Formandens beretning – 2010
Indledning
Så er det tiden til igen at se tilbage på et år, der er afsluttet og lige så vigtigt at kigge frem
mod den sæson, der så småt er startet.
Hjemmesiden er som sædvanligt et godt sted at tage udgangspunkt i, når man skal lave
beretning. Her skrives der jo om de forskellige begivenheder, der er sket gennem 2010 og
det er et meget godt spejl af, at der også sidste år herskede stor aktivitet i
fodboldafdelingen.
Det kan også ses på medlemstallet, hvor vi er på omkring 345 medlemmer og hvor vi har
knap 30 hold med i turneringerne.
På hjemmesidefronten arbejder vi i øjeblikket på at få løftet vores nuværende side. For selv
om vi gennem årene har haft masser af besøg, er tiden inde til en relancering. Kravene og
ikke mindst forventningerne til en hjemmeside er anderledes end for 10 år siden.
Inden længe har vi forhåbentlig en ny hjemmeside, der er mere dynamisk og hvor der også
gives bedre plads til vore sponsorer.
Begivenheder i 2010
Det forgangne år var blandt andet præget af, at en masse årligt tilbagevendende
begivenheder blev afviklet med – fristes man til at sige – endnu større succes end vanligt.
F. eks. var der i januar 2010 hele 48 hold med til Nytårskuren. I slutningen af året var der
igen Fårvang Cup for ungdom, fordelt på 2 weekender i november. Herudover iværksatte
vi Fårvang JuleCup, et såkaldt pengestævne for seniorhold. Det blev taget rigtig godt imod,
med 48 hold, fordelt med 16 kvinde- og 32 herrehold.
Vores største stævne er dog uden sammenligning Silkeborg-mesterskabet i Pinsen og her
var vi i 2010 oppe på ikke mindre end 218 hold. Stor tak til de mange hjælpere for en
fremragende opbakning. Stor ros fra stort set alle klubberne i Silkeborg Kommune. Så vi
kan i al beskedenhed notere os, at disse mesterskaber er blevet en kanon-succes.

Fodboldskolen skal heller ikke glemmes. Det var med en vis bekymring, at vi i 2008 måtte
vinke farvel tilPer Larsensom leder af fodboldskolen. Heldigvis er det nye koncept,
hvorClaus RasmussenogCarsten Overgaarder tovholdere forløbet perfekt. Næsten 200
deltagere var med sidste år og det er værd at bemærke, at vi har meldinger fra forældre i
Silkeborg midtby, der vælger vores fodboldskole til på bekostning af fodboldskoler, der
ligger inden for Silkeborgs bygrænse.
Mange børne- og ungdomsspillere
Vi kan med glæde se, at vi får rigtig mange nye spillere ind i de yngste rækker. Ja det
vrimler til med børn, selv om de ikke alle sammen er startet i skole endnu. Det er dejligt.
Desværre er forældreopbakningen ikke overvældende! Det er lidt bekymrende og vi vil
have mere fokus på denne udfordring i 2011. Vi skal have nogle flere hænder ind som
hjælp, især i de yngste årgange.
Særligt kunne det være dejligt, hvis vi kunne trække nogle af de erfarne seniorspillere i
gang som trænere. Vi ved, at netop den gruppe har masser af erfaringer, som mange kunne
få glæde af.
Som noget nyt har vi i efteråret iværksat en konsulent-ordning, hvorMichael Lovringer
sparringspartner for i første omgang vores trænere for 3-, 5- og 7-mands holdene. De
foreløbige tilbagemeldinger er rigtig gode og vi satser på at gøre det endnu bedre i år.
Vi får også mange gode sportslige resultater. Det gælder flere af vores pigehold og det
gælder ikke mindst U-17 drengene, der igen er rykket op i Mesterrækken. Der er god grund
til at holde øje med holdet her i foråret. Selv om der er mange spændende hold nede i
rækkerne, kan det jo godt ske, at der går lidt tid inden der bliver mesterrækkefodbold i
Fårvang igen.
Dameseniorfodbold
Efter at vi har givet herreseniorfodbolden et service-check er turen nu nået til damesenior,
hvor vi med ansættelsen af brødrene Bach, Steen og Mikael håber at have fundet en god
løsning, der får løftet niveauet. At vi med Mikael samtidig får en god målmandstræner
med ind i klubben, gør jo ikke noget!

