FORMANDSBERETNING for 2019
2019 var et af de allerbedste fodboldår, hvis ikke det bedste, for GB i vores snart 100
-årige liv. Vi kan fejre klubbens 100 års fødselsdag om 2 år. Det nok bedste
fodboldår skyldtes jo 4 oprykninger i seniorherreafdelingen på et kalenderår.
Tidligere varede en turnering jo et helt kalenderår, så derfor har vi rent umiddelbart
ikke mange år at kunne lave en direkte sammenligning med, men i 1970 rykkede
begge vores daværende seniorhold også op. Dengang til Jyllandsserien og serie 4.
Men det er første gang i klubbens historie, at 2. holdet spiller så højt som de skal i
foråret. Og for 1. holdets vedkommende skal vi tilbage til sæsonen 1991 for at finde
GB i serie 1. Så uanset tidligere tiders resultater, var det helt fantastisk det som
seniortræneren og spillerne præsterede i 2019. En stor tak og et stort tillykke til alle
jer der var en del af eventyret.
Hvordan kan det så lade sig gøre, at en mellemstor klub som GB, kan rykke op med
begge hold to gange i træk. Det er der flere grunde til, men den alt overvejende
grund var jo selvfølgelig spillertruppen, men også den nye regel med at holdet på 2.
pladsen får muligheden for at sikre sig oprykning via to oprykningskampe. Da holdet
– efter at have ligget i toppen i første del af turneringen- fik ”gummiben” og tabte
nogle kampe de ikke burde have tabt- måtte nøjes med 2. pladsen, ventede der to
knald eller fald kampe. Den første var som bekendt på hjemmebane mod Fredericia
KFUM og foran 200 begejstrede tilskuere vandt holdet sikkert med 4- 0. Derefter
ventede finalen i Haderslev ugen efter mod deres serie 1 hold, og efter en meget
spændende og jævnbyrdig kamp foran ca. 300 entusiastiske tilskuere havde vi de
held der skal til og i kampens døende minutter score to mål og dermed vinde kampe
3-1. En fed aften for spillerne, klubben og de mange tilskuere – trods kulden.

Truppen bestod af mange dygtige unge spillere fra egen ungdomsafdeling, nogle
erfarne GB – spillere og så en del nye, dygtige spillere, som af forskellige grunde
valgte at spille i GB. De fleste nye spillede fortrinsvis på 1. holdet, medens 2. holdet
stort set udelukkende var GB – spillere. En så massiv tilgang til 1. holdstruppen
behøver ikke kun være at det gode, for hvis ikke spillerne finder sammen som hold,
giver det tit mere bøvl end glæde, men i 2019 fik Carsten Kock det til at gå op i en
højere enhed uden de store problemer. Skader og arbejdsafbud gjorde også, at det
var nødvendigt med en stor trup. Desværre er mange af dem, der kom til i 2019,
rejst fra området, og selvom der er kommet lidt tilgang p.t. kan truppen ikke tåle de

samme mange afbud og skader her i foråret som den kunne absorbere i efteråret
2019, da truppen rent umiddelbart er lidt svækket i forhold til 2019. Men det gør så
bare, at andre må gå ind og påtage sig et større ansvar, og uanset hvor dygtig den
enkelte er, så er fodbold et holdspil, og et hold er ikke bedre end dets svageste led.
Og da holdet har mistet deres absolutte topscorer, vil det blive nødvendigt at finde
andre måder at score på i 2020, men det kan de tilbageblevne spiller også sagtens,
hvis truppen fortsætter med at udvikle sig som hold.
Den massive tilgang til 1. holdet havde den positive effekt på 2. holdet, at Henrik
havde en fast trup at arbejde med hele efteråret, og det mener jeg var den
væsentligste grund til at holdet formåede at vinde deres kreds og dermed sikre sig
en sikker oprykning.
En anden super god oplevelse i 2019 var den stadig større publikumsopbakning til
kampene, og da Pia, Marco og 2 x Bo altid var klar med grillpølser, øl og vand til
publikummerne gav det også en god indtægt til klubben og en god stemning. Den vil
vi gøre endnu mere for i 2020. Mere om det senere.
Vi havde også 2 stk. 7- mandshold med i efterårets turnering, så alle vores
seniormedlemmer fik muligheden for at spille kampe – uanset hvor megen tid de
havde til fodbolden.

