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også fodbold i 2013 - GODT NYTÅR

Det har i følge avisen ( D. 5/10-12) vist sig, at der ikke findes nogen bedre kur mod forhøjet blodtryk end motionsfodbold.

Forskellige videnskabelige undersøgelser har vist dette resultat med sikkerhed. Vores koner

må derfor støtte os endnu mere i, at vi mødes hver mandag og spiller fodbold. Det er selvfølgelig den eneste grund til, at jeg møder op hver mandag.

Poul Nielsen er som sædvanlig saglig og har den teori, at blodtryksfaldet hænger sammen
med, at man slipper væk fra konen !!!

Er der andre grunde til at møde op hver mandag ?
Hvis I ikke har andre grunde, så ville det være en ide, at I blev væk i vinterhalvåret, så vi
andre måske kunne få en halv grusbane kl. 18.

Fortæl om jeres grund til at komme hver mandag. Er det konen, sundhed eller.........?
Jens

Kvartalets side 2 mand

Nye ansigter hos SVET

Max

Ole Lisberg er 1.kvt. side 2 mand i 2013.

Ole har været medlem af MB siden 1999,
og

kom

til

superveteranholdet

i

løbet

af

sommeren 2010, hvor han i denne sæson
spillede sine første 7 kampe for SVET.
Ole

er

en

forsigtig

mand,

som

er

Michael

meget

opsat på at gøre det rigtige på banen, og

lykkes det ikke, kan han godt gå og mumle
af sig selv, men det varer heldigvis kun til

der kommer en ny udfordring, så bliver han
ivrig igen.

Når jeg skriver at Ole er en forsigtig mand

så er det fordi han har, som man skal have,

en naturlig skepsis over for alt nyt, og som
eksempel kan jeg nævne at der gik lang tid,

Anders

før han accepterede vores indbetalinger til
sommerturen, han startede nemlig i sept.
2010, med et beskedent beløb på 10,-Kr.

Efter sin første sommertur med os, er han
nu i normalt gænge.

Den tid jeg har kendt Ole fornemmer jeg at
han føler sig mere og mere hjemme

hos os, og vi er alle glade for at han er en
del af sammenholdet.

Siggi

SVET har i år fået tilgang af

nye spillere, den

ene er Max som er helt ny hos os.

Den anden er Michael, han var kendt af os i

forvejen, da vi gennem et par år har brugt ham
som hjælpespiller.

Tredie mand er Anders, som heller ikke er helt
ukendt for SVET, da han også til tider har
været brugt som gæstespiller.

Generalforsamling / julefrokost 2012

Årets generalforsamling blev som så mange
gange før, afholdt i Erik J. stuer, og selv om vi
var rekord mange der deltog (30 stk.) havde
han formået at gøre plads til alle.

Generalforsamlingen startede som altid med
uddeling af årets hædersgaver.

I den kedelige ende var det Ole Lisberg og Jan J.
der tog sig af præmierne, nemlig det sure æble.

Årets spiller 2012
39 stemmer

I den gode ende var det Jess som topscorer, og
Vidar som årets spiller.

Da alt det praktiske var overstået, gik vi direkte
over til at spise den årlige julefrokost.

Det blev som sædvanlig en rigtig hyggelig aften
med mange muntre indfald, og for de fleste slut-

tede festen et par timer efter midnat. Dog var der
nogle enkelte der først tog hjem da lyset udenfor
var ved at melde sin ankomst.

Vi glæder os allerede til næste julefrokost, som
afholdes 1. november 2013

Årets topscorer 2012
9 mål

Så blev alt det formelle overstået, og vi gik igang med det kammeratlige samvær

Knuds Cup 2012
Knuds Cup blev i år afviklet den 17. december, som var en våd og klam dag, men som

billede til højre viser fik vi lidt til at styrke os
på inden turneringen startede.

Vi var blevet fordelt på 4 hold som spillede
alle mod alle, og til sidst havde vi fundet en
vinder.

Vinderholdet bestod af, Ole L., Lars, Jan W.,
Michael og Teddy.

Efter turneringen fortsatte vi på skomagerhu-

set til lidt julemad og præmieuddeling.

Vindere af Knuds Cup 2012

Startbænken til Knuds Cup

Man glæder sig til kampstart
Så er der mad
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Østerhøj Bygade 123 B . Ballerup
Telefon 44 66 13 73

www.ladyogvagabonden.dk

Efter

middagen

omhandlede

havde

formanden

et

enkelt

punkt

etablering af et 7-mandhold for + 54.

på

dagsordenen,

det

Forhåndsinteressen var positiv og Kurt blev sat på sagen, og skal nu undersøge om det er muligt at få gang i sådan et hold.

Vi er nu så mange der er tilmeldt SVET, så der vil blive en del oversidder-

kampe til hver spiller, så det er måske et godt alternativ med et 7-mandshold.
På nuværende tidspunkt ser det ud til at 7-mandsbold skal spilles onsdage.
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Udførelse af facadeisolering i samarbejde med Hefa Facadeisolering.dk
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Kvartalets fødselsdage
Tage 51 år.................................18. januar
Monrad 64 år........................... 18. januar
Keld 70 år................................. 27. januar
Jan J. 54 år................................ 29. januar
Ole Lisberg 53 år.................... 25. januar
Knud 59 år............................... 30. januar
Poul N. 58 år............................

Arrangementer
Vintertræning
Forårsmøde 25. marts 2013
Sommerfest 14. juni 2013

4. marts

Teddy 68 år...............................17. marts
Torben N. 52 år........................ 23. marts
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