Formandens beretning – 2003
2003 har været et rigtigt godt år. Selv om der er episoder som man kan ærgre sig over, så
har der været så mange gode oplevelser, at det har været rigtigt sjovt, ja nærmest en
fornøjelse at være med i det vigtige arbejde en idrætsforening er for et lokalsamfund.
Fodboldafdelingen er efterhånden så etableret, at vi i 2003 havde ikke færre end 250 der
spillede fodbold, lige fra sandkassespillere på 5 år og op til old-boys spillere i slutningen af
50'erne. Nok så væsentligt har vi haft mellem 60 og 80 personer, der udgør en stor hjælp i
forskellige hjælperoller, f. eks. som medlem af bestyrelsen, som træner, som holdleder,
som dommer, som medhjælp i kiosken eller noget andet. Så alt i alt er der efterhånden et
så stort antal mennesker involveret, der gør, at vi ikke er afhængige af enkeltpersoner. Det
er jo ofte en fare i små lokalsamfund, at en enkeltperson kan få et korthus til at falde
sammen den dag vedkommende forlader klubben. Vi har efterhånden et så godt
fundament, at det ikke sker i vores klub.
Når der bliver skreget på lederkrise, så oplever jeg det ikke i fodboldafdelingen. Ved godt
solidt arbejde skaffer vi for eksempel relativt ubesværet de trænere og holdledere som vi
skønner er nødvendigt. Vi oplever, at mange er med år efter år og stopper man eller tager
man en pause på et tidspunkt, er man som regel villig til en anden og måske mindre
tidskrævende funktion. Det er utrolig vigtigt. For eksempel har vi til den kommende sæson
måtte udskifte omkring 15 trænere med 15 nye - men mange af de, der stopper, står klar i
kulissen, når der bliver kaldt på hjælp. Vi gør så også meget for at pleje vores "personale".
Vi må jo forholde os til at vi skriver 2004 og de normer og regler der gjaldt for 20 eller 30
år siden er ikke nødvendigvis de samme i dag. Det er ikke nødvendigvis et "kald" at gå ind
og gøre et stykke frivilligt arbejde i dag. Købeidræt er også et begreb, som vi forholder os
til. Således betaler man i dag i ynglinge- og senior kontingent pr. kamp. Nogle står
fuldstændige af overfor denne metode, men jeg mener, vi følger med tiden på godt og ondt
og systemet har vist vist sin berettigelse. Gad vide om vi ikke ser lignende systemer i andre
klubber fremover.
Det er ikke kun spillere, trænere og ledere, der bakker op om fodboldafdelingen. Vi har
årligt omkring 300 målaktionærer og via et seriøst stykke arbejde har vi i 2003 øget antal
af sponsorer til flere end 40. Vi er beviste om, at mange sponsorer støtter os, fordi de er

lokalt funderet, men alle kan være sikre på, at vi i sponsorudvalget arbejder yderst seriøst
og at pengene kommer ungdommen i Fårvang til gode. Sponsorudvalget er et rigtig godt
eksempel på, at det ikke nødvendigvis er svært at skaffe frivillige hjælpere - men at det
handler om at finde præcise opgaver til de rigtige mennesker.
Netop de mange sponsorer gjorde det f. eks. muligt, at mange af de unge fodboldspillere
her i området fik en stor oplevelse, da vi var rigtigt mange mennesker til fodbold på Århus
Stadion, hvor landsholdet spillede mod AGF. Vi håber på at kunne lave et arrangement i
2004, hvor Brøndby eller FCK er den ene part i en Superliga-kamp.
Sportsligt var der flere hold, der markerede sig i 2003. Største præstation stod uden tvivl
Mikrodrengene i årgang 1995 for. De besejrede alt, hvad der var i området og kom derfor
til Jysk/Fynske Mesterskaber i Toftlund, nær ved grænsen og her gik de hele vejen. En
utrolig flot præstation og måske et af de bedste resultater klubben nogensinde har opnået?
Stort tillykke til drengene og trænerne Benny Nielsen og Alex Petersen.
Også flotte præstationer af holdene, der var til Ramsing Cup i Spjald og ikke mindst flot af
serie 4, der med ny træner ved roret sikrede sig oprykning til serie 3.
Det er vigtigt med en sund og velfungerende ungdomsafdeling, men det er også afgørende,
at seniorafdelingen kører godt. Vi begynder jo snart at kunne høste frugt af det gode
samarbejde, vi nu i nogle år har haft med Thorsø/Aidt IF på junior- og ynglingeniveau.
Skulle en eller anden forvilde sig til at tro, at vi bruger en frygtelig masse penge på
seniorafdelingen vil jeg gerne henvise til, at vi i disse år bruger færre penge på
seniortrænere end vi gjorde for eksempel for 10 år siden - og dette vel og mærke i en
periode, hvor kontingent-indtægterne er steget fra 29.000 til 105.000 kr.! Det korte af det
lange er, at vi skaber og bruger mange penge, men især på ungdom - jeg er sikker på, at det
giver resultater på sigt!
Vi har valgt med virkning fra 2004 at hæve betaling for spillet kamp på ynglinge- og
seniorniveau fra kr. 40 til kr. 50 pr. kamp. Ligeså vel som vi sidste år generelt hævede
kontingentet for ungdom med kr. 100 pr. spiller og ligeså vel som, at vi ikke vil sænke
priserne i klubhuset, så mener vi, at man gerne betaler for kvalitet - vi mener, at vi har en
vare, som stemmer overens med prisniveauet. Husk på, at vi sjældent siger nej til ønsker

