Formandens beretning – 2004
Hvordan får man taget hul på at skrive en beretning?
Jeg gik ind på vores hjemmeside og bladrede nyhedsarkivet for 2004 igennem. Det synes
jeg selv var en genial løsning for så skulle jeg gerne komme igennem alt det væsentlige for
det forgangne år. Apropos vores hjemmeside så er det en kæmpesucces. Forleden fik vi en
mail fra en mand i Tranbjerg ved Århus, der roste siden i høje vendinger. Han er ikke den
eneste – vi har en kanon-god-hjemmeside med mange besøg, som større klubber end vores
må være misundelige over. Jeg vil gerne sende en del af rosen videre til web-master
Rasmus Christensen.
Transferpenge
Ellers er 2004 selvfølgelig overskygget af den halve mio. kroner, som vi har modtaget i
forbindelse med Martin Laursens overgang fra AC Milan til Aston Villa. Et vanvittigt stort
beløb – og en fantastisk god reklame for klubben og byen. Jeg blev selv kontaktet af 7 eller
8 forskellige medier dagen efter at nyheden kom frem – og det er ikke slut endnu. Jeg har
da for nylig haft henvendelser fra både Danmarks Radio og Danmarks Idræts Forbund der
står på spring for at lave artikler om hvad vi dog vil bruge alle disse penge til. Der er nedsat
en arbejdsgruppe der ser på det og det handler primært om en sammenbygning af klubhus
med hallen, så jeg håber at vi senest om 1 år står med et af områdets bedste klubhuse.
Jeg synes vi skal glæde os over de muligheder pengene giver – men det er jo ikke penge
alene. Det giver jo en enorm afsmittende virkning at vi har været landets mest omtalte
serieklub i 2004 og jeg mener at æren over at en sympatisk landsholdsspiller kommer fra
Fårvang betyder lige så meget.
Kamp mod SIF
En anden episode gav også stor genlyd i det midtjyske. Det var selvfølgelig kampen i juli
måned mod Silkeborgs SAS-liga hold. Rundt regnet 800 mennesker på Stadion var med til
at give en oplevelse – ikke mindst for spillerne – som man kan leve længe på. Det er på
disse dage, man glemmer de trælse oplevelser der også følger med når man er frivillig

fodboldleder. At vi tabte kampen med 15-1 var ligesom til at leve med – Fårvang blev
endnu engang sat på landkortet.
Mesterrække-hold
Der var jo mange andre episoder der fortjener at blive nævnt først, men 2004 var altså
ekstraordinært. Men det var da utrolig flot at juniorholdet kvalificerede sig til at spille i
mesterrækken i efteråret efter at der kom stor tilgang fra andre klubber i området. Det var
heller ikke uden problemer, idet succesen indirekte var med til at lukke ned for et
samarbejde vi har haft med Thorsø gennem nogle år. Det samarbejde er ikke relevant for
nogle af parterne i 2005, men der er ikke smækket med nogle døre, så mulighederne vil
måske opstå igen om nogle år, om end vi efter mange års godt arbejde nu står væsentlig
bedre rustet på ungdomsfronten – dels med langt flere spillere og fordi vi er bedre
organiseret med dygtige trænere og ledere og fordi vi næsten pr. automatik tiltrækker
spillere fra de andre klubber i Gjern Kommune, når de når junior-alderen.
Gode resultater
Andre præstationer, der fortjener at blive fremhævet er dameholdet, der var meget tæt på
et jysk mesterskab i serie 3, men som på trods af utrolig flot opbakning i de 3 sidste kampe
måtte bøje sig mod Horsens SIK på Skæring Stadion. Men flot med en sølvmedalje – og
endnu engang tillykke til Per Larsen og co.
Når vi taler senior var det også meget tilfredsstillende at se herrerne klare skærene i serie 3
efter et godt efterår. Forhåbentlig var det begyndelsen til enden for den elevator-tilværelse
som vi har ført mellem serie 3 og serie 4. 2004-sæsonen markerede samtidig afsked med
Michael Rasmussen, der har gjort det godt i de 2 år han trænede vort førstehold.
I miniput blev 1994-holdet, der trænes af Mogens Kristensen og Frederik Gertsen
regionsmestre efter en sæson, hvor man blev bedre og bedre og endte med at slå vores
yngste miniput-hold – 1995’erne – som man havde tabt til i puljen tidligere på sæsonen.
Drengeholdet med Peter Mallin som træner, gjorde rent bord i efteråret, men kiksede da
man nåede puljevinderkampene og tabte efter straffesparks-konkurrence i HA 85.

