Formandens beretning – 2005
Så er der igen tid til at se tilbage på året der er gået og måske lige så meget se frem til den
sæson, der starter i dag.
Man kan jo anskue tingene på mange måder – og måske man kan have tendens til at vende
det på den måde som man helst vil. Hvis man kigger på resultater alene har 2005 jo ikke
været et fantastisk godt år, men det er jo som bekendt heller ikke resultaterne alene der gør
det!
Jeg kan da finde på mange positive ting og berette om. For eksempel tror jeg vi er ved at
finde god stabilitet rent ledelsesmæssigt, dvs. bestyrelse og med mange trænere og ledere
der går igen år efter år.
Med stor tilfredshed kan jeg konstatere, at vi ikke har den store lederkrise i
fodboldafdelingen i Fårvang. Ja faktisk kunne vi for 1 år siden udvide bestyrelsen fra 7 til 9
– det er da dejligt!
Mange år i den her branche fortæller mig, at det er det lange seje træk der tæller.
Resultater ser man ikke nødvendig i dag, i morgen eller i overmorgen. Det er vigtigt at have
tålmodighed – og her tænker jeg mest på vores ungdomsafdeling, hvor vi nu har den fuldt
”udbygget” med hold i alle rækker, som den sidste får vi pigejunior med i år.
Igennem de sidste 10-15 år er der sket en stor udvikling – medlemsmæssigt, men vi har nu
ligget stabilt et par år på omkring 300 medlemmer. Det kan man også læse ved at studere
regnskaber over den samme periode. Vores indtægter i 2005 er på næsten kr. 400.000 og
det er langt over en fordobling i den periode.
At der er meget liv i fodboldafdelingen kan også illustreres via vores hjemmeside der selv i
en relativ død periode som januar måned har haft over 70 daglige besøg i gennemsnit og vi
har nu passeret 56.000 besøg siden vi startede i 2002.
Efter 2004, hvor vi var i alle landets medier pga. Martin Laursen-transferpengene har det
været et mere normalt og stille år i 2005, men apropos transferpenge så kan man nu her i
klubhuset se de første resultater af de beslutninger der er truffet.

Nogle synes at tingene går for langsomt, men i en forening er det vigtigt at man lytter godt
efter og ikke tager FOR hurtige beslutninger.
Vi har en række arrangementer som kører igen år efter år – nogle ting tager man som
selvfølgeligheder, men man bør en dag som i dag sende en venlig tanke og en tak til de
mennesker som står for at afholde og arrangere bl. a. Fodboldskolen, Fårvang Cup,
Nytårskuren, Andefodbold, Afslutningsfester i hallen for ungdom og i Skovhuset for senior.
En anden indgroet tradition er at vi deltager med en række ungdomshold til Ramsing Cup i
Vestjylland i slutningen af sommerferien.
Rent resultatmæssigt skal vi klart kigge i ungdomsrækkerne for at finde de bedste i 2005.
Det kan måske være urimeligt at fremhæve nogle på bekostning af andre, idet de
forskellige trænere og ledere har gjort et kæmpestort stykke arbejde for deres hold. Jeg vil
alligevel nævne den gode udvikling indenfor pigefodbold, antalsmæssigt og
resultatmæssigt. For eksempel skal miniputpigerne til Sjælland til afsluttende stævner i
februar måned og i efteråret kom pigerne langt i kampen om det jyske mesterskab.
Lilleputterne vandt også sin pulje og så har vi vores årgang 95 som nok er den bedste vi har
haft i mands minde. De vandt blandt andet A-finalen til Ramsing Cup med 1-0 over
Bramdrupdam og i det hele taget kommer de langt omkring for at finde ligeværdige
modstandere. Det skal blive spændende at følge det hold fremover, allerede i år, hvor vi
nok for første gang nogensinde skal have et lilleputhold med i A-rækken. Det var også
blandt miniputterne for både drenge og piger vi havde nogle af de gode spillere med til
Jyske 3-bold i Valby og samtidig med til landskamp i Parken.
Herreseniormæssigt var 2005 et utroligt skuffende år. Efter redningsaktionen i efteråret
2004 og efter valg af ny træner – Martin Simonsen, som spillerrepræsentanter var
involveret i, har det været meget skuffende at se, at det meste af fundamentet var væk da
turneringen startede i foråret 2005. Desværre er klubfølelse ikke et begreb der klinger
særlig godt længere. I al fald har der været mangel på opbakning da der var størst mulig
brug for den. Modsat er jeg slet ikke i tvivl om at Fårvang herreseniormæssigt kommer
stærkt igen. Med den talentmasse vi har i ungdomsafdelingen er det et spørgsmål om tid,
men også her er ordet tålmodighed vigtig. Vi skal ikke forcere tingene og for eksempel selv
være med til at fjerne grundlaget for ynglinge-fodbold ved at rykke dem op til senior før
tiden.

