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FK Sydsjælland 05 

Beretning 2021 

Generalforsamling torsdag den 24. februar 2022 
 

Indledning 

Heller ikke i år 2021 har betingelserne for at spille fodbold været helt som de plejer – heller ikke i FK Syd-

sjælland 05.  

Året hvor vi gik fra nedlukning til fuld genåbning og tilbage til nye restriktioner.  

Det er klart, at Covid-19 også har sat sit præg på FK Sydsjællands fodboldår 2021. 

Men, hvorom alting er, gik det alligevel ikke så ringe i FK Sydsjælland 05 i år 2021.  

Alle hold i FK05 - såvel børn som voksne, har de gode faciliteter til rådighed både ud og inde.  Medlem-

merne er også privilegeret at have deres helt eget Klubhus i Lov, hvilke flere klubber i Næstved Kommune 

misunder.  

Derudover har klubbens medlemmer super gode træningsfaciliteterne ved Fladså Hallen med kunstgræs-

anlæg. 

Alle hold har mulighed for indendørs træningstider i vinterhalvåret såvel i Fladså – som i Korskilde Hallen.  

Alle hold har samme mulighed for at få tøj, bolde og materiel. Og alle hold har trænere og assistenter til-

knyttet, som alle modtager trænertøjspakke samt en mindre omkostningsgodtgørelse.  

I Ledergruppen betragter vi FK Sydsjælland 05 som en fodboldklub med et godt omdømme og tilfredshed 

blandt vores medlemmer, trænere og forældre. Vi hører i hvert fald ikke andet ! 

 

Ledergruppen 

Den valgte ledergruppe efter generalforsamlingen den 25. maj 2021, har set ud som følger: 

Formand: Pia Nygaard. 

Økonomiformand: Mia Gersly Haake. 

Aktivitetsformand: Uffe Johansen. 

1. supplerende: Jan Gøthler. 

2. supplerende: Tina Bülow. 

 

Tak til Tina og Jan, der fortsat har stået for at vedligeholde klubbens hjemmeside. 
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Mia har i økonomi-trioen været assisteret af Lis Hansen med bogføring og betalinger, og Søren Apel har 

stået for medlemsregistrering, registrering af spillercertifikater samt ind- og udmeldelser. Søren har desu-

den stået for opkrævning og bogføring af kontingenter. 

Fodboldklubben skylder Mia, Lis og Søren den største respekt for det store frivillige arbejde I gør for klub-

ben – derfor en stort TAK til jer ! 

En stor tak skal lyde til ledergruppen. Jeg sætter stor pris på vores samarbejde og gode drøftelser omkring 

spørgsmål som hverdagen bringer i vores lille fodboldklub.  

 

Rundt om fodbolden 

Medlemsudvikling. 

FK05 har for år 2021 optalt i alt 246 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 52 medlemmer i forhold til år 

2020 optællingen. 

121 medlemmer i alderen 3-12 år  - (140 i 2020)  

40 medlemmer i alderen 13-18 år   - ( 57 i 2020)  

37 medlemmer i alderen 19-24 år   - ( 32 i 2020)  

48 medlemmer i alderen 25+ år   - ( 69 i 2020)  

34 frivillige instruktører, ledere og trænere  - ( 34 i 2020)  

 

Frivillige trænere og ledere 

Klubben har som formål at sikre at kunne tilbyde alle aldersgrupper, at spille fodbold på en sjov, sund og 

udviklende måde. Grundlæggende betyder dette at tilbyde træning, kampe og sociale arrangementer. 

De 34 trænere, assistenter og holdledere samt en lang række øvrige frivillige, som hjælper til med at afvikle 

samt dømme kampe mv., er med til at sikre dette tilbud til klubbens medlemmer. 

For at de enkelte hold i klubben kan fungere optimalt, er det også vigtigt at rammerne omkring de enkelte 

hold er optimale. 

De fleste ungdomshold har heldigvis rigtig gode forældre, som sørger for kage, frugt og tøjvask samt soci-

ale arrangementer. Men der er desværre også enkelte årgange, hvor der er plads til forbedring, når det 

handler om opbakning fra forældrene.  

