Formandens beretning – 2007
Indledning
Som så ofte før har jeg brugt vores hjemmeside som udgangspunkt for min beretning. Med
ca. 45.000 besøg det sidste år ligger vi med nogle besøgstal, der ligger langt over, hvad
man kan forvente for en klub af vores størrelse.
Vores hjemmeside kan på trods af det selvfølgelig godt udvikles og det kan man som
medlem nemt medvirke til, hvis man indsender billeder eller andet til vores web-master. Vi
kunne godt tænke os, at nogle flere hold sørgede for at sende omtaler af deres kampe.
Sportslige højdepunkter
I 2007 fortsatte elevator-turen for vores serie 3-herrer. De har gennem en del år bevæget
sig på kanten af serie 3 og 4 og det hedder altså serie 4 i 2008. Derimod rykkede kvinderne
efter flere tilløb op i serie 1 og det må siges at være en fin afslutning for flere års trænervirke for Per Larsen. Det skal blive spændende og følge holdet i den højere række.
Det var en flot præstation af damerne, der vel kun overskygges af vores U-12 Drenge-hold.
Holdet, der uden tvivl er det bedste ungdoms-hold i Fårvang i årtier, spillede sig helt frem
til finalen om det jyske mesterskab. Det som man her skal huske på er, at det er A-rækken,
som de deltog i og at modstanderne typisk var fra langt større byer end Fårvang, blandt
andet var de sidste modstandere fra Aars, Nykøbing Mors og Fredericia. At de tabte finalen
5-0 på neutral bane i Brædstrup var ligesom til at leve med efter en forrygende sæson med
masser af gode oplevelser, ikke mindst gyseren på hjemmebane i semifinalen, hvor de
vandt efter straffespark. Tillykke til drengene og til Benny og Steen. Vi har indstillet holdet
til klubbens idrætspris, der overrækkes onsdag den 20. februar.
Arrangementer i årets løb
Det forgange år har budt på en lang række arrangementer, som er forløbet godt, primært
fordi det er ting, som er bygget op over år og som derfor fungerer godt. Her kan nævnes
Fodboldskolen i uge 27, som år efter år samler børn fra ikke kun Fårvang, men også de
omkringliggende byer. Jeg kan nævne vores indefodboldstævner Fårvang Cup, der afvikles

over to weekender og jeg kan nævne Nytårskuren i januar måned, hvor vi her senest for 14
dage siden med succes forsøgte os med et nyt koncept, hvor der i højere grad lægges vægt
på, at stævnet er for sjov.
Vi har også som sædvane deltaget i Thorsø Cup med seniorhold i uge 32 og vore yngste
ungdomshold har været til Ramsing Cup i Spjald. Juniorholdet, der nu om dage hedder U16 Drenge, har været til stævne i Holland.
Arrangementet over alle arrangementer har imidlertid været Silkeborg-mesterskabet i
Pinsen, som blev afholdt for 2. gang og som samlede omkring 140 hold fra hele den nye
store kommune. Det er et stævne med store perspektiver, både PR-mæssigt og økonomisk.
Det er derfor særdeles glædeligt, at vi har indgået en 3-årig aftale med Midtjyllands Avis
som hovedsponsor, således at Silkeborg-mesterskabet også afvikles i Fårvang i 2008, 2009
og 2010.
Et stort arrangement, hvor der særligt er grund til at takke de mange frivillige hjælpere.
Rovdrift på trænere
Vi har gennem flere år ikke haft store problemer med at skaffe det nødvendige antal
frivillige. Vi har som regel 2-3 trænere til hvert hold. Det er meget tilfredsstillende, men
samtidig er det også en balance mellem, at vi ikke slider de samme trænere op ved at
kræve, at de selv skal skaffe dommere til deres kampe og selv skaffe folk til at passe
dommerbord. Vi skal passe godt på de mennesker, der bruger masser af deres fritid på en
god sag. Jeg vil arbejde for i 2008, at vi ikke driver rovdrift på vore trænere.
Til gengæld mener jeg, det er vigtigt, at de samme trænere bliver uddannet via relevante
kurser eller i det mindste får tilført inspiration via kurser, som det vi har gennemført i dag.
Kunne det næste kursus være et dommer- eller et kamplederkursus, som oven i købet
kunne få den selvforstærkende effekt, at vi selv kan dømme de fleste kampe til Silkeborgmesterskabet?
Ingen tvivl om, at det er vigtigt med sociale arrangementer - også for vore trænere.
Dyrkning af fællesskabet er vigtigt.

