Formandens beretning – 2000
At have været med i bestyrelsesarbejdet i fodboldafdelingen gennem det sidste år har været
en fornøjelse! Glæderne har været mange, selv om der selvfølgelig også altid er skuffelser.
Her handler det ikke bare om sportslige resultater - ingen skal dog være i tvivl om at de
også har været rigtig gode i 2000, men jeg vil allerede indledningsvis fremhæve 3 store
områder, som jeg nævnte på dette sted for et år siden, som der for alvor er kommet skred i,
i det forgangne år.
De 3 hovedområder som jeg alle vil vende tilbage til er noget om et juniorsamarbejde med
Thorsø, nye omklædningsrum og så er det noget omkring involvering af forældre i
arbejdet.
Inden vi kommer så langt vil jeg indlede med at fortælle at omkring 240 mennesker, ung
eller gammel, dreng/pige eller mand/kvinde har spillet lidt eller meget fodbold i HFIF-regi
i 2000. Vi er nu ved at have opbygget et troværdigt medlemskartotek, hvor kriteriet er at
man som seniorspiller har spillet mindst 1 kamp i 2000. Ud fra de kriterier vi har sat op, ja
så er vi faktisk oppe på 240 medlemmer, det højeste i fodboldafdelingen i mange år, men
samtidig også et tal som givetvis vil stige de næste 3-4 år.
Et stigende antal medlemmer stiller også krav om flere trænere og ledere. Vi er heldigvis
inde i en periode, hvor det er relativ let og få besat de forskellige poster i
ungdomsafdelingen. Vi er nået dertil, hvor det er væsentlig sværere at finde en træner til et
serie 2 damer og til et 2. og 3. hold for herrer.
De sportslige resultater i 2000 er nogle af de bedste i mange år. Flagskibet, vores herrehold
i serie 4 er heldigvis tilbage i serie 3 efter et enkelt års fravær. Ubetydeligt vil nogle mene,
men det tror jeg ikke det er - det skulle helst aldrig komme så vidt at man er ligeglad med
om man spiller i serie 3 eller serie 4.
Både lilleput- og drengehold vandt deres puljer i efteråret. 6 11-mands hold og 3 puljesejre, det er flot nok! Herudover var der også en puljesejr til miniputterne i deres 7-mands
række. Hvad det sidste angår må vi jo huske på, at det ikke er resultaterne der har højest

prioritet, men mere at børnene bliver fanget af fodbolden og holder ved og så skal man jo
nok til at kigge lidt mere på resultaterne, når de skal spille 11-mands fodbold.
2000 var året, hvor vi tog delvis afsked med Jørgen Hebsgaard. Jørgen har været træner
for vores 1. hold i 4 år og er stille og rolig blevet en del af klubben, og for ham har ingen
opgave været for lille. Det giver således også stor respekt, når manden siger ja til at blive
træner for et nystartet juniorhold, som vi som bekendt snart indleder - eller rettere har
indledt med Thorsø.
Det er en af fodboldafdelingens - det lyder flot - satsningsområder, at få det til at køre, så vi
indenfor en nu overskuelig fremtid igen kan skabe en normal fødekæde til vores
seniorafdeling. Og mon ikke det kan lade sig gøre. Med en kapacitet som Jørgen Hebsgård
ved roret er fundamentet i al fald i orden.
Til vores 2. og 3. hold havde vi til sidste sæson engageret Thomas Gisselmann som træner.
Han havde i foråret Allan Sørensen som assistent og til efteråret fik han så hjælp af Søren
Miller. Går det? Jo, det gjorde det. Thomas Gisselmann gjorde skeptikerne til skamme og
udførte jobbet, der sommetider var under lidt svære vilkår, til ug. Vi beklager, at Thomas
ikke ønskede at fortsætte.
Niels Ole Andersen sikrede, at Fårvang også i 2000 kunne stille et 3. hold. Imponerende
flot, mellem 40 og 50 forskellige spillere blev benyttet. Og der er ingen tvivl om, at Niels
Ole og vi kæmper en sej kamp for fortsat at holde liv i 3. holdet, indtil vi om nu trods alt få
år igen får forsyninger nedefra.
Omkring herresenior er status for den sæson som vi lige har taget hul på, at vi har ansat
Mikael Larsen fra Thorsø på en 2-årig kontrakt som træner for 1. holdet. Efter en del
turbulens er Michael Lovring træner for 2. og 3. holdet. Det er forkert, at bruge ordet
nødløsning om Michael, for det ligger der lidt negativt i. Det er rigtigt at vi havde lavet en
anden aftale, hvor vedkommende sprang fra aftalen. Men vi var så heldige at vi kunne
finde en trænererstatning til det lilleputhold, som Michael oprindelig skulle have trænet.
Michael har siden han var seniortræner sidst gennemgået en række trænerkurser og bestod
i slutningen af 2000 DBU's testtrænerkursus.