Det er for klubbens ledelse afgørende, at vi bakker ungdomstrænerne bedst muligt op i at få alle klædt på 

til at kunne tage denne snak med forældrene. 

Da klubben ønsker at understøtte alle trænere og assistenter i at dygtiggøre sig, havde klubben i samar-

bejde med DBU arrangeret B1 trænerkursus i Lov, 2 weekender den 19.+20. juni samt 26.+27. juni.  

Kurset måtte desværre aflyses, men dette var grundet DBU’s manglet på instruktører. 

 

Ungdomsafdelingen 

FK05 tilbød i 2021 træning for hovedsageligt drenge årg. 2008-2017 (U14 til forældre/barn).  

På pigesiden har klubben desværre ikke formået at tilbyde træning. Vi er ganske enkelt ikke lykkedes med 

at være et attraktivt tilbud for lokalområdets piger, hvilket fremadrettet skal være et fokusområde.   
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Vinterbold, futsal- og indendørsfodboldturnering måtte i starten af 2021 udskydes, og træning udendørs 

var igen med opdeling i zoner, i første omgang med 5 personer pr. zone. Bad og omklædning var ligeledes 

lukket ned, så der måtte igen tænkes kreativt på de enkelte hold for at pleje den sociale del af fodbolden. 

Heldigvis startede den gradvis åbning i februar. I første omgang blev forsamlingsforbuddet hævet til 25 

personer udendørs, så fodboldtræningen igen kunne begynde at ligne sig selv. 

Ledergruppen har afholdt fælles trænermøde med samtlige klubbens trænere den 17. juni. I samme forbin-

delse blev børneattester indhentet for alle trænere, assistenter og holdledere, samt tillige for ledergrup-

pen. 

Brobygning/holdsamarbejde som var klubbens vision i 2021 med fokusområde i ungdomsrækkerne, og 

desuden fortsatte fastholdelsesprogram, som blev søsat i 2016 vedr. tilskud til holdture og sociale aktivite-

ter, har grundet Covid-19 været sat på standby, da det ikke har været fysisk muligt at mødes på tværs af 

hold eller til sociale arrangementer.  

I samarbejde med Fladså Skolen var der den 3. september arrangeret DBU’s ”Hovedet, Kroppe, Klubben”, 

hvor der skulle deltage 100 elever (både piger og drenge) fra indskolingen og 45 udskolingens-elever.  

Grundet Covid-19 restriktionerne, måtte arrangementet imidlertid aflyses. 

Ungdomssommerfest på Lov Stadion, blev afholdt søndag den 15. august. Årets kammerat og årets spiller 

blev kåret, og alle øvrige fremmødte spillere blev hædret med medaljer. 

Channe, Tina, Uffe og Søren sørgede for at forsyne trænere, forældre og spillere med pølser og brød. Og 

herre senior ved Lasse Købmand, Victor Flemming og Magnus Uhrbrand aktiverede ungdommen på ba-

nerne, alt imedens Ole kunne liste rundt blandt forældrene og ”sælge” støttekontingenter for FK05 Ven-

ner. 

Det var en hyggelig søndag på Lov Stadion. 

I 2021 havde ungdomsårgangene følgende trænere og assistenter herunder afgang af trænere: 

Årgang 2016-2017 - Forældre/barn – Pia Nygaard. 

Årgang 2015 – Martin Odsgaard Jensen trænede i foråret og Sofus Ågaard tog over fra august. 

Årgang 2014 – Kim Johansen og Jes Grønborg Johansen. 

Årgang 2013 – Henrik Grundahl og Michael Rasmussen. 

Årgang 2012 – Signe Cartey, Brian Friis og Bo Jørgensen. Bo og Brian stoppede ved sommer pausen, og den 

    unge Malthe fra Næstved blev ny assistentræner. 

Årgang 2011 – Ronnie Jensen. 

Årgang 2010-2009 – Signe Cartey, Paw Voetmann og Pernille Holmstad-Bechmann. 

Årgang 2008 - Morten Sørensen stod for holdet i forårssæsonen, men måtte træde tilbage ved sommer    

   pausen grundet sygdom i familien og Rasmus Larsen tog derefter over. 