Der skal imidlertid ikke være tvivl om at bestyrelsen til enhver tid bakker op om gode ideer
der har det formål at vi skal være så højt placeret som muligt med vores førstehold. Det må
ikke blive ligegyldigt om vi spiller i serie 3 eller serie 4 med vores førstehold.
Damesenior har aldrig været så langt fremme som i 2005. Et godt langsigtet stykke arbejde
af Per Larsen over 3 år og et hold der har udviklet sig klart i den rigtige retning. Næste
skridt må vel være, at få koblet ungdomsafdeling og damesenior sammen således at der er
nogle yngre spillere klar til at tage over efterhånden som mange spillere er og kommer i
den fødedygtige alder.
Vi etablerede et sponsorudvalg for 3 år siden og det har gjort et knald godt stykke arbejde
og i forbindelse med regnskabet kan man se at vi har lavet ny rekord igen i 2005. Det er jo
rart at vi ikke skal bruge bestyrelsesmøderne på at snakke alt for meget økonomi og
hvordan vi får tingene til at hænge sammen – det er sjovere at snakke om fodbold!
Tendensen indenfor fodbolden går i retning af færre spillere på banen. Vi har set det
omkring Jyske 3-bold og om få år vil der sikkert være mere 5-mands fodbold for dem der
spiller 7-mands i dag og 7-mands for dem der spiller 11-mands nu.
Med Morten Olsen og Keld Bordinggaard i spidsen er det hvad der er blevet kaldt ”Den nye
vej”.
Jeg har tænkt på om det også bliver vejen frem for serie 6. Tendensen rundt omkring er jo
et klart fald i antallet af serie 6-hold og det er heller ikke blevet nemmere at stille her i
klubben, snarere tværtimod. Ville det være bedre at vores serie 6-hold spillede i en 7mands turnering?
I det hele taget skal vi passe på ikke bare at gøre som vi altid gør, hvis noget kan gøres
bedre. Hvad med old boys? Er det rigtigt, at det mere eller mindre er en klub i klubben. Var
det bedre at der var en ugentlig træningsaften – kunne man forestille sig at der var nogle
gamle drenge der synes det var lige så sjovt – eller sjovere – at komme ud at trille lidt bold
en aften frem for at spille kamp – eller måske begge dele?
Vi tilmelder i år et U-21 hold i håbet om at få sikret overgangen mellem ynglinge og de
yngste seniorspillere. I det hele taget vil vi prioritere ynglinge meget højt – det kunne for

