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Foråret er så småt ved at dukke op på vores fodboldbane og en ny sæson

nærmer sig. Hvis vi ser på antallet af fremmødte til vores vintertræning, så
bliver det en forrygende sæson.

Af andre store og vigtige ting der skal foregå i år, udover vores sammenkomster, bliver valget af en ny formand. Siggi har jo meddelt at han ikke vil gen-

vælges. Derfor må der gerne dukke nogle kandidater op i løbet af sommeren,
dog senest til generalforsamlingen i november. Tænk gerne over det, så vi

ikke er uden formand til den tid.

Kvartalets side 2 mand

Torben kom til MB 2006, så indtil nu er det
blevet til 5 år.

Fra 2007 blev han tilknyttet Sveteranerne, og

man må sige at han i den grad har tilpasset
sig holdet, det gælder såvel på banen som i
det mere sociale rum.

Han slog hurtigt igennem, og tog godt for sig
af retterne med hensyn til æresbevisninger.
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Selv om du til tider, gennem samtaler med

dommeren, prøver at få en medspiller vist

ud, så tror jeg nok at hele holdet ser dig som
et fredeligt og meget hyggeligt gemyt, tilsat
en god portion humor.

Da du er en af de hurtigløbende unge løver
på holdet, så håber jeg at du vil være tilknyttet Svetteranerne i mange år endnu.
Siggi

Superveteranernes turneringsplan 2011
B- rækken

Mødetid ved hjemmekampe er 30 minutter før kampstart,
ved udekampe 60 minutter før kampstart.
Dette gælder hvis ikke andet er aftalt.

Skal spille
Øl

Træne

Ferie

Forårsmøde mandag den 28. marts 2011

Efter træningen, startede spisning vi vores forårsmøde med spisning - stegt
flæsk med persillesovs.

Siggi indledte selve mødet med at udpege en dirigent og en referant, og som
så mange gange før blev det Steen O. og Erik S.

Herefter blev der officielt budt velkommen til Per Nørreskov Andersen og

Ole Lisberg.

Vi er nu oppe på 32 medlemmer heraf 23 spillere, 7 passive og 2 holdledere.
Denne sammensætning betyder, at der ved hver turneringskamp også vil
være et træningshold bestående af 16 spillere.

Siggi orienterede herefter om nyt fra sammenslutningen.

Der mangler stadig oldboyshold i foreningen, der er kun 3 hold og man
opfordrede klubberne til at melde deres oldboyshold ind i sammenslutninge.
Der vil fra 2012 blive oprettet 7-mandsturneringer for alle OB + VET hold.
Jubilæumsfonden som ikke blev brugt da 60års festen blev aflyst, vil blive
brugt til andet formål, og såfremt det ikke lykkes vil pengene blive ført tilbage til hovedregnskabet.

Der er nu tilmeldt 48 klubber og 98 hold.
Så blev det Eriks tur til at fortælle om turneringsplanen og han uddelte den
sædvanlige og flotte matrix.
Sommerfesten
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Marklodden. (Jens er sat på sagen.)
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i

En lille detalje her til sidst: For at vi kan bruge alle spillere i turneringen
betinger det at alle har betalt kontingent. I skrivende stund mangler 5 spillere denne detalje.

Tale for en 50-årig

Altid levering af frisk brød

I anledning af sin 5o års fødselsdag, havde Torben inviteret
holdet til en hyggelig sammenkomst på skomagerhuset.

Kvartalets fødselsdage
Jens 57 år..........................................6. april

Arrangementer

johnny 61 år......................................4. maj

Peder 55 år........................................8. maj

Sommerfest

Steen B. 59 år..................................12. maj

Siggi 64 år........................................16. maj

Sommertur 2-4 september

Jess 52 år..........................................25. maj
Ib Aage 76 år...................................11. juni

Steen O. 54......................................22. juni

Lars 46 år.........................................24. juni
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