Formandens beretning – 1998
For en 3 ugers tid siden satte jeg mig ned og gjorde mig en række notater, mens jeg
bladede bestyrelsesreferater fra det sidste år og Per Larsens beretninger fra 96 og 97
igennem.
Jeg havde på forhånd en fornemmelse af, at 1998 var et stille og rolig år. Ok, Martin
Laursen blev solgt til Verona, men tænker man på oprykninger og den slags, skete der ikke
så meget i forhold til jubelsæsonen i 97. Vi fik ganske vist en oprykning for vores serie 6
hold. Vi stabiliserede os i ungdomsrækkerne, godt og vel endda, fordi vi i øjeblikket - med
god hjælp fra nogle store årgange - oplever en tilvækst i ungdomsafdelingen. Her om lidt
senere.
Første begivenhed i 98 var vores indendørs stævne, Nytårskuren, som efterhånden har
udviklet sig til en god hyggelig tradition, hvor mange der normalt ikke kommer til fodbold,
i al fald kommer ud at more sig i fodboldsammenhæng den ene dag. Og indendørs så er vi
faktisk rigtig godt med. Fårvang Cup som afvikles i november har fået en renæssance. Vi
har de sidste 2 år haft 64 henholdsvis 60 tilmeldte hold efter at vi i flere år har været nede
på 24 hold. Udover at det er sjovt og hyggeligt for deltagerne, så er det også et par
arrangementer der skæpper godt i afdelingens kasse.
I 1998 arrangerede vi Grundlovsdag en udflugt til landskampen i Parken mod Cameroun.
Jeg tror at sådanne arrangementer har stor værdi. Ikke sportsligt naturligvis, men socialt.
Det knytter nogle mennesker til klubben, vi normalt ikke ser særligt meget herude.
For at vende tilbage til det sportslige, så blev 1998 vores comeback-sæson i serie 3. Det
blev en lidt underlig sæson. 31 points og forbliven i rækken er umiddelbart ikke så dårligt.
Der var 5 oprykkere i pulje 22. Kun Fårvang blev, de 4 andre rykkede ned. Men selvfølgelig
står man med blandede følelser, når man efter 1. halvdel har 20 points, men kun opnår 11 i
2. halvdel. Jørgen Hebsgaard er træner for 1. holdet igen i år - for 3. år i træk. Umiddelbart
tror jeg at spillernes indstilling til hvad de vil med deres fodbold er afgørende for om vi
spiller i serie 2, 3 eller 4, når 99-sæsonen er omme. Sagt i beskedenhed, så tror jeg det
bliver svært at finde en serie 3 klub, hvor tingene er bedre organiseret end i vores klub. Jeg
føler helt klart at vi har særdeles kompetente personer på alle poster. "Man kan hvad man
vil" - vis det!

2. holdet opnåede i denne omgang kun 1 sæson i serie 4. Det var ikke overraskende, når
man ser hvilken åreladning holdet var udsat for før sæsonen. Træner for 3. år i træk var
Michael Lovring. Michael har været træner i klubben i rigtig mange år og det her var nok
den hidtil sværeste. Jeg vil gerne sige at jeg har stor respekt for at Michael nu tager imod et
job som træner for vores drenge b-hold. Det syntes jeg er flot efter at man har været oppe
at være lønnet træner for et seniorhold, man har 3 børn og ikke bor i byen. Michael er vist
det man kalder en ægte klubmand.
Det er lidt farligt at fremhæve enkeltpersoner, men jeg tager chancen alligevel. Niels Ole
Andersen var igen i 98 holdleder for 3. holdet i serie 6, der som bekendt rykkede op i serie
5. Alle ved at det ikke altid er spændende at sidde torsdag aften kl. 22.00 og ringe rundet
for at finde spiller nr. 9, 10 og 11 til serie 6. Men jeg tror heller ikke der er mange der
tænker på hvor vigtigt det er at have denne type i en klub. En type der kender alle klubbens
spillere gennem 10-15 år. Det er helt uvurderligt, måske det re-elt er forskellen på om vi
har 2 eller 3 seniorhold.
Der skal naturligvis også lyde en stor tak til de trofaste holdledere Per Grund og Kim
Greve.
Hvis vi lige skal gøre de ældre rækker færdig, så er det også tilfredsstillende at der også er
et - ikke stort - men trods alt velfungerende oldboyshold, der oven i købet kan kalde sig for
amtsmester!
I år bliver ekstra spændende, da vi med baggrund i nogle henvendelser, forsøger at starte
op med dameseniorfodbold. Ud fra forhåndsinteressen tror vi på, at der er mulighed for at
kunne tilmelde et 11-mands hold. Træner for holdet bliver Johan Nielsen, så her er vi helt
sikkert dækket godt ind.
Dækket godt ind har vi også været i ungdomsafdelingen i 98. Vi har relativ ubesværet
kunnet skaffe det nødvendige antal trænere og ledere og de indledte året med et DGItrænerkursus her i klubben. Jeg syntes at det er glædeligt, at de fleste fortsætter i 99. I
børnefodbold er resultaterne naturligvis ikke det vigtigste, det må vel handle om at give
dem nogle gode oplevelser og jo ældre de bliver, begynder resultaterne så småt at få større
betydning.

