Formandens beretning – 2008
Indledning
Da jeg første gang - i 1999 - aflagde beretning som formand, omtalte jeg, at Martin Laursen
var blevet solgt til Hellas Verona. Man må sige, at der er sket meget i løbet af disse år. For
os som klub og absolut også for Martin Laursen, der omkring årsskiftet i 2 omgange er
kåret som Årets Fodboldspiller i Danmark. Et valg, vi som klub, kan være stolte over - ja vi
kunne vel ikke tænke os en bedre ambassadør for Fårvang end netop denne nu tidligere
landsholdsspiller.
Igennem disse 11 år er vores fodboldklub støt og roligt vokset, så vi nu er godt og vel 300
medlemmer. Et absolut godt resultat, som mange mennesker i og omkring klubben kan
tage sin del af æren for.
Vi kan med tilfredshed notere os, at vi i diverse sammenligninger står utrolig flot. Det
gælder f. eks, når vi ser på antal pigespillere og hvor mange spillere fra omkringliggende
byer, som vi tiltrækker.
Ledelse - nu og fremover
Som nævnt en tilfredsstillende udvikling, men vi er også nu i en situation, der på mange
måder er bedre end i mange år. Vi har med "skiftet" til Silkeborg Kommune oplevet en
kvalitetsforbedring omkring plejen af banerne, og i det hele taget kan vi i
fodboldafdelingen ikke klage over dette samarbejde.
I bestyrelsen må jeg sige, at jeg trods mange år i foreningen, ikke kan erindre, at det har
kørt bedre end nu. En erfaren bestyrelse, som er sin opgave voksen, og hvor hver enkelt
kan og vil tage ansvar. Det er en ret god situation for en formand. Det vil jeg gerne takke
for!
Lad os udnytte de gode betingelser til at komme videre. Lad os lave en endnu bedre
forening og lad os sætte endnu mere fokus på afdelingen og arbejde benhårdt på at knække
kurven. Således, at vi får flere ungdomsspillere ført over i seniorafdelingen på trods af, at
diverse trends fortæller os, at de "sjove ting" sker i Silkeborg og andre større byer.

Vi har i bestyrelsen kastet os ud i et udviklingsprojekt sammen med en konsulent, hvor vi
vil gøre en forskel. Vi skal se på fodboldafdelingen med nye øjne. Bevare det gamle, som
fungerer og turde ændre på noget, som måske er noget, man bare plejer. Vi skal gøre os
mindre afhængig af enkeltpersoner til fordel for den samlede enhed.
Godt nok er vore mange trænere/ledere - 39 i 2009, hvilket i øvrigt er fantastisk flot frivillige. Men man kan vel godt stille krav til frivillige? Hvis man kan træne 62 gange om
året kan man vel også tage på trænerkursus dag nr. 63? Lad os prøve og få løftet niveauet
på trænersiden. Jeg siger det i fuld respekt for det flotte og gode stykke arbejde vore
trænere udfører, men måske vi med enkle midler kan løfte det samlede niveau og tiltrække
endnu flere.
Jeg ser for mig en fremtid med en god blanding af frivillige og betalte opgaver. Lad os gøre
det attraktivt at være træner i klubben. Endnu mere end i dag. På et tidspunkt begynder vi
måske at kunne tiltrække trænere fra andre klubber. Det handler om mange forskellige
elementer og en uddannelsesplan for hver enkelt træner kan være et af skridtene.
Silkeborg-mesterskabet og andre arrangementer
Igen i år må jeg fremhæve den flotte opbakning vi får til mange af vore arrangementer.
Allerførst vil jeg sige en stor tak til Inge og Per Larsen for deres flotte arbejde for
Fodboldskolen, der har kørt i DGI-regi i 15 år. En æra er nu slut, men det er glædeligt, at vi
har fundet afløserne i form af Carsten Overgaard og Claus Rasmussen, når fodboldskolen
kører videre i uge 27 - nu i DBU-regi.
Indendørs har vi haft kanon-succes med Fårvang Cup og Nytårskuren med omkring 200
hold fordelt over 3 weekender. Masser af frivillige har stillet nogle timer af deres fritid til
rådighed, og vi har fundet en god balance, hvor vi har fat i mange mennesker, men er
bevidste om ikke at presse dem for hårdt ud fra en devise om, at det er bedre at have 20
mennesker til at hjælpe i 3 timer hver end presse 10 mennesker til at arbejde 6 timer.
Flagskibet er dog helt uden tvivl Silkeborg-mesterskabet, der voksede sig rigtig stor i 2008
med over 170 tilmeldte hold. 128 hjælpere var i sving i Pinsen. 1000 tak for jeres hjælp og
tak til vores hovedsponsor Midtjyllands Avis for et rigtig godt samarbejde om
arrangementet. Vi har foreløbig en aftale, der rækker ind i 2010.

