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Fodboldudvalgets årsberetning v. Anders Bertel 
 
Fodboldsæsonen 2016 har budt på rigtig mange oplevelser for vores spillere i alle aldersgrupper. Vi haft vores 
kunstgræsbane til rådighed i den første hele sæson, hvilket har været til stor gavn for klubben. Banen bliver 
anvendt året rundt og flere hold træner nu også udendørs gennem hele vinteren. Et stort aktiv for foreningen. 
Banen har dog i et begrænset omfang været udlejet, hvilket vi heller ikke har budgetteret med. 
 
Holdsamarbejdet med KKIK er i 2016 blevet yderligere udvidet. Den store fællesoplevelse var deltagelsen i 
Brande-cup i begyndelsen af sommerferien 2016. Her deltog 8 forskellige hold fra U9 til U16. Denne oplevelse vil vi 
gerne give til endnu flere spillere i 2017. Derfor er vi også i fuld gang med planlægningen. Vores målsætning er, at 
endnu flere børn/unge, men også trænere, ledere og forældre/søskende skal deltage i den fælles Brande-cup 
Camp. Foreningen har investeret i et telt, der skal udgøre basen for holdene. 
Samarbejdet med KKIK fodbold gør, at vi kan opretholde hold i de fleste aldersgrupper i ungdomsårgangene. Vi vil 
gerne benytte lejligheden til at takke KKIK-fodbold for et godt og konstruktivt samarbejde. 
 
Damesenior sikrede sig oprykning til serie 1, efter en rigtig flot forårssæson. En fornem præstation af holdet, der 
også i efteråret havde en rigtig god første sæson i serie 1. I september drog holdet Benløse til LM DGI for 
damesenior. Det blev den helt store turnering for vores damer, der kunne tage guldmedaljerne med hjem til 
Frederiks. Endnu en gang tillykke med resultatet. 
 
Udendørssæsonen 2016 var for herresenior, en noget blandet fornøjelse. Oprykningen til serie 1 viste sig at være 
en alt for stor mundfuld for holdet. Efter sommeren var holdet igen at finde i serie 2. Med fire runder igen måtte 
fodboldudvalget desværre afbryde samarbejdet med seniortræneren. I de sidste kampe blev holdet ledet af de to 
tidligere AIF trænere Henrik Kastbjerg og Anders Winther. Vi skylder dem en stor tak for, at de kunne overtage 
ledelsen med så kort varsel. Rent sportslig tabte vi ikke en kamp efter trænerskiftet og holdet sluttede på en 
godkendt 3. plads. Andet-holdet startede sæson ud i serie 4, men måtte ned i serie 5 efter foråret. Her er holdet 
stadig placeret. Fodboldudvalget har i efteråret 1016 lavet en aftale med træner Søren Offersen fra Skals, som fra 
2017 sæsonen står i spidsen for herreseniorafdelingen. Vi glæder os til samarbejdet med Søren og ønsker ham 
rigtig hjertelig velkommen til klubben. 
 
I foråret 2016 var AIF-fodbold vært for at afholde Jysk Mesterskab i indendørs for U14-15 drenge/piger i Alhede-
hallerne. Her deltog 32 hold - svarende til ca. 275 - 300 spillere og trænere/holdledere, som alle blev indkvarteret 
på Frederiks Skole. Tak til alle de frivillige hjælpere der gjorde dette arrangement muligt at gennemføre. 
 
Som noget helt nyt har AIF lavet et samarbejde med Frederiks Skole. Fodboldafdelingen forestod undervisningen 
af de 2 yngste afdelinger på skolen den 1. april 2016. Her deltog ca. 225 elever til denne store fodbolddag. Vi er 
klar til at løfte opgaven igen – i år er dagen fastlagt til fredag den 31. marts fra kl. 8-14. 

Det var ligeledes glædeligt, at vi efter et års pause fik fodboldstævnet Alhede Cup på banen igen. En stor tak til alle 
de frivillige, der afsatte tid til at hjælpe denne weekend i januar. 

I forbindelse med DBU Jyllands årsmøde i region 2 i november 2016 blev Kampfordeler Tage ”Tawi” Johansen 
hædret som årets kampfordeler i region 2. Et stort skulder klap til Tawi, der gennem årtier har ydet en fantastisk 
indsats i AIF. 

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 2016 – Vi glæder os til 2017 sæsonen. 

 