Vi håber på, at vi kan få lavet en god overgang fra ungdom til senior – også på pigesiden.
Det er et faktum, at vi har mange dygtige pigespillere i klubben og at vi i år skal have fokus
på, at vi får U-18 spillerne godt indsluset på dameholdet – eller endnu bedre på
dameholdene!
Det er her vigtigt, at der vises stort hensyn – og det gælder begge veje. Der er stor forskel
på, om man er 16 eller 26 år! Kan vi med succes indsluse nogle af de unge spillere på
seniorholdene, uden at vi mister nogle? Er der nogle regler eller normer hos seniorerne,
der skal bøjes, når man skal tage imod de helt unge spillere, så de ikke ”skræmmes væk”.
Det er en vigtig opgave, som jeg synes er vigtigt at forholde sig til – både hos damerne og
hos herrerne.
Herreseniorfodbold
Hvis nogle skulle have glemt det, var 2010 et fantastisk godt år for
herreseniorfodbolden. Nyt trænerteam affødte stor energi og der blev trænet godt det
meste af året. Resultaterne var til at tage og føle på. Vi rykkede hurtigt tilbage i serie 3,
hvor vi klarede os fint i efteråret i en ellers svær pulje. Vi fik et 3. hold i gang igen, så man
må sige, at planerne i ”projekt 2 i12”er fulgt – godt og vel.
Nu må det handle om at få os stabiliseret os og forhåbentlig få nogle af de talentfulde
juniorspillere rykket op – formentlig det første kuld til sommer. Jeg fornemmer en stor
interesse, hos ikke mindst seniorspillerne for at dette skal blive en succes. For eksempel er
der tilbud om træningslejr i Spjald i marts måned, hvor årgang 94-spillerne inviteres med.
Vi må ikke hvile på laurbærrene og vi skal skubbe på i udviklingen af ”projekt 2 i12”. Et
tiltag kunne være at få flere tilskuere på Stadion til kampene, at alle hold spiller på
hjemmebane en lørdag, tipskonkurrence eller lignende. Det vil i al fald være sjovere med
100 end 10 tilskuere til serie 3-holdets kampe.
Et væsentligt punkt som ofte bliver diskuteret er liv i klubhuset eller mangel på samme.
Her må vi gensidigt forpligte os til at få dette gjort bedre. Specielt efter 1. holdets kampe
lørdag eftermiddag. Et forslag kunne være at kampene ”rundes af” med at kåre kampens
spiller foran klubhuset, så tilskuere ikke bare går hjem efter kampen og at spillerne sidder
alene tilbage i omklædningsrummet og vender tilbage til et tomt klubhus 1 ½ time efter.

