
Fodbold Senior 2020

Fodbold i forår for senior er hurtig. 0 kamp pga. Covid-19.

Efteråret vidste vi godt ville blive svært, da vi havde mistet en del spiller til uddannelse, og vi havde kun

spiller til et hold. Rasmus Dudeck og Sune Laursen var træner teamet.

Og det blev svært. 13 kampe og 13 point blev det til, og en anden sidste plads, men fordi den sidste kampe

ikke blev spillet pga. nedlukning af landet igen, valgte DBU at de klubber der teoretisk havde en chance for

at blive i serie 3, fik lov til at blive. Det havde vi, så derfor spiller vi også serie 3 i 2021.

Der var ellers mange gode momenter i mange kampe, men held og erfaring manglede vi mange gange. Det

er stadig et meget ungt hold, hvor mange spiller var blevet 18 år i 2020.

Et højdepunkt var der i efteråret. Den 27. September havde vi indvielse af vores nye stadion navn Seier Park,

med besøg af Lars og frue. Kampen er lige meget, men 3 halvleg blev sluttet af på kroen med Lars og frue.

Slut 2020 lukkede DBU op for, at spiller der var max. 21 år, kunne spille futsal.  Vi fik tilmeldt et hold, og

skulle prøve kræfter med det. Der var en del udfordringer. Spillerne havde ikke prøvet at spille det spil før.

Der var regler, som man ikke havde hørt og spillet med før, og så skulle men også lige møde U19 eller U21

Danmarks mestrene fra Eastside. Men det var lærerigt, men igen blev det hele lukket ned pga. Covid-19.

2021 hvad nu?

Vi skulle ud at finde en ny træner, og vi var ikke klar over, hvor mange spiller der var. Formanden fra

Ravnsbjerg, Johnny og LGIF senior medlem Jakob, har snakke meget i telefonen, i løbet af vinter. Der har

også været holdt møder med spiller fra truppen, for at se om vi kunne skaffe spiller til et hold.

Det hele endte med, at vi valgte at holde et online spiller møde, for at finde ud af, om der var spiller til et

hold. Vi håbede at se 12-14 spiller, og vi fik 18. Fedt der var grundlag for at finde en træner.

Træner teamet fandt vi i 2 forældre til 2 spiller. Jeppe Agger og Henrik Schøler Nielsen. Det første spiller

møde var igen online med alle spillerne, hvor der nu var 20+ spiller. Den første træning var onsdag den 3.

marts, på kunstgræs i Liseborg med 26 spiller og 2 træner, og nu skulle vi lige pludselig havde tilmeldt et

serie 5 hold.

Hvordan det så går i 2021 kommer til næste år.

Oldboys spillede heller ikke i foråret, så vi gik ind i efteråret som ubesejret. Men det holdte ikke længe, for

efterår blev det samme som det plejer, vi vandt næste altid 3. halvleg.😊