Jeg havde selv fornøjelsen af, at overvære en del af de kampe som miniput- og lilleputholdene spillede, da de i juli måned var til Kattegat Cup i Grenå. Efter min opfattelse er
det en rigtig god ide, at tage til sådanne stævner, da det helt klart er noget der styrker
sammenholdet blandt både spillere, forældre og trænere. Vi er helt bevidste om, at der
ligger store muligheder i de store årgange der er i øjeblikket. Vi får nogle rigtige gode
muligheder for at opbygge en god og bred afdeling. Mange muligheder har været drøftet,
men sidst i 98 besluttede vi i bestyrelsen, at vi - i første omgang for 1 år - ville ansætte vor
gamle formand Per Larsen som en slags ungdomskonsulent. Jeg skal i den forbindelse
fastslå, at Per Larsen som bestyrelsesmedlem naturligvis har været inhabil i denne sag. Det
skal også fastslås, at dette ikke skal ses som en nedprioritering af seniorafdeling, men alene
som en opprioritering af ungdomsafdeling.
Det betyder også at vi økonomisk vil bruge kr. 10.000 i ungdomsafdelingen i 99, hvilket jeg
ingen skrubler har med. Det er trods alt en lille del af hvad vi bruger totalt set på trænere.
Hvis en eller anden skulle have det svært med at vi aflønner en ung-domskonsulent, men vi
ikke aflønner vore ungdomstrænere, vil jeg fastslå at det IK-KE bliver fremtiden at vi skal
til at aflønne vore ungdomstrænere, men denne konsulent vil blive en eget central person i
ungdomsafdelingen, der skal løse nogle af de mere administrative opgaver og forhåbentlig
kan få sat skub i noget mere samarbejde med forældrene. Jeg håber også, at det vil
udmønte sig i at der kan tilbydes fodbold på et lidt tidligere tidspunkt end vi kan i dag, at
vores medlemstal kan øges, at vi får dygtiggjort vore ungdomstrænere og at vi om 4-5 år
kan være repræsenteret i samtli-ge rækker fra sandkasse til ynglinge, naturligvis både for
piger og drenge. Dermed kan der forhåbentlig også dannes en naturlig fødekæde fra
ungdoms- til seniorspiller.
Og apropos piger, så har vi relativt mange pigespillere i klubben. Vi oplevede den
paradoksale situation, da vi i maj måned afviklede Marabou-dag i samarbejde med JBU, at
der ud af de 110 deltagere var flere piger end drenge. I øvrigt et arrangement der gentages i
år, den 9. maj.
Et andet arrangement, der i 98 oplevede et lille jubilæum, var vores fodboldskole, der blev
afviklet i samarbejde med DGI for 5. år i træk. Ca. 70 børn fra hele kommunen var samlet
her på banerne i en uge. Vi er selvfølgelig klar i år med et lignende arrangement, denne
gang udvidet til at omfatte overnatning for de ældste børn.