De samme trænere er også en stor del af hjælperkorpset, når vi afvikler vore stævner Silkeborg-mesterskabet, Fårvang Cup og Nytårskuren. Og i al beskedenhed, det gør vi
virkelig godt. Det er dejligt at få ros fra andre klubber for vores arrangementer - og det gør
vi!
Et andet godt arrangement, jeg tænker tilbage på med glæde, er ungdomsafslutningen i
Hallen, hvor Lauge fra "Scenen er din" optrådte. Virkelig en god aften. Til gengæld tror jeg,
at der skal kigges på konceptet for fodboldfesten i Skovhuset.
Jeg vil også nævne, at det fortsat er vigtigt, at vi får solgt målaktier. Det bidrager væsentligt
til klubbens økonomi.
Fremtidens drift
I bestyrelsen har vi det sidste halve år snakket en del om at blive frigjort fra nogle praktiske
opgaver. Tiden viser, at det er lettere at skaffe hjælpere til at træne fodboldspillere, end det
er til at holde styr på nøgler, passe klubhuset osv. Vi har derfor snakket en del om at
ansætte en forretningsfører. Ikke fordi vi har fået storhedsvanvid i en afdeling med 275
medlemmer, men simpelthen som en konsekvens af, at en bestyrelse kan blive kvalt i
daglige rutine-prægede opgaver.
I første omgang bliver det en mellem-løsning, hvor Simone og Benny Nielsen ansættes til
at varetage en række materielle opgaver, men jeg tror, at fremtiden inden for denne verden
vil være en kombination af frivillig og lønnet arbejdskraft - i al fald, hvis der skal være
kvalitet i tingene.
Et andet eksempel herpå er, at vi som bekendt har bortforpagtet klubhuset til Per Larsen
som et forsøg i 2008. En kombination af, at det har været svært at skaffe frivillige hjælpere
og manglende økonomi i kiosken har været udslagsgivende. Gevinsten vil forhåbentlig
være et bedre udbud af varer i kiosken og bedre rammer om et godt klubliv.
Tidens trend

Tiden forandres og en idrætsforening har bare at følge med. Lovgivningen gjorde, at
klubhuset nu er røgfrit. Sund mad, alkohol- og rygepolitik er i det hele taget ting, som vi
jævnligt bør have på dagsordenen.
Egoismen er mere fremherskende i dag end for 10 år siden. Fittnes-centre har vind i
sejlene, idet folk her kan dyrke deres sport når de har tid og lyst. Det var utænkeligt for år
tilbage, at man dårligt nok kunne stille et 1. hold i serie 3. Det er hverdagen i 2008 og det
må vi forholde os til. Vi bliver nødt til at lytte til, hvad vores medlemmer vil. Skal man
fortsat spille 11-mands fodbold eller er 7-mands bedre? Vi ser jo også tendensen blandt
børnene, hvor man er færre spillere på banen og hvor resultat-delen er nedtonet.
Det er da med blødende hjerte jeg ser, at mere eller mindre lukkede hold skyder op rundt
omkring - også her i foreningen. Kan vi lave en fornuftig løsning på det, så man fortsat
føler sig som en del af en klub?
Måske har vi i virkeligheden forkælet vore spillere så meget gennem flere år og måske det
er årsagen til, at vi har så store problemer med at skaffe gode resultater på banen i
herresenior-rækkerne. Jeg må jo også erkende, at det ofte er her, det har knebet med
opbakningen, når vi har spurgt om hjælp til forskellige ting.
Når det er sagt, skal det samtidig også siges, at det er glædeligt at der er en lille gruppe
herre-seniorer, der har taget initiativ til at danne et senior-udvalg. Vi trænger virkelig til, at
der er nogle voksne mennesker, der her vil gå forrest.
Men ellers synes jeg faktisk, at forældrene til vore ungdomsspillere er virkelig flinke til at
bidrage med hjælp til vore arrangementer, men det gennemgående træk er, at hjælpen
tilbydes, når det vedrører et hold, hvor man er forældre. Det må vi respektere og handle
derefter.
Vending af turneringen
Fodboldturneringen bliver med al sandsynlighed vendt inden for kort tid og det betyder
mest for serie 4-holdet, der får en hurtig spændende forårsturnering, hvor der spilles om
op- og nedrykning til sommer.

