Formandens beretning – 2011
Mindeord
Jeg vil starte min beretning denne gang med at udtrykke nogle mindeord om en person,
der ikke er blandt os mere.
Torsdag den 27. oktober afgik Lars Bo Schmidt ved døden. Lars Bo blev kun 50 år.
Igennem mere end 20 år var Lars Bo en stor del af fodbolden her i HFIF. Først som spiller,
senere som træner, holdleder og dommer. Eller som en trofast tilskuer til mange af
Fårvangs kampe.
Lars Bo var en venlig mand, som havde mange venner her i klubben og er en person, som
vi ikke vil glemme.
Må jeg bede jer rejse jer og mindes Lars Bo Schmidt.
Ny hjemmeside
For næsten 10 år siden lancerede Fårvang Fodbold sin hjemmeside. Det er en side som
gennem tiden er blevet set af utrolig mange mennesker og med flere hundrede tusinde hits.
En stor del af denne ære kan vi tilskrive først Rasmus Juul Christensen og senest Viggo
Tinning, som har udført et flot stykke arbejde som webmaster.
I disse dage lancerer vi en ny og forbedret hjemmeside og samtidig tager Kenneth
Kristensen over som ny webmaster. Vi synes at resultatet er godt, men glæder os til at høre
jeres reaktion, uanset om den er af positiv eller negativ karakter.
Basisopgaver og fodboldskole
Herefter vil jeg gennemgå nogle af de væsentligste aktiviteter, der har fundet sted i årets
løb. I den forbindelse må vi selvfølgelig ikke glemme det som man kan kalde vores
basisopgaver, nemlig den ”daglige” træning og kampe for de næsten 30 hold, som vi har i
klubben.

Men fodboldskolen i 2011 var igen en kæmpe succes med mere end 200 deltagere. Noget
må vi gøre rigtigt, når mere end halvdelen af deltagerne kommer fra andre byer, som f. eks.
Thorsø, Ans og Silkeborg. Teamet bag fodboldskolen er parat igen i uge 27 i år.
Indendørs stævner
Vi har igen i 2011 manifesteret os på indefodboldfronten med rigtigt mange stævner,
nemlig Nytårskuren i januar, 2 x Fårvang Cup i november og Fårvang JuleCup mellem jul
og nytår. Alt sammen nogle stævner som er veletablerede, men som i alle andre
sammenhæng skal der løbende evalueres og tjekkes op på om tingene kan optimeres.
Silkeborgmesterskabet
Vores klart største arrangementet afvikles hvert år i Pinsen, nemlig Silkeborgmesterskabet.
Siden starten i 2006 er stævnet bare vokset og vokset, senest med 229 hold og knap 4000
mennesker sidste år.
Dette mesterskab er simpelthen knaldgod reklame. Ikke bare for klubben, men også for
byen. Tilbagemeldingerne fra klubberne er rigtig gode.
Nye tiltag
Igen i 2011 havde vi nye tiltag. Her tænker jeg først på sponsorcykelløbet ved Skovvænget,
som blev afviklet i juni måned og som gav et flot økonomisk tilskud til klubben. Et virkelig
godt arrangement, som heldigvis bliver gentaget den sidste weekend i juni måned.
Det andet større tiltag, julefrokosten i hallen i november måned gik godt. Mere end 450
billetter blev solgt og rigtig mange havde en god aften. Der kunne godt have været flere,
men mon ikke det sker, når Kandis spiller igen fredag den 23. november?
Af andre nye tiltag vil jeg da også nævne Fårvang Fodbold TV, som ganske vist ikke er et
projekt, som klubben er økonomisk involveret i, men som har givet os masser af
opmærksomhed og det har været så godt, at andre klubber er begyndt og lave noget
tilsvarende. Stor ros til Mads Frandsen og Kenneth Kristensen for det.
Afslutningsarrangementer

