FORMANDSBERETNING for 2020.
En beretning over et helt anderledes og på alt for mange måder helt uvirkeligt år. Da der er talt
uendeligt meget, så meget at det hænger os langt ud af halsen, om Covid 19 og
coronarestriktioner vil jeg holde det på et minimum.
Vi nåede lige at komme i gang med fodboldtræningen, så blev Danmark lukket ned, og vi nåede at
spille 3 uger inden sommerferien. Al turneringsfodbold blev aflyst på nær en sommer cup, som
ikke havde den store tilslutning.
Heldigvis blev udendørsidrætten holdt åben hen over sommeren, og vi håbede alle, at nu vendte vi
tilbage til normale tilstande.
Vi kom i gang, men turneringen blev afbrudt umiddelbart før sidste spillerunde og alle hold der
havde en teoretisk chance for at undgå nedrykning eller sikre sig en kamp om at undgå nedrykning
eller måske klare en oprykning blev tilgodeset. Det betød, at 1. holdet rykkede ud medens 2.
holdet blev i serie 3, selvom de sandsynligvis ville være rykket ned, hvis sidste runde var blevet
spillet.
Seniorafdelingen mistede et par stykker ved indgangen til 2020 og vi vidste, det ville blive svært at
fastholde 1. holdet og i særdeleshed 2. holdet. Det forhindrede Coronaen, men da vi så mistede
yderligere en del i sommerpausen og ikke fik tilsvarende kvalitet tilført, var begge hold på en
næsten umulig opgave.
Vi fik også opsat 2/3 dele af vores ”tribune”, og i skrivende stund har vi bestilt den sidste sektion
og har ½ delen af finansieringen i hus, og har fondsansøgninger ude for at få resten. Den håber vi
er på plads i begyndelsen af oktober.
Når vi får gennemgået regnskabet, vil I kunne se, at vi også har haft held med at få nogle af de
manglende indtægter fra forskellige statslige puljer dækket, og da udgifterne har været markant
mindre i 2020 end normalt, ser driftsregnskabet meget flot ud. Lad os glæde os over det,
velvidende, at udgifterne næsten slår fuldt igennem i 2021, uden at indtægterne kan følge med, så
driften for 2021 vil uvægerligt ende med et underskud. Så 2022 vil være det næste almindelige år
hvad alt angår, som det ser ud p.t.
Og hvad vil fremtiden bringe. Ja for 2021’s vedkommende er det jo næsten set og oplevet, og lige
nu ser det rent fodboldmæssigt fornuftigt ud efter et rædselsfuldt forår.
Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side hen over vinteren, idet vi har fået opsat ny måltavle på
ved kampbanen og flytte den gamle op på kunstgræsbanen. Den virkede indtil vi lod den gå i
vinterhi, og vi er ikke lykkedes med at få gang i den, trods mange ihærdige forsøg. Vi vil dog gøre
et forsøg mere, inden vi evt. må kaste håndklædet i ringen. Vi har fået nyt klæde på billardbordet,
indkøbt en playstation med consoller og malet hele 1. sal samt fået installeret et nyt køkken, så alt
nu ser rigtig godt ud. Så brug lokalerne men pas på dem. Til træningsbrug har vi søgt om og fået
midler til nye anderledes træningsrekvisitter såsom målskydedug, reboundere, 4 nye minimål og
nye frisparksfigurer, som også kan benyttes på kunstgræsbanen.

Så det er længe siden, der er sket så meget hen over en vinter .
Mange foreninger og organisationer frygtede for problemer med at skaffe trænere og frivillige
efter den lange nedlukning, men vi har været heldige, i og med at alle vores ungdomstrænere
fortsatte de banerne blev åbnet i foråret, og for dem der stoppede i sommers, har trænerne været
med til at finde kvalificerede afløsere, ligesom forældreopbakningen stadig er stor og stadig
forskellig fra hold til hold. Og det ser heller ikke ud til at vi har mistet mange medlemmer, og i
nogle årgange har vi endda fået tilgang, så alt i alt er vi sluppet godt ud af 1½ års epidemi.
Omkring frivillige ved vi det ikke endnu, da det først vil vise sig når vi i sommeren 2022 igen kan
afvikle Sønderjyllands cup.
Blandt bestyrelsesmedlemmer ser det desværre ud til at vi må sige farvel til Bo Franson, og det er
vi kede af, da Bo altid møder op når der skal ydes en arbejdsindsats, ligesom han har haft mange
gode vinkler på de problemer, opgaver, tiltag, muligheder vi har diskuteret på møderne.
