
Beretning for oldboys afdelingen 2015: 
Hvad jeg vil fortælle om er, Bundgaard Sport og Tøj Cup, lidt om vores venskabsklub Tremsbüttel, og 

lidt om de forskellige hold 2015 

 

Bundgaard Sport og Tøj Cup: 
Søndag d 8 2015 marts så forsiden af JV sådan ud. ”Gamle Drenge kom på græs”. 

Man kunne bl.a. læse ”Spillerne var mere kvikke i replikken end i benene. Der var dømt råhygge allerede 

i omklædningen.”  

Det er hver dag at vi ser så mange NB’er pryde forsiden af JV.  

 

Og blader man videre så dukker der denne artikel op. ”Kåde gamle drenge kom på græs” 

1 hel side om vores opstartsturnering – så vi har også fra oldboys afdelingens side, lykkes med at 

synliggøre NB i 2015. 

 ”Forårstegn: Man kan godt blive sprælsk, selvom man ikke længere er en vårunge. Det beviste 27 

fodboldspillere til opstartsstævne i Nordborg. Men det var mere i munden end i kroppen………... ” 

Jeg kan måske ikke helt genkende det billede avisen tegner - at vi skulle have mere i munden end i 

benene, det ved jeg nu ikke helt. 

 

Dagen før, lørdag d 7 marts var det 27. gang oldboys afdelingen kunne starte fodbold sæsonen med denne 

lille turnering. På denne herlige forårsdag var der mødt 27 spillere op. Så vi kunne lave 4 hold, Liverpool, 

Manchester U, Brøndby og FC København, der spillede alle mod alle. Vi spillede 7 mands fodbold på 2 

baner. 

 

Som der ses har vi også lidt i benene, der blev faktisk spillet en god gang fodbold.  

Der blev kæmpet og gået til den, for at vinde. 

Selvfølgelige er der også nogle der er knap så aktive – men vi har plads til alle. Måske det er disse 2, de 

hentyder til på forsiden af JV. 

Det her taler vist mest for sig selv. 

 

Men der blev også tid til en del hygge ind mellem kampene.  

 

Efter et par timers fodbold og nogle meget spændenden kampe, kunne der kåres et vinderhold.  

For at finde vinder holdet skulle der dog lidt regning til, man skulle helt ud og kigge på flest scoret mål, 

da båd point, indebyrds kampe og målscore var ens.  

 

Men slutresultatet blev at Liverpool vandt foran Manchester og Brøndby. 

 

Efter at de velfortjente præmier var blevet delt ud til alle hold, af vores sponsor Jørgen Bundgaard 

Så var der tid til en god gang gryderet med tilbehør 

Og endnu mere hygge de næste timer. 

 

 

Tremsbüttel: 
I den først weekend i september var der så meningen at vi skulle have besøg fra Tremsbüttel. Vi var ret 

langt med planlægningen, have arrangeret overnatning og lejet en spejder hytte til noget socialt samvær. 

Desværre så har man i Tremsbüttel efterhånden svært ved at stille hold, så de måtte aflyse, for andet år i 

træk 

De arbejder nu på at lave et samarbejde med en anden klub, men om vi for besøg af dem igen er meget 

tvivlsomt. 

 

Indendørs 2014/15: 
Vi havde et enkelt hold med i turnering, vores super veteraner. 

Holdet blev nr. 5 af 7, som vel er tilfredsstillende, når man ser på hvilke gode/dygtige hold der ligger 

foran i tabellen. 



 

Ude sæson 2015: 
Vi har i 2015 haft 3 hold i afdelingen. 

De 2 yngste årgange oldboys og superveteraner, som tæller dem fra 30-55 år har spillet med i DBU’s 

turnering.  

 

Oldboys: 
Oldboysholdet spiller i princippet 2 turneringer i løbet af en udesæson. En i foråret hvorefter der sker en 

ombrydning til nye puljer i efteråret. 

 

Vi havde lidt svært ved at stille hold de første kampe. Men Jacob og Claus gjorde en stor indsats for at for 

gang i folk, og med succes. Så bortset fra en udeblivelse i første kamp, så tabte de kun 1 kamp, og man fik 

en fornuftig placering. 

 

Efteråret gik lidt som foråret, desværre måtte vi igen melde afbud til kamp, og det er bestemt ikke fordi 

at holdlederen ikke forsøger at stille hold. Som i foråret, så tabte man faktisk kun en kamp på banen 

I efteråret blev man så nr. 3 af 8 

 

 

Superveteraner: 

Superveteranerne har sportsligt ikke haft en sæson vi ser tilbage på med glæde.  

Som man kan se blev vi nr. 6 af 6, 

Med til historien hører så også at puljen var ramt af flere udtrækninger, og når det så er de hold vi normalt 

kan måle os med, der trækker sig ud af turneringen, så bliver det lidt svært for os at hente point. Så rent 

faktisk spillede vi os til lidt flere point end der ses. Men når hold trækker sig ud af turneringen, så 

forsvinder pointene også.  

 

Masters: 

De ældste i afdelingen, dem der er 55+, vores masters, har ikke deltaget i nogen turnering. Til gængæld er 

de med afstand afdelingens mest træningsflittige hold. De træner hele år rundt, hver mandag på vores 

udendørs baner. Der kommer kun til aflysning, hvis der er for megen sne eller is på banen. Det vil jeg sige 

er ret imponerende. 

 

For den kommende sæson melder vi et 7 mands hold med i turneringen.  

 

Til sidst en stor tak til de personer der gør en stor indsats i afdelingen for at få den til at fungere.  

Selvom vi kun er en forholdsvis lille del af NB. Så er der hele tiden nogle opgave der skal løses. Så vi er 

afhængige af at folk giver en hånd med. Så tak for det. 