Der var andre af de yngre ungdomshold der gjorde det fremragende, men af tidsmæssige
årsager vil jeg ikke nævne flere enkelthold her. Dog vil jeg nævne pige-fodbolden der er i
fortsat stor fremgang og specielt skolestævnet kun for piger som afvikles med Galten fS
som tovholder.
Fremgang over hele linjen
Alt i alt må jeg sige at vi ungdomsmæssigt står bedre end jeg i al fald kan huske. Det får os
imidlertid ikke til at hvile på laurbærrene, det må vi aldrig gøre, så kommer vi ikke videre.
Jeg mener det bare er vigtigt at vi i ungdom finder en passende balance mellem at det skal
være sjovt og at alle kan være med, men hvor det jo alligevel gælder om at vinde. Jo ældre
man bliver – jo mere. Det er klart i de yngste årgange handler det næsten udelukkende om
at være med.
At der er fremgang på næsten alle fronter kan læses på forskellige måder – antal hold
tilmeldt turnering – antal medlemmer – antal trænere og ledere – indtægter og udgifter –
alt er vokset!
Jeg håber at vi fortsat er i stand til at prioritere både ungdoms- og seniorafdelingen højt –
det mener jeg vi gør i dag. Men jeg håber også på at vi kan komme lidt længere
seniormæssigt – dvs. serie 3 er bundniveauet. I al fald er vi nu nået så langt at vi i år for
første gang får en del spillere fra ynglinge op til senior – det har vi virkelig set frem til i
flere år.
Andre arrangementer
Nu skal man heller ikke glemme arrangementer som er en succes i sig selv, men som man
har tendens til at glemme i forbifarten fordi de bare er der år efter år. Jeg kunne passende
starte med fodboldskolen, der igen blev rekordår i 2004 – tak til Per Larsen og co.
Indendørs fodbold betyder også meget i afdelingen – ikke mindst økonomisk.
Nytårskuren, Fårvang Cup for senior – og nu også ungdom betyder mange penge i kassen
– og så er det også sjovt at arrangere samtidig.

Afslutningsfesten i Skovhuset forløb også godt i 2004 og har fundet et stabilt leje hvad
antal gæster angår og det fortsætter efter samme koncept i år. Vi afprøvede sidste år at
holde en stor fælles afslutning i hallen for de yngste ungdomsspillere – også et
arrangement med positive tilbagemeldinger, måske det kunne udvides i år med spisning
for forældrene i klubhuset?
Vi havde sidste år 100 mennesker fordelt i 2 busser til landskamp i Parken og da det jo var
EM-år i 2004 vil jeg gerne sige tak til Claus Rasmussen og til DK for det samarbejde der
var omkring fodbold på storskærm der.
Endelig skal der lyde tak til Niels Ole og Lars Bo for afvikling af andefodbold i begyndelsen
af december.
Sponsorudvalg
I 2003 blev der etableret et sponsorudvalg og det sprang for alvor ud i 2004 og med
primært salg af reklameskilte bidrog dette udvalg i høj grad til at vi kunne sende junior- og
ynglingespillere til Holland og Italien og de lidt yngre til Ramsing Cup i Spjald. En stor tak
til dette udvalg, som gør et vigtigt stykke arbejde og jeg tror det er realistisk at vi kommer
et skridt videre i år – det er nogle meget stræbsomme og engagerede folk der sidder med i
udvalget.
2005
Hvis man skal se lidt på hvad der skal ske i år så vil jeg starte med at byde velkommen til
vores nye herreseniortræner Martin Simonsen, som vi stiller forventninger til dels som
træner og dels omkring det at indgå som en del af klubben, men naturligvis også
velkommen til alle øvrige nye trænere.
Dernæst vil jeg nævne, at vi allerede har været inde og diskutere vores problem fra 2004
med al for mange røde kort og dårlig opførsel. Vi skal tage afstand fra spillere og forældre
for den sags skyld – der viser dårlig opførsel. Vi vil forsøge at få etableret et slags regelsæt,
der beskriver hvad man må og kan tillade sig – og hvad der sker, hvis man ikke respekterer
reglerne.