Og kvinderne gjorde det igen. Vandt alt hvad de havde mulighed for. Først deres
pulje og derefter regionsmesterskabet. Så 2 år i træk med mesterskab. Godt gået.
For alle 3 hold bliver det et meget spændende og svært forår, hvor oprykningerne
og mesterskabet skal forsvares.
Men uden en god ungdomsafdeling får vi ikke nogen god seniorafdeling, og det viser
sig altid de år, hvor resultaterne ikke er så gode, for da forsvinder mange tilrejsende
spillere. Vi har heldigvis været så heldige og dygtige, at vi med jævne mellemrum
har fået en større gruppe ungdomsspillere gjort så dygtige, at de har kunnet gå ind
og supplere og forbedre 1. holdstruppen, så derfor har vi og skal fortsat have megen
opmærksomhed på denne afdeling. Og ungdomsfodbolden i Danmark og specielt i
nogle områder, og herunder hører vores, er under hårdt pres fra mange sider i disse
år.

Mange færre der dyrker sport i fritiden, og ekstremt mange muligheder for børn og
unge til at lave andet end at spille fodbold. Det betyder, at klubber går meget på rov
hos naboklubbernes spillere, at forældre flytter deres dreng over i en anden klub og
det allerede fra 9- årsalderen. I min fodboldverden helt forkert, fuldstændig
unødvendigt og decideret ødelæggende for Fodbolddanmark ,og alt for mange børn
og unge kommer til at betale for høj en pris .Fodbold bør være leg, bevægelse,
fornøjelse og fællesskab, og ikke specialisering på et tidspunkt hvor barnet - rent
kognitivt -ikke er klar til denne selektering og specialisering. Langt overvejende viser
undersøgelser om børns idrætsvaner også, at denne tidlige satsning på en
idrætsgren giver et alt for stort frafald, når barnet bliver ung. På fodboldlandkortet
viser det sig jo ekstremt tydeligt igennem antal hold fra U 17 og opefter. Mange skal
køre rigtig langt for at finde en modstander. Det gælder også for os, hvor reglen
mere end undtagelsen er ture til Fyn, og i heldigste tilfælde 2- 3 hold syd for
Kongeåen.
Men for GB’s vedkommende betyder det aktuelt, at vi stort set kan fastholde vores
medlemstal, men det også kun fordi vi har fået flere seniorspillere af begge køn, har
delt drenge og piger allerede fra U – 7, og derved fået flere pigespillere. Det
sammen med yderligere nogle tiltag giver medlemsmæssigt status quo.
I 2019 tilbød vi børn i 4-5- årsalderen at komme op og lege bold sammen med far og
/ eller mor. Et initiativ vi fremadrettet kalder Boldbanden, og som ret hurtigt
samlede 20 børn hver onsdag eftermiddag.
Endvidere har et par seniordamespillere, Malene og Christine, taget initiativ til at
tilbyde fodbold for børn med specielle udfordringer, organiseret under Para sport
Danmark. Denne afdeling har i øjeblikket 11 spillere i alderen 8- 18 år. Oprindelig var
det meningen, at det kun skulle være for spillere op til 15 år, men trænerne har
udvidet aldersgruppen. Den gruppe har været til 2 stævner, men da der er meget få
klubber der tilbyder fodbold til denne gruppe af børn og unge, må de til Kolding eller
Århus for at møde ligestillede. Vi har en tro på, at der er brug for et sådant tilbud, og
fremmødet viser også, at de 11 vi har ihvertfald er glade for at komme, og et udvidet
samarbejde med specialskoler og handicapafdelingerne i Åbenrå og Sønderborg
kommuner vil ganske giver medføre flere spillere til denne afdeling.
Sidste skud på fodboldstammen er vores + 60 tilbud til mænd. P.t. er vi 8 ”rigtige
seniorer ”som mødes hver onsdag formiddag til en times spil. Her skal vi gerne blive
flere, for småskavanker, pasning af syge børnebørn, rejser og andet gør, at vi for tit

mangler et par stykker. Så kender du nogen der p.t. er uden arbejde, gået på
efterløn, pension eller andet, og som har spillet fodbold på et tidspunkt, så send
dem afsted. Det går ikke stærkere end at alle kan følge med, og tacklinger er ikke en
del af spillet. Og da fodbold er den bedste alsidige motionsform, er det kun med at
komme i gang igen.