I øvrigt bliver 1999 året hvor vi for første gang i flere år, har tilmeldt 2 11-mands hold i
ungdomsrækkerne, nemlig lilleput- og drenge.
I 1998 har vi sat nogle ting i gang, hvor resultaterne ikke kan aflæses her og nu. Vi har
kontaktet Gjern Kommune med henblik på etablering af en jordvold mellem bane 1 og 2.
Det skulle gerne betyde et mere intimt stadion, som forhåbentlig kan lokke flere
mennesker til at se fodbold på Fårvang Stadion. De foreløbige tilbagemeldinger er så
positive, at jeg tror på at jordvolden er en realitet, senest om 1 år. Sidste år indkøbte vi 40
stole til publikum og der blev etableret 2 udskiftningsbokse.
Omklædningsrum er fortsat vores største problem. Af forskellige årsager er der desværre
ikke sket ret meget i det forgangne år. Der er nu nedsat et lille udvalg, hvor Per Larsen har
sæde, og så er jeg sikker på at der kommer skred i tingene. Men jeg er selvfølgelig klar over
at vi ikke får flere omklædningsrum fra den ene dag, ja det ene år til det andet, men det er
vigtigt at vi nu kommer til at trykke på de rigtige knapper.
Jeg har tidligere været inde på at jeg føler at vi har en velfungerende afdeling, med rigtig
mange gode, stabile og troværdige ledere, der ligger adskillige timer her i klubben. Som en
beskeden tak inviterede vi i 98 disse personer med ledsager til en afslutningsfest her i
klubhuset. Et arrangement som vi fik god respons på, hvorfor dette vil blive gentaget i 99.
Et sted hvor vi måske kan forbedre os er ved at beskrive de enkelte opgaver noget bedre.
Min erfaring er, at de fleste siger ja til at løse en bestemt opgave, hvis bare den er klart
formuleret og er overskuelig. Det kunne jo være, at vi skal forsøge at gøre det i 99 og
derved få endnu flere til at hjælpe til med opgaverne.
Det ville være skønt den dag, hvor man som bestyrelsesmedlem i højere grad kunne nøjes
med at være koordinerende og bruge sine kræfter på at tænke tanker og komme med nye
ideer, der kunne udvikle klubben. Vi risikerer at miste nogle, hvis de skal bruge for mange
kræfter på at spille bussemænd og her tænker jeg naturligvis på at vi har alt for mange
seniorspillere, der ikke betaler deres kontingent til tiden. Der vil derfor blive taget skridt til
en ordning, så bestyrelsesmedlemmer ikke skal bruge adskillige timer på sådanne opgaver.
Vi vil i 99 simpelthen gå ind og spærre de senior-spiller der ikke - efter forudgående varsel
- betaler deres kontingent. Samtidig kan jeg meddele, at der nu er blevet mulighed for at
betale med dankort i klubhuset.

Omkring klubhuset kan jeg frygte at manglen på ledere kan blive et problem, hvis den
positive medlemsudvikling fortsætter. Der er nogle mennesker der udfører et
kæmpearbejde herude, vi må for alt i verden passe på at vi ikke slider dem op.
Når det er sagt, så er der i fodboldafdelingen gennem mange år ført en - med et flot ord ansvarlig økonomisk politik - en linje som den nuværende bestyrelse agter at fortsætte.
1998 blev året hvor vi tog afsked med Agnes Frederiksen, som har været vores vaskekone i
gennem ca. 30 år. Det er glædeligt, at vi har fået en aftale på plads med Anette Mortensen,
så alle 11-mands hold kan få deres tøj vasket.
Når jeg kigger på fremtiden, så tror jeg at vi har rigtig gode muligheder for at klare os.
Klare os med hvad? Allervigtigst - vi skal værne om de gode trænere og ledere vi har og vi
skal have udbygget dette korps, så kommer medlemmerne også. Vi skal stadigvæk
fastholde at have 2 seniortrænere, selvom det kan være beskæmmende at se kun 18 spillere
til 2 trænere. Vi skal ikke have et mål om at være kommunens højest rangerende hold, det
bør være en selvfølge! Selvom det kan lyde som for megen klap på hinandens skuldre så er
det selvfølgelig et udtryk for, at det faktisk kører ikke så ringe endda her i afdelingen, og
det skal vi så bare holde fast i og så bare køre videre, for man skal aldrig være helt tilfreds.
Selvom det hele baserer sig på frivillig arbejdskraft, må man godt stille krav til hinanden.
Jeg kan også udtrykke mig på en anden måde: Vi ønsker at spille mod Bjerringbro, Galten
og Hammel frem for Sjørslev, Vinderslev og Skjød.
Vi har gennem det sidste år haft et velfungerende samarbejde med kommune, halbestyrer,
skole, sponsorer og mange andre, der har betydning for denne afdeling. Jeg vil gerne her
takke alle for et godt samarbejde.
Tidligere tiders skænderier med andre afdelinger håber jeg at vi bliver forskånet for
fremover. Jeg tror at der er rigeligt plads til en velfungerende håndbold-,
badminton/gymnastik og fodboldafdeling. Jeg vil gå langt for at vi kan få et godt
samarbejde, gerne koordineret i hovedbestyrelsen. Hvis bare vi alle husker på at der skal
være plads til alle og hvis vi bare behandler andre, som vi gerne selv vil behandles, ja så
skal alt nok gå. Tak til mine kollegaer i hovedbestyrelsen i almindelighed og tak til mine
kollegaer i fodboldbestyrelsen i særdeleshed. Det har været et nemt job at være formand i

fodboldafdelingen, når man altid kan være sikker på at den enkelte udfører sine opgaver.
Jeg kan derfor roligt sige til I andre, hold jer ikke tilbage, det er faktisk helt sjovt at være
med til…"sammen står vi stærk"…
TAK

