/S omkring sponsorer, så vi kan skabe øget indtægt til
fodboldafdelingen. Man kan IKKE overleve som eliteklub på kontingentkroner.
 Nye omklædningsfaciliteter til vores ungdomshold.

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.
 Et forbedret samarbejde i Hovedbestyrelsen.
 Vi bliver mere toneangivende i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere, Gladsaxe Kommune og FIG i
forhold til forholdene for kommunens fodboldklubber.
 Et stigende pres på klubben, rent elitært som kan koste de største talenters medlemskab. Vi skal blive bedre
til, at skabe nogle rammer der kan holde disse talenter i AB, så vi ikke ”bare” ender som en fødekædeklub.

HÆDERSBEVISNINGER 2014
MODTAGER AF POUL KVIST POKALEN – Samet Bilen, U13/3
Indstillingen lød:
Samet har sammen med sine drenge gennemgået en imponerende
sæson. Som træner for et 3. hold har Samet hele tiden haft de
udfordringer der er omkring hold hvor ikke alle spillere er 100 %
dedikerede til opgaven. Men med en sund indstilling til fodbold, godt
humør og hårdt arbejde lykkedes det alligevel for holdet at gå hele
vejen til SM finalen, efter en stime på over 25 kampe uden nederlag.
Samet er en træner der tænker 100 % på udvikling af alle spillere fra a
til z, hvilket samtidig har gjort Samet til en utrolig vellidt træner,
blandt sine drenge.

Modtager af TONNY TRIX POKALEN– Johannes Hoff, U15/1.
Indstillingen lød:
Johannes har sæsonen igennem leveret et stort stykke arbejde på
U14 årgang 2000. Han er en træner i udvikling der dagligt beviser hans
store potentiale. Johannes møder spillerne i øjenhøjde og formår til
stadighed, at danne ramme om et miljø og en kultur på holdet, hvor en
kombination af seriøsitet, udvikling og socialitet er i fokus.
Johannes har, til trods for sin relativt korte periode i klubben, formået
at sætte præg på klubbens talentudvikling og med hans engagement og
udvikling af U14 holdet, er denne nu også kvalificeret til Elite Øst.
Johannes er et stort aktiv for klubben og fortjener i den grad prisen som "Årets træner for talent-/elitehold" 2014.

MODTAGER AF LUNDBERG-LEGATET – Lars Corlin.
Motivering:
Årets modtager af titlen, som ”Lundberg-AB’er” er et
medlem som har været loyal mod AB gennem
medlemskab af AB, det meste af hans liv.
Han har været aktiv spiller på lukkede hold, er stadig
aktiv på såvel Masters holdet som 50+ holdet!
Han ser stort set ALLE AB’s kampe på Gladsaxe
Stadion men også 2. & 3. senior da han er far til en
spiller på holdet.

Han er tidligere Fodboldbestyrelsesmedlem, har sine meningers mod og er utrolig vidende om AB ud fra et historisk
perspektiv. Han er altid frisk på at hjælpe når man ringer med et spørgsmål eller hvis der mangler en 12. mand, en
råkold onsdag aften. Han er endvidere tidligere fodboldformand, en fantastisk loyal ven som i den grad lever op til
AB’s ånd og DNA. En samlet fodboldbestyrelse valgte, at pege på og tildele Lars Corlin Christensen, titlen som
”Lundberg AB’er 2014”.

Thomas Gram, Fodboldformand.