Også i 2020 har vi derfor et godt fodboldtilbud til børn, unge, voksne og seniorer
dækkende en aldersspredning fra 4- 75 år.
Ved sidste generalforsamling lovede bestyrelsen, at vi ville sørge for et
driftsoverskud i 2019, og det ville vi bl.a. opnå ved at kigge på udgifterne og forsøge
at finde ekstra indtægtskilder. Af indtægstgivende aktiviteter deltager vi stadig i
Torvedagene, medarrangør af Ringriderfodboldstævnet, Sdj. cup og i 2019 betjente
vi en ølvogn ved Sønderborg ringridning. Et arbejde, der desværre ikke stod mål
med den udmeldte indtægtsmulighed. Og så gjorde vi, og specielt Torben P en del
for at få stablet en Bierfest på benene i Gråsten. Vi kom langt, men ikke så langt med
tilmeldingerne, at vi turde sige ja, da det endelig tilsagn skulle gives. Det turde vi
ikke, da der skulle være mindst 500 deltagere til festen for at den løb rundt, og i
slutningen af november havde vi 275 tilmeldte. Vi vidste godt, at der var nogle, som
havde sagt at de ville med, men endnu ikke havde købt billet, men vi turde ikke
satse på at der ville melde sig yderligere 225 mennesker til dette arrangement, som
også ville have krævet en stor arbejdsindsats fra mange frivillige. Ærgerligt, for var
det lykkes år 1, ville vi ikke være i tvivl om, at det ville være noget nemmere år 2 , 3
o.s.v. Men sådan skulle det ikke gå.
Den sidste store økonomiske forbedring var indtægterne i forbindelse med pølse –
og ølsalget til hjemmekampene. Den indtægt vil blive endnu større i 2020, for da har
1. og 2. holdet stort set alle deres hjemmekampe i samme weekend. Alt det vil i
høre mere om under regnskabsfremlæggelsen.
Men alt i alt gav driften et overskud, som vi lovede.
Den 23. oktober stod vi som medarrangør ved et arrangement, hvor Sønderborg
kommunen og DBU indgik en Velfærdsaftale, som forpligter begge parter til at lave
forskellige events og aktiviteter for at styrke fodbolden i området. Hvad aftalen helt
præcist indeholder får vi først at vide på kommunemødet i næste uge. Men vi havde
en god aften, som vi fik stor ros for efterfølgende fra både kommunens

eventpersonale, borgmester, udvalgsformand og DBU. Vores mange pigespillere, der
deltog i eventen havde også en god time deroppe.
I samme forbindelse havde jeg udvalgsformand og forvaltningsdirektøren med rundt
og se på hegnet om kunstgræsbanen. Vi havde jo fået afslag på vores ønske om
delvis nyt hegn, så jeg ville lige vise dem i hvilken dårlig stand det var, så de kunne se
at det var et MUST, at få det udskiftet. Heldigvis var der et andet projekt i
kommunen som ikke blev til noget, og derved havde de penge til overs, og dem fik vi
lovning på. Og i sidste uge blev udskiftningen af hegnet som i har set færdiggjort.
Grunden til det blev os, der blev bedt om at afhold eventen, er fordi vi har et godt ry
omkring afviklinger af eventer og fordi vi har en af de største pigeafdelinger blandt
kommunens fodboldklubber. Vi har lige ved 100 pige/ kvindespillere og samlet 323
registrerede fodboldspillere.
2019 var også året hvor vi fik ansvaret for 1. sal i klubhuset, og det betyder, at vi står
for rengøringen og alm. vedligehold, mod at vi råder fuldt og helt over den, og at vi
derfor også kan låne den ud til andre klubber og medlemmer til overnatning,
barnedåbsfester, børnefødselsdage, særlige mærkedage, runde fødselsdage o.lign.
mod en mindre betaling. Vi ønsker dog ikke at udlåne den til deciderede
ungdomsfester. Da den type aktiviteter slider på lokalet, vil det blive nødvendigt
med rep. af bl.a gulvet i 2020.
Vi håber at denne mulighed vil afhjælpe vores medlemmer med afholdelse af visse
arrangementer, uden at vi dog ønsker at lokalet skal være udlånt hver weekend.
Det var i min optik de væsentligste begivenheder i 2019. Noget vi ikke kan gøre om,
men lære af, så vi kan agere anderledes i fremtiden på de områder, hvor det kan
gøres bedre.

