
FORSLAG TIL REOS-GENERALFORSAMLINGEN 23.11.2017. 

 

1. Forslag vedrørende oprykning i oldmasterrækken 2018: 

Foreningens formål er at skabe mulighed for, at vi kan spille nogle gode fodboldkampe og have det 

hyggeligt sammen imens. De bedste kampe, og dem der er sjovest at spille er, når holdene er jævnbyrdige 

og der er kamp om sejren, dette er desværre ikke tilfældet når styrkeforskellen bliver for stor. 

Lejres Old Master hold blev nr. 2 i B-rækken i år og står derfor efter reglerne til oprykning til A-rækken 

sammen med Borup, som blev nr 1.  

Det hold vi spillede med i 2017 har imidlertid ikke styrken til at spille i A-rækken, hvorfor vi forudser en lang 

række kampe uden sportsligt indhold, hverken for Lejre eller modstanderen. I løbet af vinteren får vi 

afklaret, om vi kan stille med et stærkere hold i 2018 og dermed bedre kan spille med i A-rækken.  Hvis det 

ikke lykkes, vil vi gerne blive i B-rækken. 

 

Vi foreslår derfor, at oprykning til A-rækken i oldmaster-rækken for sæsonen 2018 ikke sker automatisk 

eller tvungent som hidtil, men at bestyrelsen får bemyndigelse til at træffe den endelige beslutning om der 

skal rykke 1 eller 2 hold op i A-rækken i 2018. 

  

 

2. Forslag vedrørende oldmaster-rækken: 

Problemet som beskrevet i punkt 1, er jo ikke nyt. Der er et ret stort skel i styrkeforholdet mellem den øvre 

og den nedre del af hele oldmaster-rækken. Turneringen i oldmasterrækken har derfor været afviklet efter 

forskellige modeller over tid for at håndtere denne udfordring. De seneste år har vi spillet med en opdeling 

af rækken i to grupper, A og B. Det har givet alle flere jævnbyrdige kampe.  Udfordringen opstår omkring 

op- og nedrykning mellem de to grupper. Vil vi igen stå i samme situation til næste år, med et hold der står 

til oprykning, men ikke har de fornødne kvaliteter til at spille i A-rækken? Skal vi ændre reglerne for 

oprykning? Skal vi ændre i modellen for oldmaster-rækken? Eller skal vi fastholde opdelingen i A og B og 

tage eventuelle problemer og udfordringer konkret? 

Vi foreslår derfor at generalforsamlingen tager en drøftelse af erfaringerne med oldmaster-rækken og i 

givet fald pålægger bestyrelsen at arbejde videre med eventuelle forslag til ændringer, der kan fremlægges 

til behandling på generalforsamlingen i 2018. 
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