På damesiden har vi efter et enkelt år sagt farvel til Brian Vestergaard og her er vi rigtig
meget på den. Vi har ledt med lys og lygte efter afløseren, men jeg må erkende at i dette
øjeblik er denne ikke fundet! Det er absolut ikke fordi vi nedprioriterer damefod-bolden,
men det er bare svært!
Til den kommende sæson står vi rigtig stærkt træner/ledermæssigt på ungdomssiden. Vi
tror at vi har fundet en fin balance med i gåseøjne voksne trænere til de 11-mands hold og
så måske lidt yngre og uprøvede kræfter til nogle af de yngste årgange. Det er blandt andet
på den baggrund, at vi har valgt at spare Per Larsen væk som ungdoms-konsulent i 2001.
Blandt de mange der yder en stor indsats for afdelingen udpegede vi i slutningen af året
Kim Greve som den person, som vi syntes skulle have foreningens idrætspris, som
overrækkes her om et par uger. Vi anførte i vore argumenter blandt andet at Kim gør en
stor indsats indenfor både badminton og fodbold. Gode argumenter, som desværre ikke
var tilstrækkelige til at Kim kunne besejre den der får prisen den 21. februar. Det var
ærgerligt, men det skal ikke ødelægge vores tilfredshed med at vi i Kim Greve har en mand,
som vi altid kan regne med.
Mange er ikke blevet nævnt, men absolut ikke glemt, I skal alle have tak for jeres indsats i
2000.
Michael Lovring skulle som en del af sin træneruddannelse aflevere et projekt. Det er det
som vi nu kender som et forældre-udvalg. Et forældreudvalg blev dannet i sidste halvdel af
året, de fik produceret en slags tipskupon og efterfølgende er lavet en forældrebank. I alt
36 personer reagerede på tipskuponen, måske ikke så mange, men det er en start og der
ligger en opgave i at fastholde og øge det antal.
Gennem de senere år har vi i det små startet nogle ting op som forsøg og set hvordan det
har forløbet og vi kan så se i dag se at disse ting lige pludselig er blevet til en naturlig del af
et fodbold år i HFIF. Det jeg her tænker på er Marabou-dag, bolddrenge når 1. holdet
spiller hjemmekampe, sommerdag for sjov, træner- og lederfester og sidst men ikke
mindst fodboldskolen i starten af sommerferien.
Sådanne tiltag skulle der gerne komme flere af, hvis der skal ske en fortsat udvikling af
HFIF' fodboldafdeling.