Men 2020 står for døren, og det bliver et meget spændende år for os alle i og
omkring Gråsten Boldklub.
Hvad angår seniorafdelingen har jeg kort været inde på den store sportslige opgave
vores to bedste seniorhold står overfor. Det vil kræve hårdt arbejde, højt humør,
viljen til at løbe nogle risici i løbet af kampene fra både spillere og trænere, men det
gør jo kun oplevelsen større, sjovere og give grundlag til mange diskussioner blandt
tilskuerne, spillerne og trænere. Men uanset så kan det kun lykkes hvis alle ved og
agerer efter, at ingen er over holdet- uanset hvilket man nu spiller på.

Den store tilgang til seniorafdelingen i efteråret 2019 gjorde, at vi som nævnt havde
2 7- mandshold tilmeldt. Da en del af dem der spillede 7- mandsbold, hellere vil
spille 11-mandsfodbold, har bestyrelsen besluttet at melde et serie 6- hold til
forårets turnering, og så nøjes med et 7- mandshold, som fortrinsvis består af en
gruppe U- 18 spillere, som bare har lyst til at spille lidt bold sammen med
skolekammerater.
Der vil derfor blive brug for alle seniormedlemmer, ligesom nogle af old –
boysspillerne gerne vil hjælpe i ny og næ.
På seniortrænersiden er der sket en del siden vi havde afslutningsfest. Henrik
ønskede af flere grunde at stoppe, selvom han jo havde stor succes med 2.holdet,
medens Carsten heldigvis sagde ja til den nye udfordring.
Til at være ansvarlig for 3. holdet, har vi bedt Anders og Bo Mortensen om at gøre
det stykke arbejde, og det har de heldigvis sagt ja til. Sluttelig har vi tilknyttet Torben
P til hele seniorafdelingen, hvor han vil hjælpe Carsten og Bo ligesom det vil være
naturligt at han er inde omkring målmandstræningen.
Kvindeholdet er stadig under mine vinger, og her satser vi på alle gode gange 3 hvad
regionsmesterskabet angår.
Personalemæssigt er seniorafdelingerne derfor godt kørende – også i 2020 .
For at gøre vores tilbud til ungdomsspillerne bedre, men også fordi vi ikke har den
fornødne volumen i alle årgange, har vi besluttet at træne 2 årgange sammen
gennem hele ungdomstiden. Lige som i ” gamle dage”, og ligesom man gør i alle
andre idrætsgrene. Det giver spilleren den fordel, at de til træning altid vil kunne
træne med nogen på deres eget spillemæssige niveau, trænerne har flere spillere til
træning hvilket giver mange fordele, vi behøver sandsynligvis ikke helt så mange
trænere og spillerne kender hinanden, hvis de skal hjælpe hinanden til kamp. V
melder dog hold til som rene årgangshold – bortset fra U 14/ 15 drenge, som de
sidste 1½ år har spillet og trænet sammen. Det er også den måde DBU mener vi skal
forbedre træningsmiljøet i børne- og ungdomsfodbolden på, så spillerne kan blive i
den lokale klub noget længere, og så det kun er de allerstørste talenter der søger til
en anden klub i 13-14 årsalderen. Stort set alle de undersøgelser, der er foretaget
gennem de sidste 5 år i Danmark omkring børnefodbold, viser med al tydelighed, at
børnene prioritere kammeratskabet, nærheden, sjov og god træning og en god
træner- ikke kun rent fodboldmæssigt, højest. Først på en 8. plads kommer