Omkring Sønderjyllands cuppen da har vi siden nedlukningen haft kontakt til en stævnearrangør,
Ballfreunde, som er hjemmehørende i Hamborg, og rammerne for et samarbejde er blevet aftalt.
Ballfreunde forventer at hente 40 deltagende tyske hold til Sønderjyllands cup 2022. Hvis det
holder stik er det med til at ikke kun redde stævnet, men og så til at gøre det mere attraktivt for
de danske klubber. Så vi er meget spændte, da det er meget afgørende for GB’s videre eksistens at
cuppen føres videre og deltagerantallet igen kommer op omkring 100 hold og gerne lidt flere.
Hvordan ser det så ud på den store fodboldarena.
DBU har længe arbejdet på at lave en ny børnefodboldpolitik som afløser på deres 13 år gamle
Holdninger og handlinger, og den så dagens lys i foråret, ligesom ændringen af den organisatoriske
opbygning i et DBU bredde øst og vest, som skulle have været vedtaget i 2020, også blev udskudt.
Den havde man så forventet vedtaget i foråret 2021, men så gik der politik i forslaget, og DBU,
København udskød i første omgang deres beslutning for så for 14 dage siden at sige nej til
forslaget. Hvad der nu sker er lidt uvist.
Indholdet i det meget omfattende oplæg om fremtidens børnefodbold er blevet fremlagt for alle
klubber og taget godt imod. Der er mange gode ideer og pointer i det skrevne, men personligt
synes jeg, at der næsten udelukkende er taget udgangspunkt i de store klubber og
licensklubbernes ønsker og behov, og jeg imødeser at halvstore og små breddeklubber får meget
svært ved at kunne mønstre 11 – mandshold i ungdomsrækkerne, og derved vil en klub som GB
om føje år kun kunne stille hold i børnerækkerne ( op til 13 år)og så have 1 – 2 seniorhold uden
den store kvalitet. Og så selvfølgelig old – boys og kvindeseniorbold.
Kort sagt mener jeg, at man for at få en bedre elite laver mere af det man gør i forvejen,( øger
træningsmængden i stedet for at se, om ikke noget skal gøres anderledes – både omfangsmæssigt
såvel som indholdsmæssigt. Vi udvikler – synes jeg – alt for mange ens spillere, boldskubbere, og
alt for få individualister, og det gør man bl.a fordi man alt for tidligt udvælger dem man mener
bliver de bedste. Og hvis ikke man meget tidligt er inde omkring DBU – træningscentrene, får man
aldrig muligheden. Derved mister man de spiller, de er lidt senere i deres fodboldmæssige

udvikling. Og det virker lidt grotesk, når man ved, at bortset fra 3 spillere, så kom den øvrige EM –
trup fra mindre og halvstore breddeklubber indtil de i 14 -16 årsalderen søgte til en licensklub.
Håber den nye landstræner kan ændre lidt på det, så vi ser flere danske spillere og færre
nordmænd, svenskere, finnere og islændinge i Superligaen.
Det var den korte udgave, men jeg gør mig mange tanker om det, da jeg synes man er ved at
ødelægge dansk breddefodbold. Og det undrer og ærgrer mig også enormt meget, at der stadig er
nogen der påstår, at elite skaber bredde, for det viser alle undersøgelser at det ikke sker, men
snarere tværtimod, og at Fodbolddanmark ikke lærer af de andre idrætsgrene som har prøvet at
gå ad den sti fodbolden er på vej ind på.
Jeg er bange for, at den megen fokus på øget træning og meget tidlig selektering af spillerne i dem
der vil det og dem der bare vil spille for at have det sjovt vil dele Fodbolddanmark i 2. Og nogle/
mange vil ikke have noget valg, da enten de eller deres forældre ikke tænker på dette valg/ fravalg
i den unge alder, og så er mange tog kørt. En del forældre har heller ikke tiden eller midlerne til at
give deres dreng/ pige muligheden for at hoppe med på ”elitetoget”. Og jeg er virkelig bange for at
dette elitetog kører breddefodbolden, breddespillerne og deres forældre ud på et sidespor og den
dag elitetoger kører af sporet er der for få/ingen tilbage til at få det på sporet igen
Hos os i GB vil det næste ½ år nok mest komme til at stå i 100 – årsjubilæets tegn. Den 4. april
2022 har vi nemlig eksisteret i 100 år som selvstændig klub. Så hvis er er nogen der har gode ideer
til måder vi kan/ bør fejre det på, så sig til. Gode ideer er meget velkommen.
Med disse ord ønsker jeg alt godt for Gråsten Boldklub og dens mange medlemmer, forældre,
sponsorer og samarbejdspartnere i resten af 2021 og årene fremover.
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