Beretning på fodbold senior 2015.

Serie 2 og serie 5
I årsberetning for 2014, skulle der tages en snak inden sommerferien, om samarbejdet skulle forsætte,
og snakken blev taget, og spillerne ønsker stadig at spille sammen. Så der skulle ansættes en ny træner.
Den nye træner blev som i jo ved Søren Borup, og vi startede med 25 og 27 mand, til de 2 første træning.
Det skal siges, at det kunne vi ikke holde hele året ud ☺
Resultatet for serie 2 i foråret var nedrykning til serie 3 og serie 5 blev i serie 5. For serie 5 var det jo mest
hygge bold, og opgaven var at holde på de unge Løgstrup drenge. For serie 2 var målet at bliver i serie 2,
men med flere knap så gode kampe, fik de ikke point nok til at blive i serie 2. Dog skal det siges, at når
man så spillede godt fodbold, mødte men tophold og en gang imellem fik også point. Men det var ikke
nok, så i efteråret hed det serie 3.
Så var holdet også tilmeldt Fjends cup, og som forsvarende dobbelt mester, var der meget på spil. De gik
videre som nr. 1 i puljen. I semifinalen skulle de møde Stoholm, og selv om vi styrede alt i denne kamp,
endte kampen 00, og men skulle ud i amerikansk straffe. Her tabte vi, og måtte nøjes med at vinde 3.
pladsen. ☺
Efteråret skulle Serie 3 forsøge at kommer tilbage til serie 2. Det startede rigtig godt, vi vandt den første
kamp, og der efter så de ikke sig tilbage. Første pladsen i puljen skulle man dog helt hen til den sidste
runde for at være sikker på oprykning. I efteråret blev der ikke kun vundet kampe, men vist rigtig
seværdig og godt fodbold, et fryd for øjet.
På Serie 5 var så igen en kamp om at finde spiller, og det bliver det nok også ved med. Serie 5 kan også
godt spille godt fodbold, men kun 1 halvlej i en kamp. Var man foran 41 i første halvlej, blev kampen
tabt med 54. og var man bagude med 03 kunne kampen godt ende 33 eller 43. Serie 5 blev med
besvær i serie 5.

Oldboys og Master/Super master
Oldboy rækken i foråret var en åben række med mange A hold, og vi kunne selvfølgelig heller ikke klare
os, når spillerne vi mødte er 10 år yngre, og nogle havde sågar spillede superliga en gang, så efteråret
blev spillet i Brækken og kun 4 hold var i puljen, hvor de mødes 3 gange individuel. Slut stillingen siger
ikke noget om, at alle hold kunne vinde over alle, og så lader vi den stå der.

Master (+50) spillede i foråret 7mandsbold, og nogle gange havde man problemer med at stille hold. En
gange var holdkortet ikke udfyldt, der var kun 4 spiller på holdkortet, og reglerne er sådan, at der skal
være mindst 7 spille på holdkortet, ellers er det ikke udfyldt rigtig og bøde. Efter en snak med
holdlederne, kunne han fortælle, at de 
kun
var 4 spiller, og for så at kunne stille hold, lånte man bare
spiller fra udeholdet. Holdlederen bliv sat ind i reglerne, så for eftertiden der er mindst 7 spiller på
holdkortet. ☺

Efter året havde vi så ikke mere et Master hold, men en Super Master hold (+55). De unge spiller kan du
spille med på Super Master, men det skal siges, at der er flere der kan spille på Grand Old Master og
Super Grand Old Master og nogle få på Grand Veteran Master ☺