resultatet, så den megen resultatfiksering og det at vinde kommer altså fra de
voksne. Ambitiøse forældre, trænere og klubber – og – viser undersøgelserne – på
et alt for tidligt tidspunkt, et tidspunkt hvor børnenes kognitive udvikling slet ikke er
klar til denne endsidige satsning. Samtidig viser undersøgelserne også, at det er et
fåtal af dem, der vælger at satse meget på en idrætsgren som barn, der spiller på et
”højt” niveau som senior. Diskussionen om tidlig selektering/ udvælgelse er kommet
voldsomt på banen i Fodbolddanmark de sidste par år, og så sent som i slutningen af
januar var jeg, sammen med 299 andre fodboldledere – og trænere fra hele
Danmark til en konference i Kolding, hvor eliteklubbernes ønske om at få spillerne så
tidligt som muligt ( FC Nordsjælland fra 6- års alderen) og modsat breddeklubberne,
DBU og forskernes ønske om at vente til spillerne er omkring 14 år, var teamaet.
Både af hensyn til den enkelte spiller, men også for at de mindre breddeklubber
fortsat kan stille hold, og derved være med til at mange børn og unge stadig har
muligheden for at spille fodbold/ dyrker idræt i nærområdet. Og fordi kun en lille del
ønsker at træne så meget og sige nej til meget andet.
Og som en af eliteklubberne ganske rigtig sagde. Vi skal nok få de spillere vi skal
bruge, det vigtigste er at sørge for, at træningen ude i klubberne bliver god og
udfordrende nok for alle, og det skal vi hjælpe med ved at komme ud og lave
træning for jeres spillere og trænere, i stedet for at de skal køre ind til os
For at give børne – og ungdomsspillerne i GB mulighed for at blive dygtige skal vi
gøre endnu mere for at uddanne og dygtiggøre vores trænere, for selv om mange af
vores trænere deltager i kurser, kan og skal vi gøre det bedre og mere end de
tidliere. Derfor har vi bl.a. tilknyttet Henrik Olsen som koordinator og vejleder i
ungdomsafdelingen, hvor han fortrinsvis skal arbejde med drengefodbolden og
deres trænere, medens jeg så skal gøre det samme på pigesiden.
Samtidig har bestyrelsen besluttet, at vi skal tilbyde en ekstra gang frivillig
tekniktræning for drengene i alderen 9 – 15år, ligesom vi har gjort for pigespillerne
det sidste 1½ år.
Denne tekniktræning og målmandstræning skal Henrik og jeg stå for sammen med
nogle af vores dygtige, unge seniorfodboldspillere / ungdomstrænere, så hvis nogen
af jer har lyst til at være med til at dygtiggøre vores børn og unge, så meld jer under
fanen. Det er sjovt og man ser tydelige fremskridt hos de, der deltager.
Under denne ugentlige frivillige, individuelle træning vil alle deltagere blive
udfordret på deres niveau. Noget man ikke altid kan nå at gøre ved den almindelige