Ungdomsafdelingen har gennem nogle år holdt sin afslutningsfest i Fårvang-hallen i
oktober måned med fin tilslutning fra både spillere og forældre. Andre klubber er begyndt
at holde deres afslutningsfest i juni måned, da sæsonen jo nu sluttes op til sommerferien.
Det er selvfølgelig også en mulighed for os. Vi synes ikke, at vi har fundet rette form endnu,
men vi vil løbende se på denne mulighed.
Tidligere blev der holdt afslutningsfest i Skovhuset for at markere seniorernes afslutning
på sæsonen. Med begrænset succes blev den i 2011 forsøgt afviklet i klubhuset samme dag,
som der var sponsorcykelløb. Måske der skal findes en anden løsning og det skulle glæde
mig at høre noget fra seniorerne, hvad man foretrækker.
Kan vi finde en løsning, der er god for både spillere og klubben? Det håber jeg.
Klubhus
For nogle år siden gik vi væk fra at køre klubhuskiosken med frivillig hjælp. Vi lavede i sin
tid den nuværende aftale med Per Larsen for at undgå at drive rovdrift på den frivillige
arbejdskraft fra forældrene, da vi hellere ville udnytte denne i forbindelse med især
Silkeborgmesterskabet. Aftalen indebar også at der ikke vil være åbent i klubhuset hver
eneste træningsaften i efterårssæsonen. Den aftale har vi som klub været godt tilfreds med,
men måske vi ikke har informeret godt nok, da vi med jævne mellemrum har fået stillet
spørgsmålstegn ved, at der er lukket i kiosken.
Lad mig i den forbindelse udtrykke glæde over, at der arbejdes på at skabe sammenhæng
mellem hal og klubhus, ja forhåbentlig ender man ud i et projekt, hvor de bliver bygget
sammen. Og så vil vi i hvert fald ikke længere opleve at have to udsalgssteder med 50
meters afstand.
Fantastisk stor tilgang af nye spillere
Sidste år var vi omkring 345 medlemmer i Fårvang Fodbold, nu er vi omkring 370. Det
sidste år har således budt på rigtigt mange nye spillere – især i U-15, U-17 og U-18
årgangene for både piger og drenge.

Det er utrolig dejligt, at vi f. eks. nu kan stille med to hold i både U-15 og U-17 drenge og
opgaven er herefter at sikre os så gode forhold for disse spillere, at flest mulige har lyst til
at fortsætte som seniorspillere her. For drengenes vedkommende ved at blive rykket fra U17 til senior eller ved at gå et år eller to over et U-19 hold. For pigernes vedkommende vil
det formentlig være et mål at kunne få et U-18 hold igen i forårsturneringen. Helt
usædvanligt regner vi også med at kunne stille med to hold i U-15 piger i foråret.
Vore trænere og andre gør et godt stykke arbejde for at sikre at overgangen fra ungdom til
senior bliver så gnidningsfri som muligt. En fælles træningslejr for de ældste U-17 spillere
kan være et middel.
Gode sociale tiltag i ungdomsrækkerne som årligt tilbagevendende stævner i ind- og
udland er andre gode midler.
Jeg hilser også med tilfredshed, at der er andre yngre ungdomshold der har taget handsken
op og nu vil arrangere træningssamlinger her som opstart til den udendørs sæson
Nye sportslige tiltag
Med ansættelsen sidste år af Mikael Bach fra Viborg har vi fået formaliseret
målmandstræning i klubben. Vi har også fået nye muligheder i forbindelse med fitnessfaciliteter i kælderen i hallen, ligesom vi har mulighed for at booke tider – i begrænset
omfang – på kunstgræsbanen i Silkeborg. Kunstgræsbane nr. 2 i kommunen er særdeles
velkommen! Jeg tror også snart den kommer, enten i Kjellerup eller på Søholt.
Kan vi holde det høje niveau?
Vores aktivitetsniveau i fodboldafdelingen er utrolig højt. Rigtig mange mennesker gør
virkelig en forskel! Rent ledelsesmæssigt har vi hele tiden brug for flere hænder. Vi har
brug for nogle mennesker der har lyst til og evner at stille sig i spidsen for arrangementer
eller som træner for et hold. Vi er konstant på jagt.
Det er ind i mellem godt og grundigt træls, når man føler at ikke alle trækker på samme
hammel. Er det i orden, at man bare betaler sit kontingent og så sætter sig ned og får noget
service – eller er man reelt forpligtet til at hjælpe til – bare en gang i mellem?