Sidste år blev der snakket en del om de helt utilstrækkelige omklædningsforhold som vi
har her i klubben. På det område er der sket meget på et år, okay ikke så synligt endnu,
men der er i al fald trukket i et antal tråde, så vi formentlig og forhåbentlig til
sommerferien har 3 nye tilpas store omklædningsrum. Jeg håber i den forbindelse at der er
mulighed for at der bliver arbejdet på tværs af afdelingerne. Det jeg prøver og sige er, at
der tages del i det arbejde vi selv skal udføre fra alle afdelinger, selvfølgelig gerne
koordineret via hovedafdelingen.
Hovedafdelingen er jeg selv en del af via min post som formand for fodboldafdelingen. Jeg
skal beklage, at der ikke i 2000 er taget fat om og få malet klubhuset. Det har jeg berettiget - fået mange stikpiller for - og helt ærligt vi kan heller ikke være det bekendt som
det ser ud i dag. Det må vi snarest få gjort noget ved.
Når problemerne omkring omklædning er vel overstået, hvad skal vi så se på? Det er
således, at vi til den kommende sæson har 7 11-mands hold. Det er ikke urealistisk, at
forestille sig, at dette antal øges med et par hold eller 3. Eller man kan sige måske 5 11mands kampe om ugen. Det slider på kampbanen.
Vi har derfor kort i bestyrelsen snakket om, at det kan komme på tale at diskutere en
ekstra bane i løbet af få år. Vi vil gerne høre jeres syn på det. Kan der ligge en bane nede i
skoven, eller i hvert fald en del af skoven, er det bag hallen eller hvad? Under alle
omstændigheder har vi indtil videre droppet den tidligere snak om jordvold, indtil det
andet er nærmere belyst.
Det kunne også være relevant at diskutere - måske ikke nu, men så om et år - om der skal
gøres et eller andet i forhold til de nye omklædningsrum. Man kan forestille sig så meget, f.
eks. en indgang omme ved fjernsynet, en terrassedør ud samme vej, flisebelægning hele
vejen rundt om klubhuset eller noget helt fjerde.
Noget helt andet, som jeg nævnte kort i starten, Thorsø-samarbejdet. Hvis vi skal være helt
ærlige så går vi ind i et samarbejde med Thorsø for juniorerne af nød. Vi vil simpelthen
ikke tabe en årgang på gulvet og det ville ske, hvis vi ikke indledte et samarbejde af en eller
anden art. Der er lige langt fra Fårvang til Gjern som fra Fårvang til Thorsø. Vi har valgt
det sidste, dels fordi Gjern er i et samarbejde med Grauballe og fordi Jørgen Hebsgaard
har relationer til både Fårvang og Thorsø. Træningen vil foregå i Fårvang mandag og

onsdag og kampene vil også som udgangspunkt blive spillet her, men det er noget som der
løbende skal evalueres på. Vi har selvfølgelig ikke noget mod, hvis samarbejdet trækker
spillere andre steder fra, men jeg tror ikke på et samarbejde hvor der skal involveres
hverken 3 eller 4 klubber.
Silkeborg IF har taget initiativ til et meget uformelt samarbejde med klubberne i omegnen.
Der hvor vi mærker det mest er når vi får lov at sende en miniputspiller til en
superligakamp, hvor han så løber hånd i hånd på banen med en superligaspiller.
Kiosken her i klubhuset har også i 2000 krævet rigtig mange mandetimer. Et antal der ikke
bliver mindre her i år, hvor der bliver sen træning, de 4 første aftener i ugen. Anette er
opmærksom på at hun skal have nogle flere og nye hjælpere omkring sig for at få det hele
til at gå op i en højere enhed. Derfor ville det være dejligt, hvis der var et par stykker mere,
og som ikke er bundet op af andre opgaver, der ville snuppe bare en uge eller 2 på en
sæson.
For lige som de andre der bruger mange timer her i fodboldafdelingen, så er det vigtigt at
Anette får uddelegeret noget, så hun kan holde nogle flere år!
Som noget af det sidste vil jeg også nævne, at vi i 2000 stod som arrangør af
kommunemesterskabet for ungdomshold, at vi stillede med hjælpere til programsalg ved
Fåremarkedsrallyet og at vi igen gnidningsfrit afviklede henholdsvis Nytårskuren i januar
og Fårvang Cup i november. 2 rigtige gode stævner der samtidig skæpper rigtig godt i
klubkassen.
Jeg forventer at vi i år vil følge efter badmintonafdelingen og vil kunne præsentere vores
egen side på Internettet. Kaj Lovring arbejder på sagen.
Lidt senere skal vi sige farvel og tak til Jacob Pedersen, der forlader bestyrelsen efter kun 1
år. Det skal jeg beklage, fordi Jacob har været et friskt pust at få med, han snakker meget,
men der er som regel også meget indhold i det han siger. Jeg håber at hans afløser vil følge
ham til dørs. Men jeg skal også takke mine 5 andre bestyrelseskollegaer for et godt
samarbejde.

Tak til alle der har støttet fodboldafdelingen i det forgangne år, herunder sponsorerne. Den
største tak skal gå til de mennesker der har hjulpet til i året der gik, uanset om det var lidt
eller meget, så har det været til gavn for fodbolden i Fårvang.

