FODBOLDAFDELINGEN . . .

PI Afslutningsfest
Tørsleffspokalen Jesper Ahlensen

Af Lasse Vinther. Foto: Jesper Ahleson

Så er det tid til at gøre status for sæsonen 2010/2011. Det
har været en spændende sæson med svingende resultater
for klubbens 6 hold. Oldboys og veteraner rykkede op i efteråret, mens damerne rykkede ned. Foråret byder hverken
på op eller nedrykninger og holdenes placeringer blev som
følgende:
1. holdet blev nr. 5 ud af 14 hold med en målscorer på
59-53.
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2. holdet (Bornholmerholdet) blev nr. 4 ud af 11 hold med
en målscorer på 19-15.
3. holdet blev også nr. 4 ud af 10 hold med en målscorer
på 33-11.
Dameholdet blev nr. 8 ud af 9 hold med en målscorer på
11-16.
Oldboys blev nr. 4 ud af 10 med en målscorer på 11-14.
Veteran blev nr. 7 ud af 10 med en målscorer på 19-38.

2011

Topscorerpolalen Lasse Vinther.

Fodboldspilleren Marcus Persson.

Der har været gode og mindre gode perioder på alle hold,
hvilket kan skyldes manglende tilgang af både herre- og
damespillere, samt manglende prioritering af fodbolden
fra en større del af spillerne til både træning og kamp. Der
henvises til både nyere og etablerede spillere, samt damer
og herrer. Vi blev bl.a. nødsaget til at aflyse træningslejren i
marts grundet manglende tilslutning. Vi håber alle er indstillet på at lægge et ikke alt for prangende forår bag sig og
give den en ekstra indsats i efterårssæsonen. Grundet det
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Fidusfadet Oldboysteamet fra venstre Flemming Jørgensen,
Lars Engel,Jesper Piv og Jakob Ibsen.

dalende spillermateriale, introducerer bestyrelsen et nyt
tiltag efter sommerferien: Skaf en ny spiller/medlem og få
et gavekort til burgere for 2 personer på O’Leary’s.
Efter sommerferien har bestyrelsen desuden besluttet at 1.
og 3. holdet (og måske også bornholmerholdet) kun træner
om torsdagen og såfremt der skal spilles hverdagskampe,
spilles disse primært om tirsdagen. Damerne træner fortsat
om tirsdagen. Klubben er fortsat på jagt efter en 1. holdstræner og klubbens medlemmer må gerne byde ind, hvis
de kender en.
Der skal lyde en stor tak til bestyrelsesmedlemmer, trænere,
holdledere og øvrige medlemmer som atter i år har lavet et
fantastisk stykke arbejde for PI Fodbold i det forgangne år.
Uden jer ingen fodboldafdeling.
Klubben vil gerne fremhæve Haakan for sit virke som 1.
holdstræner fra i sommers til april i år og Martin Møller
fra april og frem til sommerferien. Haakan og Møller hjalp
begge to klubben, da den var i knæ, hvilket PI Fodbold og
bestyrelsen er utrolig glade for.
PI vil gerne sige tak til Rasmus Kofoed Pedersen for 4 års
bestyrelsesarbejde PI Fodbold. Rasmus er meget pligtop-

fylden, dygtig og festlig at være sammen med. Rasmus er
desuden uselvisk og vil klubben det bedste. Han foreslog
således selv, at dameholdet ved Lone fik hans plads i
bestyrelsen.
Følgende spillere fra klubbens 6 hold skal fremhæves som
fidusvindere, dvs. de spillere, der har fået flest stemmer fra
deres holdkammerater efter hver kamp:
1. holdet:
2. holdet:
3. holdet:
Dameholdet:
Oldboys:
Veteranholdet:

Henrik Larsen
Mads Boss
Ahmed
Lone Mikkelsen
Thomas Jensen
Jan Madsen

TOPSCORERPOKALEN:
Flest scoret mål i PI i efteråret 2010 og foråret 2011 gik
med 13 mål til forsvars- og midtbanespiller: Lasse Vinther.
ÅRETS DAMESPILLER:
Den spiller, som går forrest, når skal ydes på og uden for
banen. Hun har været i klubben i nogle år og har forbedret
sit spil gennem disse. Hun yder altid en 100% indsats og er
desuden målfarlig: Louise Madsen.
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Årets damemspiller Louise Madsen.

Afg. best.medlem Rasmus Kofoed Pedersen.

FIDUSFADET:
Tildeles en spiller/leder, der har fundet fidusen/vist stor
fremgang og som samtidig gerne må have været i klubben i
nogle år. Det startede i 2010 hvor nogle ”Old Grumpy Men”
fik den ide at genstarte oldboysholdet. Trods hårde odds
blev tilslutningen til holdet en succes og det førte hurtigt til
oprykning fra OB3 til OB2. Holdet er blevet et tydeligt bevis
på integration mellem den bornholmske klippeø og etaten
hvilket bestyrelsen er meget glade for. Fidusfadet går derfor
til det nuværende Oldboysteam: Lars Engel, Jakob Ibsen,
Flemming Jørgensen, Jesper Piv og Hamid.

FODBOLDSPILLEREN:
En PI-spiller, der ikke har modtaget andre æresbevisninger
samme år, men alligevel har ydet en beundringsværdig indsats. Han har kun været i klubben i få år og må betragtes
som den nye generation Men det er alligevel en spiller som
de fleste har lagt mærke til, dels pga. af hans ekstremt høje
bundniveau som fodboldspiller, dels pga. hans villighed til at
hjælpe på flere hold. Han er en stor arbejdskraft og en af de
bærende kræfter i generationsskiftet på Bornholmerholdet,
den Svenske Statsminister alias Marcus Persson.

TØRSLEFFPOKALEN:
Er klubbens fornemste æresbevisning, uddeles til den
1. holdsspiller, der har spillet mindst 2/3 af kampene og
samtidig har betydet mest for 1. holdet både på og udenfor
banen. Han er holdets omdrejningspunkt, han er ansvarsfuld og højtråbende, social og festlig, han er pligtopfyldende
og en dygtig fodboldspiller, han er altid villig til at yde noget
ekstra dels for holdet dels for klubben og har desuden været i bestyrelsen i flere år: Mr. PI alias Jesper Ahleson
Vel mødt til sæsonen 2011/12.

Nørre Nebel afdeling, Bredgade 46
6830 Nørre Nebel, tlf 75 28 84 00
Lunde afdeling, Skolegade 53
6830 Nørre Nebel, tlf 75 28 22 66
Outrup afdeling, Storegade 24
6855 Outrup, tlf 75 25 13 66
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