eksempel også ske ved at stikke en gulerod frem – en belønningstur til Italien eller Spanien
ved sæsonafslutningen.
Jeg mener, at vi har overskuddet og ressourcerne til at prioritere alle hold i klubben.
Derfor er der ikke andet at komme til bestyrelsen med gode ideer, så vil vi se på dem.
Jeg synes det er vigtigt at der sker noget nyt løbende og at der tages nogle initiativer så det
ikke er stilstand.
Vi har haft Benny ansat i et Flex-job i samarbejde med kommunen og det har aflastet os
meget i bestyrelsen. Vi har fået den ordning forlænget til oktober måned. Jeg synes det har
været rart at arbejde sammen med Benny og have en gennemgående figur der har styr på
det meste i klubben.
Apropos Benny så blev han valgt som modtager af årets idrætspris i Gjern Kommune –
tillykke med det.
Vi var nogle stykker der var på tur til Kjellerup i efteråret for at høre lidt om hvordan de
griber tingene an og se på deres stadionfaciliteter.
Vi vil i løbet af året gå i gang med at få givet vores kampbane et egentlig stadion-præg. Det
skal i første omgang være ved at have et slags rækværk rundt om banen og der vil blive
opsat et stadion ur og lavet et hus til opbevaring af materialer. Det er jo ikke umiddelbart
noget vi bliver bedre til at spille fodbold af, men rammerne vil nok blive mere inspirerende
at spille i.
Det må også gerne signalere, at godt nok er vi rykket ned i serie 4, men ambitionerne fejler
ikke noget.
Vi skal også se positivt på muligheder frem for begrænsninger, når vi nu snart er en del af
Silkeborg Kommune. Det bringer mig selvfølgelig over til det der må være årets nyhed i
2005 her i afdelingen, nemlig vores aftale med Midtjyllands Avis der gør, at vi skal afvikle
storkommunemesterskabet i Pinsen de næste 3 år.
Det er en aftale med store perspektiver. Økonomisk giver det store muligheder,
imagemæssigt kan det ikke gøres op i penge. Vi skal være kendt for at gøre det godt på

fodbold-fronten. Vi har så småt prøvet det af i 2005 ved at holde kommunemesterskabet i
den nuværende Gjern Kommune, regionsmesterskab for miniputter og der også været
jyske serie 1-finale på stadion. Alt sammen nogle ting der er med til at sætte på Fårvang på
kortet og det tror jeg er vigtigt.
Lad os være fremme i skoene – lad os have ambitioner. Hvis I er enige i det skal I signalere
det og melde jer på banen. Det kunne være dejligt, hvis nogle flere melder sig uopfordret
og tager nogle initiativer og ikke mindst tager ansvaret.
Et nyt initiativ i 2005 var Players Day, som fik en god start og som måske kan blive en
tilbagevendende begivenhed i en eller anden form.
Nu får vi snart de nye fodboldbaner og bortset fra kommunemesterskab må det give
muligheder for at lave andre arrangementer i stil med regionsmesterskaber og lignende.
Klubhuset gav i 2005 et bedre resultat end de senere år. Det er dejligt, men det er et
tilbagevendende problem at skaffe hjælpere nok og ikke mindst at finde nogle der vil være
tovholdere. Vi tager derfor gerne imod gode ideer om hvordan det bedre kan sættes i
system.
Jeg vil også nævne, at vi tjente kr. 20.000 sidste år ved at ca. 20 mennesker pakkede
materialer sammen på Arla i Århus i forbindelse med Arla-dagen der blev afviklet i maj
måned.
Vi har igen deltaget med spillere i talenttræning i Silkeborg og de tilbagemeldinger vi får
fra spillerne er positive – det gælder også de små spillere som er med til indløb på
Silkeborg Stadion. Til gengæld er jeg ikke alt for begejstret for, at SIF opfordrer spillere til
at spille hos dem, hvis det er til deres 3. hold. Hvis SIF vil have de lokale klubber som deres
bagland er det vigtigt at de ikke selv er med til at underminere det!
Inden jeg slutter af vil jeg igen i år rose vore kampledere – de mennesker der dømmer
vores ungdomskampe. Det er en fin ordning, at vi selv kan dømme de yngste 11-mandskampe og det forløber uden problemer.

Betaling af kontingent pr. kamp for ynglinge og seniorer fungerer også ok – og for første
gang i flere år vil jeg lade være med at brokke mig over manglende kontingent-betalinger.
Der har ikke været de store problemer denne gang.
Ellers vil jeg takke alle de frivillige, vore sponsorer, halinspektør – både den gamle og den
nye for godt samarbejde.
Tak til alle!