Klubben har trænere, assistenter og holdledere i ungdomsrækkerne, som hovedsageligt er rekrutteret 

blandt spillernes forældre.  

Klubbens kerneydelse er fodboldtræning, og klubbens trænere lægger rigtig mange timer på og udenfor 

banerne hvert år. 

Tak for den kæmpe indsats til jer alle ! 
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Dommer-trioen 

Til at afvikle 8- og 11-mands ”døm selv” kampe på hjemmebane, har klubbens Dommer-Trio bestået af Ni-

els Haahr Petersen, Bjørn Stub Jørgensen, Tommi Andersen og Patrick Kaufmann. 

Dommerne skal igen i 2021 have en meget stor Tak for indsatsen. 

Tommi står for koordinering af kampe blandt dommerne. 

 

Seniorafdelingen  

I 2021 har klubben haft ialt 4 hold for herre senior, samt 1 hold for dame senior. 

Efter flere år uden et dame senior hold, kunne vi i foråret tilmelde et hold i 11-mand turneringen. Imidler-

tid måtte dette hold efter sommerpausen reduceres til et hold i 8-mands turneringen. Holdet ledes af den 

spillende træner Mille Ellegård. 

For serie 2 og serie 5,2. var følgende trænerteam: 

Cheftræner – Martin Andersen 

Assistentræner – Lasse Købmand 

Holdleder for 1. holdet, Jacob (Modse) Olsen og Stefan Juul Jacobsen. 

Holdleder for serie 5, 2. holdet Danny Ibrug Pedersen. 

For serie 5, 1., som efter sommerpausen kunne rykke i serie 4, har Nikolaj Sørensen, Nicolai Christensen og 

Emil Rasmussen været spillende trænere. Dog skete den positive ændring, at trænerne på dette hold kon-

taktede klubbens øvrige herresenior trænerteam, og begyndte i efteråret at træne og spille kampe sam-

men.  

Pernille og Lasse Købmand Bækkel har sørger for at vaske tøj for alle seniorhold.  

Sofus Aagaard havde et ønske om at tilmelde et herre senior hold i 8-mands turneringen, hvor nogle at 

klubbens børnetrænere spiller tillige med nogle af klubbens tidligere seniorspillere. 

 

Veteran 

I den aldersmæssige lidt højere ende har der fortsat været spillet fodbold, når ”Veteranerne” mødes til 

ugentlig fodboldtræning samt 8-mands kampe. 

Holdet har i 2021 været under Kim Frederiksens ledelse.  

 

Tureringsleder, materialeansvarlige og fodboldskoleledere i 2021: 

Turneringskoordinator - Signe Cartey. 

Materialeansvarlig - Tommi Andersen. 

Klubben takker Signe for at koordinere hjemmekampe og baner, og sørger for at ungdomsholdene bliver 

tilmeldt turnering og stævner. 

Tommi skal også have tak for at søge for at klubbens trænere og spiller har det tøj og materiel der er brug 

for.  

Fodboldskolen i uge 27, som tidligere har været afviklet i samarbejde med Næstved Kommune ”Aktive fe-

riedage” – valgte Brian Jacobsen, Uffe Johansen og Channe Johansen ikke at arrangere, grundet uvisheden 

omkring Covid-19. 
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FK Sydsjælland 05 Venner  

Stor tak skal lyde til Ole Hansen – som forestår al arbejdet med at koordinere styrkerne, som gør det muligt 

at tjene penge til klubben. Dette arbejde pågår helt uden vi andre behøver at ligge vågen om natten. Ole 

du er Fantastisk, de mange timers arbejde, du lægger i planlægning for at tjene penge til gavn for klubbens 

medlemmer er uvurderlig, og du fortjener en ganske særlig Tak ! 

Ikke mindre end 110.902 danske kroner formåede FK Sydsjælland 05 Venner at tjene til klubben i 2021 - 

…. Det er jo intet mindre end fantastisk. Tusinde tak for en kæmpe indsats !! 

 

En del at de planlagte aktiviteter måtte pga. Covid-19 også i 2021 aflyses, men der var alligevel en hel del 

aktiviteter Vennerne kunne deltage i, blandt andet opgaven som vaccinevært i Arena Næstved fra februar 

til august, men også musikarrangementer i Arena Næstved da samfundet hen over sommeren åbnede op 

igen.  