fra trænere og medlemmer, der har gode ideer og som koster penge - det nye boldrum er et
godt eksempel.
Men i den her branche skal man have tålmodighed - det tager år at se resultater, men de er
så småt ved at vise sig. Derfor er det i mit hoved også ved at være slut nu med at snakke
serie 4 for vores 1. hold. Med det bagland vi har, er serie 3 et minimumskrav. Vi er nu i en
situation, hvor damejunior-rækken reelt er den eneste række, vi ikke har hold i. Det kan vi
godt klappe os selv på skulderen af - vi vil til den kommende sæson have 10 eller 11 11mandshold.
Med så mange spillere er det også nødvendigt, at vi begynder at blive konkrete omkring
evt. nye baner. Fodboldafdelingen har i den forbindelse peget på området bag ved hallen
og vi har tillid til at hovedbestyrelsen nu - i samarbejde med os - arbejder videre med
planerne.
Jeg skylder også at nævne nogle ting, der går igen år efter år, men som absolut fortjener at
bliver nævnt, måske især Fodboldskolen, som Inge og Per Larsen står i spidsen for år efter
år - utroligt flot med de mange deltagere. Fårvang Cup, Nytårskuren og Skovhusfesten er
andre eksempler - arrangementer, der bare kører derudaf.
Vi søsatte noget nyt - efter års overvejelser skulle det prøves af, nemlig et stævne for de
yngste fodboldspillere, i første omgang drenge årgang 93, 94 og 95. Et andet arrangement
som vi havde snakket om i nogle år, en fælles afslutningsfest løb af stablen i Hallen. Begge
dele arrangementer, der gentages i 2004.
Vi brugte igen i 2003 masser af tid på samtaler med trænere og holdledere - evaluering
hedder det på godt nudansk. Masser af tid, men givet godt ud - for begge parter, åbner for
at snakke om hvad man har lyst til, kursusmuligheder osv. Det mundede så ud i et
stormøde i november måned, hvor vi var samlet 45 mennesker her i klubhuset og snakkede
2004 - et vældigt flot fremmøde, som vi var glade for i bestyrelsen - det vidner om en
utrolig god opbakning.
Det er spændende at arbejde videre - der er hele tiden noget at tage fat på. Vi er så småt
ved at etablere nogle små udvalg - sponsor - klubhus - materiel - festudvalg - der kunne

være andre. Jeg tror, det er vejen, få involveret rigtigt mange mennesker, føle at vi står
sammen om det her.
Det lyder alt sammen vældigt positivt - og det er det faktisk også. Personligt kan jeg sige, at
sjældent har lysten til at arbejde videre med de her ting, været større. Hvis man er villig til
at arbejde sammen om tingene, opnår man også resultater.
Så vil jeg undgå i år at brokke mig over småting, som f. eks. de spillere, der bevidst ikke
betaler deres kontingent til tiden. De skal ikke have lov til at ødelægge det gode
helhedsbillede. Men jeg fatter ikke, at de vil være sig selv bekendt.
Der kunne være lidt mere, der burde nævnes, eksempelvis træningstider for senior
indendørs - men alt i alt befinder vi os i småtings-afdelingen, som jeg synes er ok, man kan
diskutere på vores hjemmeside, som i øvrigt har haft flere end 7.000 besøg i løbet af det
sidste år - ret så flot.
Jeg kunne sagtens komme ind på flere emner, men jeg vil gerne slutte af med at sige tak for
jeres opmærksomhed og tak til alle, der har samarbejdet med og støttet HFIF's
fodboldafdeling i 2003.