holdtræning, så vi forventer en stor tilslutning og mærkbare forbedringer af den
enkelte spiller.
Henrik og jeg har også snakket om at tilbyde Futsal for stort set hele
ungdomsafdelingen til efteråret, for vi kan se at nogle af vores spillere er begyndt at
tage til andre klubber i vinterhalvåret for at spille fodbold, da vi ikke kan tilbyde det
p.t. p.g.a. manglende haltid. Det tilbud vil kunne organiseres lidt på samme vis som
den frivillige træning med flere årgange på samme tid.
Hvordan det rent praktisk kan organiseres, skal vi have kigget på og så have
diskuteret i bestyrelsen og med ungdomstrænerne, om det er en ide vi kan/ vil
starte op.
Vi har også talt lidt om årgangene U 17 – U 19 efter ferien. Vi har så mange spillere i
den aldersgruppe, at vi rent umiddelbart burde genoplive den gruppe. Men da alle
de ældste allerede spiller seniorfodbold, kunne en løsning være, at U 17/19 træner
hver mandag, og så træner de med seniorerne tirsdag og torsdag, og så kan vi bruge
dem på det hold hvor de får mest ud af det, ligesom dem der har tid og lyst kan
spille på 2 hold, når det er nødvendigt. Men her skal vi selvfølgelig have en snak med
spillerne om hvad de har tid og lyst til. Men rent udviklingsmæssigt og
medlemsmæssigt er der for mig ingen tvivl om, at denne kombimodel vil gavne alle.
Det er nogle spændende tiltag som venter os i 2020 , og forhåbentlig vil disse tanker
afstedkomme diskussioner blandt jer, trænerne og bestyrelsen i den nærmest
fremtid. Det glæder jeg mig til, og alle ideer der kan medvirke til at fastholde
medlemmer i GB og gerne tiltrække nye – uanset alder, køn og evner – er mere end
velkomne.
Af sådant rent praktisk art vil der også ske nyt i 2020. Vi vil genoplive
kampprogrammet i forbindelse med 1. og 2. holdets hjemmekampe, og i
seniorafdelingen er spillerne i gang med at samle personlige sponsorer, som også får
afsmittende virkning på kampprogrammets udseende. Vi skal have indkøbt
lydanlæg, som skal bruges i forbindelse med hjemmekampene og vi arbejder på at
gøre arbejdet med salget ved disse hjemmekampe nemmere at udføre. Alt det gør vi
for at fastholde og gerne udbygge den store og gode opbakning til seniorholdenes
hjemmekampe, og for at øge vores indtægter.
Vi har fået 50.000,-kr.fra BHJ – fonden, som skal bruges til en udvidet spillerboks på
kunstgræsbanen, og vi har ansøgninger ude, for at vi kan få udvidet med en

minitribune til vores trofaste tilskuere. Så vil tiden vise, om det er den løsning der
evt. skal vælges til skrænten ved græskampbanen.
Vi undersøger også, hvad en opgradering af lysanlægget til firkantet LED – lys vil
koste, ligesom det undersøges om vores gamle vandingsanlæg vil kunne gøres
anvendeligt igen, så det kan bruges når den næste tørre sommer kommer.
I forbindelse med Sønderjyllands cup er vi ved at undersøge om vi kan få tilskud fra
Genforeningsfestpuljerne til at invitere nogle hold fra Sydslesvig herop. Uden at det
koster disse klubber noget, og uden at vi skal betale hele gildet.
Vi har også undersøgt muligheden for at få et EM- storskærmsarrangement til
klubben, men her indgår DBU udelukkende aftaler med kommuner, så hvis vi vil
have et arrangement, skal vi selv stå for det hele.
Alt det vi har gang i og de ønsker vi har for fremtiden kræver meget arbejde, og
derfor er jeg superglad for, at vi har en meget arbejdsom og positiv bestyrelse og
suppleanter til at udføre meget af det arbejde. Det er mange år siden det har været
så godt, og jeg er ikke nervøs for GB’s fremtid med det bestyrelseshold vi har p.t., og
som ønske at fortsætte. Derfor håber jeg selvfølgelig, at forsamlingen bakker op om
de forslag til bestyrelsesmedlemmer vi har. Ikke fordi jeg tror I ikke gør, men blot for
at fortælle hvor vigtigt det er at have personer i bestyrelsen, som har lyst til at yde
én indsats. Så herfra en meget stor tak til mine bestyrelseskolleger for indsatsen i
2020. Også en stor tak til styregruppen og de mange hjælpere ved Sønderjyllands
cup, for selvom overskuddet ikke når de bedste år, så er det stadig en uundværlig
indtægt, men også en stor og med glæde imødeset weekend for vores mange
fodboldspillende drenge og piger.
Her til eftermiddag har vi fået besked fra fritidsforvaltningen i Sønderborg
kommune, at vi er nomineret i 2 kategorier ved den kommende Fritidsfest som
afholdes d. 27. marts. De to kategorier er Årets forening og Årets tiltag .Superdejligt
at nogen syne det vi går og gør er en nomering værdig. Så vi ser med spænding frem
til afsløringerne d. 27. marts.

Tak til alle der har deltaget i GB*s liv og snakket positivt om os -både face to face op
på Facebook og andre sociale medier. Bliv ved med det, så vi også har GB om 100 år.
Tak

Mogens Hansen
formand

