
Ad pkt. 4: Forslag til REOS-generalforsamlingen den 22. november 2018 
 

1. Old Star – nedsættelse af aldersgrænse og evt lave et slutspil 
(Malte Nejst Larsen, RB06) 

a. Fra RB06 foreslår vi at sænke aldersgrænsen i Old Star med det formål at flere 

kan/vil stille hold i rækken. Vi synes det er ærgerligt, at der ikke var flere kampe 

dette efterår.  

i. I Old Star-rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 38 år, og 

der kan fås dispensation for spillere der fylder 35 år i løbet af året. Der må 

max benyttes 3 disponible spillere med dispensation i en kamp 

b. Hvis der ikke kommer flere end de 9 hold, som var med i år, foreslår vi, at man 

supplerer med et slutspil, hvor man møder de hold man ligger tæt på, en 3. gang. 

Eks. 1-4, 5-8 hvis der kommer 8 hold eller 1-3,4-6, 7-9 hvis 9.  

 

2. Old Master – forslag til principper for afviklingen af OM-rækken 2019 
(Bestyrelsen) 

På generalforsamlingen i november 2017 blev det besluttet at REOS’ bestyrelse skulle 
komme med et forslag om principper for afviklingen af OM-rækken (fortsat opdeling i A og 
B? Eller mellemløsninger? Regler for op- og nedrykning hvis 2 rækker). 

a. Bestyrelsen forslår, at vi opretholder en opdeling af OM rækken i A og B - ud fra en 
fornemmelse af at der fortsat er så stor niveauforskel mellem de bedste og 
dårligste hold, at den sportslige værdi af deres indbyrdes kampe ikke er til glæde for 
nogen af holdene. Opdelingen i A og B vil umiddelbart give flere jævnbyrdige 
kampe. Omvendt går holdene i B glip af mere udfordrende kampe, og holdene i A 
går glip af nogle overraskende nederlag . 

b. Bestyrelsen foreslår desuden, at vi dropper reglerne om tvungen op- og 

nedrykning mellem A og B. I stedet tilmelder holdet sig til den gruppe, som man 

gerne vil spille i i den kommende sæson.  

c. Forslag a og b forudsætter, at klubberne vil tilmelde mindst 5 hold til hhv A-rækken 
og B-rækken. Hvis vi kommer i en situation, hvor der er færre end 5 hold i en af de 
to rækker, foreslår bestyrelsen, at rækkerne blive slået sammen – og alle spiller 
mod alle. Det ville (i 2018) betyde 13 hold i rækken. 

 

 



3. Grand Old Masters – 7 mands?  
(Hans Christian Nielsen, FC Lejre) 

Flere og flere bliver heldigvis ved med at spille fodbold, og nogle klubber har fået det 
luksusproblem, at bruttotruppen til deres 5-mands Grand Old Master-hold (64+) hvert år 
bliver større. Det betyder færre kampe pr. spiller i løbet af sæsonen, fordi flere spillere 
jævnligt må ”sidde over” for at give plads til de andre i truppen. Hvis klubben har en meget 
stor bruttotrup, kan flere få mere spilletid ved at klubben tilmelder 2 hold. Andre, som har 
en mellemstor bruttotrup, som fx FC Lejre, kan ikke stille 2 hold – og kan derfor kun give 
spillerne mere spilletid, hvis vi spiller 7-mands bold i stedet for 5-mands.  

Sidste år var der ikke nok opbakning til at spille 7-mands bold i GOM-rækken.  

Spørgsmålet er, om der i 2019 vil være flere klubber, der kan og gerne vil stille med 7-
mands hold i GOM - og så mange klubber, at det giver mening at opdele GOM-rækken i 2 
grupper – en med 5-mands hold, og en med 7-mands hold? 

a. Det foreslås, at Bestyrelsen afdækker og beslutter, om der i den kommende sæson 

er tilstrækkeligt mange GOM-hold, der gerne vil spille 7-mands, til at det vil give 

mening at etablere en 7-mands GOM-række i 2019. I givet fald opdeles GOM-

rækken i 2 grupper – en 5-mands række og en 7-mands række. 