Jeg tager også afstand fra den lille minoritet af spillere, der år efter år skal drille kasserer
og øvrig bestyrelse ved ikke at betale sine regninger til tiden. Så længe jeg er formand
kommer alle til at betale sit kontingent. Ingen kan gemme sig.
Vores klubhus og driften af det skal vi have gjort noget mere ved. Vi skulle gerne kunne
generere et større overskud, når man tager i betragtning hvor mange timer der bliver brugt
på at passe det. Vi vil derfor i år forsøge at få trukket flere personer ind i dette arbejde.
I 2005 bør vi også fortsætte det samarbejde der er med Silkeborg IF om talentsamarbejde,
hvor de bedste ungdomsspillere har mulighed for at komme til træning enkelte gange og
dermed få afmålt sit talent. Vores erfaringer fra 2004 har været gode og vi er tilfredse med
SIF’s ageren i den forbindelse.
En anden ting som bør nævnes er den Arla-dag den 1. maj, som er et slags åbent klubarrangement for børn fra børnehaveklassen til og med 5. klasse og som erstatter det som
nogle kender fra tidligere og som blev kaldt Marabou-dag.
Jeg vil sige tak til specielt Bjarne Bodal og Benny Nielsen, men også de andre kampledere
som vi har trukket på i 2004 til at dømme de mange ungdomskampe fra drenge og piger og
nedefter. Det er jo en ordning, som gik i gang i forbindelse med dommerkonflikten i
begyndelsen af sidste år og jeg synes vi her er fint på forkant med den udvikling der
givetvis venter om nogle år, hvor jeg er meget sikker på at vi ikke kan få stillet sorte
dommere til rådighed for alle vore hold. Jeg er selv en af disse kampledere – det er egentlig
ret sjovt – så jeg synes vi skulle få lidt flere på banen, så vi kan få aflastet dem der dømmer
mest.
Det bliver også rigtig dejligt, at der er udsigt til at få anlagt 2 nye fodboldbaner bag ved
hallen, det giver mange muligheder, måske allerede til august, hvor vi skal stå som
arrangør af kommunemesterskaberne. Måske lidt ønsketænkning, at de er klar så hurtigt,
men uanset hvad giver 2 ekstra baner os nogle muligheder på sigt, for eksempel ved at
arrangere nogle udendørs stævner. Vi har jo erfaringen fra det at afvikle stævner fra
indendørs fodbold.
Tak

Mange tak til de mange trænere og hjælpere, der har virket i 2004 – også tak til alle
samarbejdspartnere – ingen nævnt, ingen glemt.
Vi har et meget stort netværk og trække på – det er jeg glad for. Det giver mange
muligheder, når man i en fart skal have løst en opgave!
Selve bestyrelsen har jeg også været glad for at arbejde sammen med, tak for et godt
samarbejde, men omvendt er det også et problem at vi har så stor udskiftning omkring
den, som tilfældet er. Mit største ønske er at vi for fremtiden kan få større stabilitet på
dette felt.
Jeg vil slutte her og sige tak for 2004 – og tak for jeres opmærksomhed

