
Beretning for 7-mands fodbold 2019  
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi fra sæsonens start, gik efter en lige så brillant sæson 

som sidste år. En drøm som blev svær at realisere. Det var en turbulent sæson, hvor vi desværre 

ikke viste den samme dominans som i den forrige sæson, hvor vi var ubesejret. Men nok med at 

spejle os i fordums storhedstider. Sæsonen begyndte med små tegn på, at vi stadig havde, hvad 

der skulle til for at spille os til syvmandsturneringen slut på sæsonen. Men som sæsonen skred 

frem, viste det sig hurtigt at vi måtte lægge vores målsætning om. Midtvejs i sæson mistede vi 

fokus og igennem egne fejl, smed vi mange tætte kampe væk. Alt i alt, lå vi niveaumæssigt på et 

meget fint plan, men vi manglede lige det sidste fokus for at spille os op i toppen af dette års 7-

mandsturnering. Vi sluttede mit i tabellen, med et tilfredsstillende resultat, men som vi sagtens kan 

forbedre til foråret.  

 

 

Beretning for 11-mands fodbold 2019  
Dette års sæson var en følelsesmæssig rutsjebane. Med det nye turneringssystem spiller man i to 

divisioner, ens resultat fra første del af turneringen bestemmer, hvor man kommer til at ligge i 

anden halvdelen af turneringen. Ligesom sidste sæson, spillede vi godt den første del af 

turneringen, med nogle gigantiske sejre og tætte nederlag, vi endte på en andenplads hvilket 

kvalificerede os til den ”gode” division af anden halvdel af sæsonen. Et af sæsonens højdepunkter 

var, da vi mødte vores ærkerivaler, Viby B i første halvdel af sæsonen. Viby har vi mødtes med, i 

sidste sæson også, hvilket resulterede i nogle intense opgør, med tætte sejre og nederlag. Denne 

sæson var en afspejling af sidste sæson, hvor vi efter en intens kamp hentede en 1-0 sejr hjem, 

hvor vi kunne sætte endnu en fjer i hatten, med endnu en sejr over de unge rivaler. 

Som vi lærte i sidste sæson, så betød vores placering, at vi kom til at møde serie 5’s giganter, vi 

forberedte os derfor på en hård anden del af sæsonen. Dette kunne også ses på vores spillestil, da 

Posten byggede omkring et stærkt forsvar, som blev hjulpet af en dominerende midtbanekontrol. 

Kampene bølgede frem og tilbage, som resulterede i knebne sejre og nederlag, hvor der også var 

mange uafgjorte over hele linjen. Posten endte på en tredjeplads (ud af fire), men det var alt i alt 

en jævnbyrdig liga.  

 

 

Minigolf og bowling 2019  
De postale mesterskaber i minigolf er senest blevet afholdt i Silkeborg (Indelukket), hvor der var 

god deltagelse fra Aarhus – og hvor det hos kvinderne blev til en flot 1., 3. og 5. plads. Der var 

også deltagelse af 4 herrer fra Aarhus. 

Desuden er der blevet afholdt postale mesterskaber i bowling, hvor Per, Joan og Ole deltog som 

repræsentanter for Aarhus. Her fik Per en flot 4. plads.  

 


