Fodbold Senior 2018

Foråret er svær ikke at være begejstret for. Det største problem er bare, hvor skal man starte.
Vores U19 spiller, som også spiller serie 3 og serie 5, gik igennem med 5 sejre og en uafgjort. Det gjorde at
du skulle ud og spille om det jysk mesterskab i Liga 3. Det er vind eller forsvind kampe og den første kamp
blev vundet med 3-1 over Dronningborg ved Randers. Så næste kamp hed finale. Den skulle spilles d. 25/6 i
Tarm, mod Arnum/Gram/Rødding. 1-2 og drengene kunne kalde sig jyske mester i Lige 3.
Vores serie 5 er en anden sag. Her havde vi større problemer med at sætte hold. 4 ud af 10 kampe kunne vi
ikke stille hold, og alligevel fik vi 9 point, og jeg vil tro, hvis de havde spillet alle kampe, var de blevet 3´er i
puljen i foråret. Men serie 5 blev også tilmeldt kommunemesterskabet. Her var det serie 6 og serie 5 hold,
der skulle spille vind eller forsvind kampe. Vi kunne den 5/6 2018 løfte pokalen og kalde os
kommunemester og så på hjemme bane lige før sommerfesten blev skudt i gang.
Og hvad så med vores serie 3 hold. Ja de kunne også. Foråret blev til 11 vundet og 1 uafgjort og en
målscore på 53-13. serie 2 he we come.
Fjends Cup. Måske trænerne tror mere på os i år, end de gjorde sidste år, hvor kun 2 træner troede vi ville
ende i top 4, men hvor vi vandt i stedet.
Ja hvordan gik det så Fjends Cup 2018. MESTER igen. Det bliver 4. gang ud af 6 forsøg i den tid Ravnsbjerg
og Løgstrup har samarbejdede.

Efteråret.
U19 spiller er blevet til Seniorer, så det hedder Serie 5 og Serie 2. og ja vi har 2 meget unge hold. Af alle de
faste spiller tæller der kun 8 som er over 20 år fra 23 til 45. Ham på 45 håber på, at kunne stoppe snart.
Hele 26 spiller har vi i alderen 18 og 19 år, og så lige en enkel på 16.
Serie 5 formåede at lever et okay efterår, dog med en del problemer med at stille hold til tider. Vi ender
som nr 3 i gruppen. Målsætningen for 2019 er serie 4 og gerne om foråret. Oprykning er sjover i 20 -25
grader og højt solskin.
Serie 2 var i en pulje hvor alle kunne slå alle. Vi vindet over top holdene og taber til bundholdene, og på den
måde ender vi midt i tabellen. Et meget tæt midterfelt med kun 4 point fra 2. til 5. pladsen. Havde vi bare
vundet over bundholdene, havde det måske heddet serie 1, men nu må vi se hvad 2019 vil bringe.

Oldboys +32. Ja ….. ja hvad skal jeg sige.
Det startede godt. Spiller 1-2 på hjemmebane, mod et af top holdene, og så fik vi ikke flere mål i foråret.
I efteråret spillede vi i B-rækken og vi blev en sted sikker vinder fra bunden med et point. Det var heller ikke
vores år 2018. For første gang har vi haft problemer med at sætte hold.
Super Master +55. fik også en rigtig flot 1. plads fra bunden. Der er kommet rigtig mange nye hold, hvor de
ikke en gang får mulighed for at lave et mål. De har også problemer med at have folk nok. De melder sig
nok ud at DBU og spiller lokalt med B67, Vestermarken og Overlund.