Mest gavn af det kan vi få omkring U-16, hvor vi som så mange andre er plaget af, at mange
tager på efterskole eller på College i Silkeborg. Det betyder, at vi er ved at have svært ved at
mønstre et junior-hold. Det er jo på den ene side glædeligt, at de unge mennesker vil ud og
prøve sig af, men det er også meget beklageligt, hvis vi havner i det vi kender alt for godt
fra andre klubber, et stort spring mellem ungdom og senior.
Apropos Silkeborg, så har Silkeborg IF indbudt os sammen med 4-5 andre omegnsklubber
til at udvikle en samarbejdsmodel. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at den måde
som tingene kører på i dag, ikke er helt optimal.
Økonomi
Fodboldafdelingen kører med en super-god økonomi. Vi bruger mange penge, men
"skaber" også mange. De sidste 10 år har vi bidraget med omkring kr. 165.000 til den
familie, som vi er en del af; Horn/Fårvang IF. Så vi har betalt en stor del af det fine stadion
som vi har og som vi gerne skal have gjort færdig i år.
Den gode økonomi betyder også, at vi kan honorere de ønsker, som vore trænere og andre
medlemmer har. F. eks. har vi netop købt et "Global goal".
Hvordan vores økonomi er sammensat kan ses ved gennemgang af regnskabet.
Udfordringer og ønsker
Vi har nu i stykke tid været en del af Silkeborg Kommune og det har på de områder, vi har
med og gøre, været på godt og ondt. Tilskud og økonomi i det hele taget vil jeg ikke røre
ved her. Men med hensyn til pleje af baner mv. har vi været godt tilfredse. Det er dog
fortsat et stort ønske med noget beplantning omkring de nye baner. Fra den daværende
Gjern Kommune havde vi faktisk tilsagn om etablering af dette og det er noget som vi bør
forfølge, så det bliver lavet.
Vi bør i 2008 - for klubben under et - se på om strukturen er den rigtige, dvs. med en
hovedafdeling og tre under-afdelinger. Fordi det var det rigtige for nogle år siden, er det
ikke nødvendigvis det rigtige nu. Vi ved, at vores hovedformand stopper om et år og vi har
en interesse i, at der køres en afløser i stilling.

Som en vigtig del af lokalsamfundet er det absolut nødvendigt, at vi er på mærkerne hele
tiden og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik skrevet nogle af de mange uskrevne regler ned
på papir, så det er lettere for nye at træde ind i arbejdet. Det kan f. eks. være trænerhåndbøger eller vejledninger og det kan være en politik for forskellige områder, en slags
rød tråd for arbejdet i klubben.
Afslutning
Jeg vil slutte min beretning af med at sige tak til alle, der har bakket op om klubben i 2007,
tak for godt samarbejde med halinspektøren, tak til vore mange sponsorer og tak til jer for
opmærksomheden!

