Frederiks, 9. februar 2015
Fodboldudvalgets årsberetning v. Anders Bertel
Udendørs sæsonen 2015 er just startet for senior og om kort tid starter ungdomsholdene op. De
fleste ungdomshold spiller i øjeblikket de afsluttende indendørs turneringer og flere hold har
endda kvalificeret sig til Jysk mesterskab i DBU og LM under DGI.
Vi kan se tilbage på en 2014 sæson, hvor herresenior fik ny træner, Klaus Kærgård. Det har
generelt været en spændende og udfordrende sæson. Her har den store opgave været, at få
integreret de mange ungdomsspillere, som er rykket op i seniorafdelingen. Det har Klaus udført
perfekt – så vi nu har en trup bestående af en masse unge talentfulde spillere og en god portion
rutine på holdet. Serie 2 holdet spillede med om oprykning til det sidste, men manglede kun få
point for at det havde lykkedes. Serie 5 holdet var ligeledes tæt på oprykning, men glippede til
sidst.
Så målsætningen for i år er sat – der skal en og helst to oprykninger til Alheden.
Damesenior måtte efter sommerferien nedjustere til at spille seven/eleven, bl.a. på baggrund af
lykkelige omstændigheder. Vi håber i år at kunne få lidt flere damespillere, så Tawi igen har en
stor trup at arbejde med til træning.
På ungdoms siden har vi igen i 2014 haft et godt og konstruktivt samarbejde med KKIK.
Den helt store event for fodboldafdelingen i 2014 var Landsmesterskaberne fra 30. maj til 1.
juni. AIF var helt tilbage i 2013 blevet tildelt værtsskabet for årgange 5. -8. kl. drenge/piger.
Foldboldudvalget har lagt mange timer i planlægningsarbejdet, og ved en enorm hjælp fra rigtig
mange forskellige frivillige fik vi gennemført et super stævne, som DGI var særdeles tilfredse
med.
At Frederiks U15 piger, så også kunne løfte pokalen til sidst, var bare endnu flottere.
Økonomisk blev LM også en succes ca. kr. 80.000 i overskud – primært på grund af de mange
velvillige sponsorer og de mange frivillige. Det kommer klubben til gode på et senere tidspunkt.
På idrætsanlægget ved Alhede-hallerne blev legepladsen og grillhytten indviet i samarbejde
med Forældreforeningen.
Det store projekt, som netop nu et tæt på realisering, er etableringen af kunstgræsbanen i
samarbejde med Viborg Kommune. Fodboldudvalget har i løbet af 2014 lavet flere
indsamlinger, og modtaget stor støtte fra erhvervsdrivende, familier, borger, medlemmer og
andre interessenter. Vi er dog ikke helt i mål med indsamlingen endnu, men det er et par
arrangementer i støbeskeen, så de sidste midler kan komme ind. Vi glæder os til indvielsen,
som formentlig bliver i slutningen af foråret i år.
Fodboldudvalget vil hermed gerne sende en kæmpe tak til alle de frivillige, der har muliggjort og
muliggør at bolden kan rulle. Uden trænere, holdledere, kampfordeler, kridtere, dommere,
forældre og selvfølgelig sponsorer, som sikrer det økonomiske fundament.
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