Jeg vil også nævne McDonald's Cup, som vi tog på plakaten i 2008, der havde deltagelse af
mere end 148 5-mands hold.
Sportslige højdepunkter - ungdom
Vores største styrke - rent sportsligt - ligger i øjeblikket i vores ungdomsafdeling. Masser af
børn og stabile trænere. I sammenhæng med det før omtalte udviklingsprojekt vil vi sætte
fokus på at mindske frafaldet. Vi har i øjeblikket fat i noget af det bedste, vi har set på
ungdomssiden i rigtig mange år. Det vil vi forsøge at udnytte. Vi vil prøve at analysere,
hvorfor spillere stopper og gøre tiltag, så vi knækker kurven. Vi vil følge gode råd om f. eks
at flest mulige hold træner på samme tidspunkt og skabe sociale arrangementer omkring
klubhuset.
I samarbejde med velvillige sponsorer arbejder vi i øjeblikket på at skrue en ordning
sammen, således at hver enkelt spiller - efter at have betalt kontingent - får udleveret sin
egen personlige træningsdragt. Dette vil rent visuelt præsentere os godt udadtil. Og helt
ærligt; det vil da se godt ud med 150 ungdomsspillere i ens træningsdragt!
Meget har handlet omkring vores U-15 drenge, der som alle ved rykkede i mesterrækken.
Meget omtale, javel, men også en bedrift udover det sædvanlige. En flot bedrift var det
også, at U-11 drenge vandt det jysk/fynske mesterskab - også rigtig godt gået.
Vi vil følge op på nogle af de gode turneringer og stævner, som vi har deltaget i. Ramsing
Cup er og bliver en god tradition, og U-15 drengene havde god glæde af at møde
udenlandske hold til Nørhalne Cup. Vi fortsætter her med at sende årgang 93, 94 og 95 på
drenge-siden til en international turnering i Holland til Påske.
Herudover vil jeg nævne, at vi har indgået en aftale med Silkeborg IF om at etablere et
regionalt talentcenter her i Fårvang, foreløbig som et pilotprojekt i 2009. Herudover vil vi
på pigesiden have øjnene åbne for, om vi skal lave noget tilsvarende med AC Silkeborg.
Seniorfodbold
Det er på seniorsiden, vi har de største udfordringer.

Kvinderne var i 2008 rykket op i serie 1; men det blev en kort fornøjelse, og i det hele taget
blev året en pose blandede bolsjer, hvor vi også sluttede samarbejdet med træneren før tid,
hvilket bød på endnu et comeback til Per Larsen. Men det er vigtigt for os, at vi fortsat har
en god kvinde-afdeling og at vi har fokus på, at vi kan fastholde flest mulige
ungdomsspillere, der rykker op, og at vi i det hele taget får "lukket hullet" mellem ungdom
og senior.
På herresiden har vi taget afsked med lidt af en institution i skikkelse af Jørgen Hebsgaard.
Det er en situation, der åbner en mulighed for Steen Jakobsen til at vise sit værd, når han
nu overtager tøjlerne for et tophold, der til sommer spiller om at komme op i serie 3. Med
de nyligt indførte halvårlige turneringer i al herreseniorfodbold vil det dog ikke være nogen
katastrofe, hvis det ikke lykkes i første hug; der kommer en ny chance om et halvt år! Og
med indførelse af halvårlige turneringer er der nu mulighed for at rykke op 2 gange på et år
- og mulighed for at holde afslutningsfest 2 gange. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der
er kede af!
I øjeblikket er det vigtigt, at vi fastholder et fundament for vores herreseniorafdeling.
Selvom alle råd peger i retning af, at man bør nedtone sin seniorafdeling, så vil vi det
anderledes her. Vi vil opprioritere seniorafdelingen. Det kan man gøre på mange måder
også uden, at det koster penge. Vi tror f. eks. at det vil have større værdi for en
seniorspiller, at han én gang om året får en kamp mod f. eks. Brøndby eller Silkeborg end
ved, at han slipper for at betale kontingent.
Ydermere vil vi prøve at holde fast i flest mulige spillere, der på den ene eller anden måde
prioriterer anderledes og vælger at spille på et af vore 7-mands hold eller for den sags skyld
på oldboys eller veteran-holdet.
Alle spillere er i princippet lige vigtige for os, men vi vil have særlig opmærksomhed
omkring vores 11-mands hold for herresenior. Fårvang har en seniorafdeling for herrer
med traditioner og vi har et fundament og faciliteter, der er gode. Tilbage i starten af
90'erne var vi i serie 2 og vende. Det kan vi komme igen, men det kræver, at alle gode
kræfter sætter sig sammen og at der enighed om målet.
Samarbejdspartnere

Med indgangen til 2009 er vi vendt tilbage til vores oprindelige samarbejdspartner Sport
Direct omkring levering af sportstøj. Vi har indgået en 3-årig aftale.
Det skal også her nævnes, at vi har lavet en sponsoraftale med OK Benzin, der medfører, at
vi får 5 øre for hver liter der bliver købt på et kontokort, som er koblet op på HFIF-fodbold.
Kommunikation med omverdenen
Vi har en særdeles velbesøgt hjemmeside med masser af gode oplysninger og som besøges
af mange andre end vore egne medlemmer.
Tidligere brugte man hundredvis af kroner på porto og der blev sat en masse annoncer i de
lokale ugeaviser. Det var der ikke noget forkert i, men udviklingen gør, at vi skal tænke os
om og benytte os af nutidens kommunikationsformer, som mange benytter sig af. Det
gælder sms-beskeder og det gælder Facebook. Det skal vi have med i vore tanker. Ingen
tvivl om, at dette er en del af imageplejen, som en moderne fodboldklub, anno 2009, skal
gøre sig overvejelser om.
Afslutning
Som afslutning på min beretning vil jeg glæde mig over, at vi endnu engang kan præstere
et solidt overskud. Et overskud, som er skabt via et sjældent højt aktivitetsniveau, via
kontingentindbetalinger og ikke mindst stor velvillighed blandt vore sponsorer.
Det er også tid til at sige tak til Steen Demuth for en lang årrække som hovedformand.
Endelig vil jeg sige tak for et godt samarbejde med Benny Nielsen, som er ansat til at vaske
tøj og andre ting inden for den materielle sektor og også tak til Per Larsen, både i hans
egenskab af halinspektør og som forpagter af klubhuset.
Til allersidst; tak for jeres opmærksomhed!

