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Fodboldudvalgets årsberetning v. Anders Bertel 
 
Fodboldsæsonen 2015 blev en milepæl for fodboldafdelingen i AIF. Her tænker vi naturligvis på opførelsen af 
kunstgræsbanen ved Alhede-hallerne. Projektet havde været undervejs siden 2008 i samarbejde med Viborg 
Idrætsråd og Viborg Kommune. Umiddelbart før gravearbejdet gik i gang modtog vi en glædelig nyhed fra A.P. 
Møller Fonden - en bevilling på kr. 230.000. Det gjorde, at økonomien var helt på plads inden projektet blev startet. 
En stor tak til alle de frivillige, der har ydet en indsats med at få kunstgræsbanen realiseret. Banen blev indviet, på 
flotteste vis, den 20. juni, af Borgmester Torsten Nielsen i samarbejde med U8 drenge/pige holdet. 
 
Damesenior har i ude-sæsonen spillet seven/eleven i foråret og 11-mands i efteråret. Vi håber i indeværende år at 
kunne få lidt flere damespillere, så Tawi igen har en stor trup at arbejde med til træning. Damesenior vandt i 
sommeren 2015 LM, som blev afviklet i Farsø – en kæmpe præstation af hele holdet og cheftræner Tawi. 
 
Udendørssæsonen 2015 var en successæson for herresenior, som sluttede af med en dobbelt oprykning til hhv. 
serie 1 og serie 4. Målsætningen for 2015 var minimum en oprykning til et af holdene. Træner Klaus Kærgård 
havde allerede i sommerferien meldt ud, at han ønskede at stoppe trænergerningen efter 2 gode år i AIF for at 
tilbringe mere tid sammen med familien. Fodboldudvalget har i vinteren 2015-16 lavet en aftale med Mads 
Hangaard fra Skive, som i 2016 skal stå i spidsen for herreseniorafdelingen. 
 
Samarbejdet med KKIK er i 2015 blevet yderligere udvidet. Det er aftalt, at alle hold efter 10 års alderen skal spille 
på fælles KKIK/AIF hold. Det gør, at vi kan opretholde hold i de fleste aldersgrupper i ungdomsårgangene. Vi vil 
gerne benytte lejligheden til at takke KKIK for et godt og konstruktivt samarbejde. 
 
I efteråret skulle alle børne- og ungdomshold have været til Superligakamp på MCH-arena i Herning. Men kampen 
mellem FC Midtjylland og FC København blev desværre aflyst umiddelbart før kampstart på grund af stormvejr. 
Heldigvis er holdene inviteret til den nye kamp mellem de to hold om kort tid. AIF fodbold har i en årrække været 
samarbejdsklub med FC Midtjylland. 
 
I løbet af foråret venter to store arrangementer for fodboldafdelingen. Vi er blevet udpeget til at afholde Jysk 
Mesterskab i indendørs for U14-15 drenge/piger den 5.-6. marts i Alhede-hallerne. Her kommer der 32 hold - 
svarende til ca. 275 - 300 spillere og trænere/holdledere, som alle skal indkvarteres på Frederiks Skole. 

Vi er også igen blevet udpeget, som værtsklub for afholdelse af LM under DGI-fodbold. LM afvikles lørdag den 28. 
og søndag den 29. maj 2016 for U12 - U18 drenge/piger. Vi forventer op mod 30 hold, hvilket giver ca. 350 spillere 
og trænere/holdledere. Det kræver en kæmpe frivillig indsats at afvikle et mesterskab, som LM. Her får vi brug for 
alle udvalg i AIF, da det er en stor opgave, der skal løftes i flok for at kunne lykkes. 

Som noget helt nyt har vi lavet et samarbejde med Frederiks Skole. Fodboldafdelingen skal forestå undervisningen 
af de 2 yngste afdelinger på skolen i en dag. Vi forventer ca. 200 elever til denne store fodbolddag - fredag den 1. 
april kl. 08:30 - 13:30. Samarbejdet er et led i den ”åbne skole” som er implementeret efter Folkeskolereformen. 
Det er et samarbejde, som vi forventer os meget af og håber derved at kunne rekrutterer endnu flere medlemmer til 
idrætsforeningen på sigt. 

Fodboldudvalget vil afslutningsvis gerne sende en kæmpe tak til alle de frivillige, der har muliggjort og muliggør at 
bolden kan rulle på banerne. Uden trænere, holdledere, kampfordeler, kridtere, dommere, forældre og naturligvis 
sponsorer ville vi ikke have en forening i fremdrift. 
 
Tak for samarbejdet i 2015 – Vi glæder os til 2016 sæsonen. 
 