Skal vi bruge pisk eller gulerod? Kan vi som hidtil motivere folk til at give en hånd med
eller skal vi hæve kontingentet ret så voldsomt for at vi fortsat kan holde niveauet?
Personligt synes jeg det er drønærgerligt at så mange ikke engang gider at svare om man
kan hjælpe eller næsten endnu værre at vi er nogle stykker der skal bruge adskillige timer
på at rykke voksne mennesker som skylder kontingent og som i sidste ende er skyld i om
klubben ender med under- eller overskud.
På seniorsiden har vi for nogle år siden fjernet salget af målaktier, så det nu klares
andetsteds i klubben. Måske seniorspillerne kan bruge denne tid på et andet tidspunkt af
året, hvis vi skal bruge en dommer eller lignende?
Målsætninger
Vi har ikke tidligere været forvænt med at komme med bastante udmeldinger om at vi
skulle nå det ene eller det andet mål før end vi for to år siden meldte ud, at vores mål var at
1. holdet for herrer senest ved udgangen af 2012 skulle være i serie 2. En drøm som i øvrigt
lever i bedste velgående.
Men tiden er måske kommet til at vi godt kunne formulere nogle andre målsætninger. Det
kunne være et mål om at være et af områdets mest attraktive fodboldklubber, at nå 400
medlemmer eller opnå et vist træningsgennemsnit på de forskellige hold.
Det er i al fald relevant og diskutere hvilken vej vi skal gå. Med de mange ungdomsspillere i
klubben, hvor af rigtig mange er dygtige kunne et fremtidigt indsatsområde være
tiltrækning af dygtige veluddannede trænere i alderen U-13 – U-19. Vi har i forvejen
dygtige trænere i disse årgange, men har vi også det i fremtiden?
Pligter i et fælleskab
Jeg nævnte for lidt siden det med pligter i et fællesskab. Det synes jeg vi skal have bedre
fokus på fremover. Noget af det er ret banalt. At sige tak. At rydde op efter sig. At betale
sine regninger til tiden.
Ja helt ærligt – hvor svært kan det være? I må gerne tage det som en lille opsang fra min
side. Det dræner desværre folk for energi, hvis man ikke er i stand til at gøre dette.

Sponsorater
Der er ikke planer om væsentlige nye tiltag i dette år. Dog har vi fået sponsoreret et ishus
til Stadion, som vi forhåbentlig kan indvie ved den første hjemmekamp i denne sæson. Det
ser jeg meget frem til, da vi fortsat har mange tilskuere til vores hjemmekampe og det skal
gerne blive endnu bedre.
Ellers kan vi også mærke den generelle krise i samfundet, så for at kunne opfylde vores
budget i forhold til sponsorer er vi i øjeblikket på jagt i hele kommunen. I må gerne byde
ind, hvis I har gode relationer, der kan hjælpe klubben.
Sportslige resultater
I 2011 har der været mange gode resultater rent sportsligt. Jeg tillader mig at fremhæve
nogle frem for andre. I efterårets sæson er både U-15 og U-17 drenge rykket en tak op. Flot
gået af begge hold. U-15 Pigerne vandt også deres pulje og rykker op. Også U-13 og U-12
Pigerne vinder alt hvad de kommer i nærheden af, så der har været mange ting at glæde sig
over.
Vi havde også 3 hold der vandt Silkeborg-mesterskabet, alle på pige-siden.
Afslutning og tak
På falderebet vil jeg takke Pia Demuth for hendes indsats som kampfordeler. Desværre har
hun valgt at stoppe, men heldigvis har vi sikret os en god erstatning i Nicki Christiansen.
I øvrigt vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen for samarbejdet. En særlig tak til Per
Larsen for et godt samarbejde. Også en tak til sponsorer, alle hjælpere – og naturligvis tak
for at I lyttede!