Vi fik etableret en tøjvaskeordning i 2010. Så nu har hver seniorspiller mulighed for – for
en megen beskeden pris - at have sit eget skab med tøj, håndklæde og støvler. Tøjet
vaskerBirthe Blohm– det er et virkelig godt tilbud, som mange sætter pris på.
Nye ting i 2011
Selvom der er stor aktivitet, bør en dynamisk forening hele tiden have nye ting klar. Og det
har vi også!
Lad mig her nævne, at der i juni måned vil blive afviklet sponsorcykelløbet på arealet ved
Skovvænget og i november måned bliver der arrangeret kombineret halbal og julefrokost i
Fårvang-hallen. Når der så samtidig fortsat skal være plads til Silkeborg-mesterskab og
nogle af de andre arrangementer som jeg tidligere nævnte, er jeg sikker på, at alle gode
kræfter har mulighed for at blive involveret.
Og vi vil gerne have vores medlemmer involveret endnu mere. Have folk involveret i de
ting, som lige nøjagtigt interesserer den enkelte. Som eksempel kan jeg nævne, at det er
lykkedes os at finde 3 personer, som har interesse i at sidde i et sponsorudvalg. Der kunne
sagtens etableres tilsvarende udvalg. F. eks. Ungdomsråd, seniorudvalg, programudvalg,
Kandis-udvalg, sponsorcykelløbsudvalg osv.
Jeg mener vores egen succes afhænger meget af, hvor meget hvert enkelt medlem vil give
af sig selv, men omvendt også hvor godt vi som bestyrelse/ledelse formår at sælge varen.
Silkeborg-mesterskabet
Omkring Silkeborg-mesterskabet i Pinsen har vi en særlig udfordring, idet vores
hovedsponsor igennem alle årene Midtjyllands Avis har bebudet, at de ønsker at trække sig
tilbage som hovedsponsor. Her arbejdes der intenst på at skabe nogle nye løsninger. Man
kan også sige, at et farvel til noget kendt giver nogle nye muligheder. Dem skal vi prøve og
udnytte! Vi er samtidig glade for, at Midtjyllands Avis har tilkendegivet, at den massive
dækning af mesterskabet vil fortsætte.
Sponsorer

I det hele taget skal vi have skabt en endnu bedre kontakt til vore sponsorer, så både klub
og sponsorer får mere ud af bidragene end de/vi gør i dag. Vi har holdt det første møde
med nogle af sponsorerne for nylig og som nævnt er der nedsat et sponsorudvalg, der vil
arbejde videre med disse planer.
Vi håber også, at der i 2011 kan laves en sponsoraftale med et par firmaer omkring en
ordning, så alle børne- og ungdomsspillere får sin egen træningsdragt, eventuelt med en
mindre egenbetaling. Det var vældig populært, da vi gennemførte det i 2009.
Herudover vil vi prioritere tilskud til herreseniorernes træningslejr og det samme vil
naturligvis gælde for kvinderne, hvis de arrangerer en træningsweekend. Herudover vil der
igen i 2011 blive en tur for U-15 og U-17 drenge til Holland. Det ser desværre ikke ud til at
der er opbakning til en tur for pigerne.
Økonomi
På et senere punkt bliver økonomien behandlet, men jeg kan allerede nu afsløre, at det har
været svært at få tingene til at hænge sammen i 2010. Vi lykkes lige akkurat at komme ud
med et mindre overskud og det er vi faktisk meget tilfredse med i et år med stærkt stigende
udgifter.
Vi skal i starten af i år se på, om vi kan undgå kontingentstigninger. Vores ordning med
betaling pr. kamp i seniorafdeling synes vi er en fair løsning, også selv om det med 14
kampe i serie 3 er blevet en dyrere løsning for nogle spillere. En måde at undgå det på,
kunne være at tage betaling for indendørs fodbold, hvilket vi ikke gør i dag. Vi hører gerne
jeres kommentarer hertil. Også med de udfordringer, vi har omkring de personer, som
betaler for sent og måske slet ikke vil betale. Den sidste kategori er nogle typer, som vi godt
kan undvære i vores forening og som er direkte opslidende i det frivillige arbejde. Helt
konkret har vi fortsat en håndfuld spillere som ikke har betalt kontingent for 2010.
Klubhuset
Vi har igen i 2010 haft et godt samarbejde medPer Larsenomkring klubhuset. En aftale
som er fulgt til punkt og prikke. Men vi får også som antydet tidligere flere kommentarer
omkring åbningstiderne, og om der kan gøres noget for at få mere liv i klubhuset. F. eks.

nogle klubaftener – det kunne vel være for både børn, unge og seniorer. Hvordan løser vi
bedst den udfordring? Det vil vi også gerne have nogle bud på.
Afslutning
Til slut er der grund til at rette en tak til vore samarbejdspartnere. Det gælder blandt andet
Silkeborg Kommune, alle de frivillige trænere og ledere, vores kampfordeler,
materialeforvalter, dommere, halinspektør, sponsorerne, målaktionærerne og i det hele
taget alle andre, som vi har samarbejde med.

