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Nu er det en realitet, vi har fået en ny formand, og ikke
overraskende blev det Torben som overtager pladsen
efter Siggi.

G O D T

Svet har jo længe vist at Siggi ville stoppe, og bruge
mere af sin fritid på Bornholm, og man har lige så

længe været bekymret for hvordan man skulle finde en

N Y T Å R

ny kvalificeret formand.

Men nu hvor Torben overtager posten, tror jeg at hele

holdet ånder lettet op, for der er ingen tvivl om at han
er den rette til at videreføre den gode ånd som der her-

sker på holdet. Tillykke med valget - vi ser frem til rigtige mange år med dig som formand.

ÅRGANG 7

Kvartalets side 2 mand

Dette kvartals side 2 mand, er ingen ringere end Jan Jørgensen.

Jan er, om nogen, holdets hurtigste

mand, han flyver hen over banen Som

en hvirvelvind, og fanger de mest utrolige bolde. Jan rykkede op til SVET fra

Veteranholdet i 2008, og han er bestemt
faldet til på holdet, hvor han spiller en
solid midtbane.

Alle Superveteraner
ønskes et rigtigt godt nytår,
og en fantastik sæson
2012

Jan er en dejlig dreng, altid i godt

humør, og altid god for en krammer, når

vi ses. På banen er han meget koncentreret, og ikke bange for at sige sin

mening hvis nogen har kvajet sig. På

sommerturene er han rigtig i sit es, og

altid med hvor der sker noget, sidst da

vi var i Middelfart, underholdt han hele
værtshuset som trubadur i Kolibrien.
Dagen efter viser han nogle af sine
skjulte egenskaber, nemlig det

at han

kan sove alle steder, både stående og
siddende.

Som sagt er Jan meget værdifuld, både
som spiller, og på det sociale plan. Jan
er en kammerat, og vi holder meget af
ham.

Siggi

Altid levering af frisk brød

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n 2 0 11
Generalforsamlingen blev i år afholdt

hos Erik J. og det var meget hyggeligt
som altid.

Som sædvanligt blev der uddelt de
personlige hædersbevisninger.

Som det ses blev Finn årets spiller og
Steen

O.

topscorer.

blev givet til Jan W.

Det

sure

æble

På topscorerliste blev Jess nr. 2 og 3.

pladsen blev delt mellem Johnny og

Året spiller

Topscorer - igen

Per.

Generalforsamlingen

i

år

bar

i

høj

grad præg af Siggis afgang som formand, han fik mange positive tilken-

degivelser og taler med på vejen, så
der var ikke et øje tørt.
Se billeder på side 5

Op med humøret, måske er der også en præmie til jer

Det sure æble

To stolte målscorere viser deres
medaljer frem

2

3

3

Per måtte dele

3.-pladsen med Johnny

Siggis farvel til formandsposten
Som det ses på billederne var der

mange som havde
nogle rosende ord
til Siggi

Først Torben som
tiltrædende, der

giver ros og råd til
den aftrædende.
Derefter Erik J.
med nogle

velmenende ord og
et billedshow fra
de sidste 20 år.
Så blev det

Ole Jensens tur

med et par anekdoter fra Siggis

formandsperiode

Ja Siggi, så fik du
lidt til de kolde
vinternætter på
Bornholm

Smilet er stivnet, det
er vist gået op for

formanden at nu er
det slut
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City Murer Aps
www.citymurer.dk
Mågevej10 . 3550 Slangerup . telefon 21 34 91 50
Udførelse af facadeisolering i samarbejde med Hefa Facadeisolering.dk

alvang service

Græsmosevej 3 . 3200 Helsinge
Telefon 7020 3021

Når service er en ren hjertesag

KNUDS CUP 2011

Vinder af Knuds cup 2011

Knuds Cup blev i år afviklet med et rekord
Nr. 2

stort antal deltagere, der var 22 spillere fordelt på 4 hold.

Turneringen blev gennemført med næsten
ingen protester, og efter 2½ times spil
havde vi fundet en vinder.

Som sædvanlig fortsatte vi på skomagerhu-

set til flæskesteg og risalamande, samt præmieuddeling.

Efter et par timers hyggeligt samvær sluttede endnu et fodboldår for SVET.

Der blev hygget

igennem og alle
blev iført

sponsorkasketter.
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Kvartalets fødselsdage
Tage 50 år.................................18. januar

Arrangementer

Monrad 63 år............................18. januar
Keld 69 år..................................27. januar

Vintertræning hver mandag

Jan J. 53 år.................................29. januar

kl. 18.00

Knud 58 år................................30. januar
Poul N. 57 år.............................. 4. marts
Palle B. 57 år.............................13. marts
Teddy 67 år...............................17. marts
Torben N 51 år.........................23. marts
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