Og så er omdeling af Kirkebladet udført planmæssigt hvert kvartal. 

Herudover vedligeholder Vennerne klubbens aftale med OK Benzin. Vi er endnu ikke bekendt med, hvilket 

beløb samarbejdet har givet klubben i 2021. (tallet var kr. 32.872,40 i 2019 og 27.809,44 i 2020). 

 

Ole har modtaget støttekontingent i 2021 fra 131 medlemmer. 

Vennetrioen bestod i 2021 af Ole Hansen, Laila Nielsen, Louise Berggreen, Sanne Pedersen, Kate Sørensen 

og Johnny Nielsen. 

Man kan let deltage i fodboldklubben selvom fodbold ikke har ens store passion, ved at være en del af 

FK05 Venner. 

Hvis du har lyst til at være med til at løfte i flok, og deltage i socialt samvær med andre fra lokalområdet, 

kan du blot melde dig som frivillig og blive en del af FK05’s Venner.  Jeg kan varmt anbefale det.  

 

”TAK” til de Frivillige 

Den årlige ”Tak-for-i-år-fest”, som vanligt foregår i november, var vi så heldige at vi lige akkurat fik afviklet 

den 6. november – Inden statsministeren igen lukkede landet ned. 

Årets FK’ere blev kåret – og det var en rørt og meget glad Bjørn Stub-Jørgensen, der i 2021 kunne løbe af 

med den fornemme titel. 

Ledergruppen havde i december måned et ønske om at sige tak til trænere, dommere, klubhusfolk, venner 

samt øvrige triogrupper. Derfor blev det besluttet, at alle skulle have en julehilsen i form af en kurv med 

lidt lækkerier.  

 

Klubhuset 

Klubhuset og Lov Stadion dannede den 17. juni rammen for et storskærmsarrangement, da Danmarks fod-

bold herrelandshold spillede EM-kamp mod Belgien. Det var en super hyggelig aften, hvor små 100 menne-

sker havde fundet vej til Lov Stadion. 
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Channe og Uffe Johansen står for vareindkøb i klubhuset, som så vidt det er muligt foretages i Meny i 

Præstø – i forsøg på en noget-for-noget aftale i håbet om, at Købmand Harly vil indgå i et samarbejde som 

hovedsponsor ved Meny Bingo i november 2022. 

Channe og Uffe har endvidere opgaven omkring renholdelse af de 2 omklædningshuse på Lov Stadion. 

Channe og Uffe fortjener et kæmpe Tak for det store arbejde I gør i og omkring Klubhuset. 

Tina vedligeholder bookingkalenderen for klubhuset. Der har ikke være mange arrangementer i klubhuset i 

2021, men Tina skal have en stor Tak, for med hård men retfærdig hånd at have styr på kalenderen, samt 

endvidere besvare henvendelser fra folk med ønske om booking.    

Pernille Hjortgaard Jo Dimon stod i 2021 for rengøringen i Klubhuset. Dette arbejde blev dog neddroslet 

grundet mindre aktivitet. 

Mogens Johansen vedligeholder fortsat arealerne omkring klubhuset og omkring de 2 omklædningsbygnin-

ger, hvor han fejer og holder arealet fri for ukrudt mv. 

Det er et flot arbejde Mogens laver, og det skal han have klubbens store Tak for ! 

FK Sydsjælland fodbold er mere end fodbold. Det er også et sted – en platform – hvor man kan komme og 

hygge sig, med en snak på Lov Stadion eller på banerne ved Fladså Hallen, eller man kan møde nye spæn-

dende mennesker, når man deltager i det frivillige arbejde samme med Ole’s ”Venner”.  

Afslutningsvis vil jeg på klubbens vegne takke alle frivillige, som gør det muligt at dyrke fællesskabet, såvel 

sportsligt som socialt til glæde og gavn for børn, unge og voksne i FK Sydsjælland 05. 

 

Tak for ordet.  

Pia Nygaard, Formand FK Sydsjælland 05. 


