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Fodboldudvalgets årsberetning v. Anders Bertel 
 
Endnu et år er gået i fodboldafdelingen i AIF. Der har været fuld fart over feltet gennem året. Fodboldudvalget er 
blevet forstærket med yderligere 3 medlemmer, som gør at flere opgaver kan deles i udvalget. Vi vil gerne sætte 
skub i udviklingen af fodbolden i lokalområdet, både indenfor børne- og ungdomsfodbold, men også inden for vores 
damer- og herresenior. Det har også været den anden sæson, hvor vi har haft vores kunstgræsbane til rådighed, 
som er til stor gavn for klubben. Banen bliver anvendt året rundt og enkelte hold træner nu også udendørs i 
vintersæsonen. Vi har et tæt samarbejde med Viborg Kommune omkring vedligeholdelse og drift af banen. Senest 
har frivillige anlagt fliser fra hallen og ned til banen. 
 
Holdsamarbejdet med KKIK fungere stadig, men vi oplever i øjeblikket en lidt mindre søgning af ungdomsspillere 
fra Karup-området. Derfor vil de to klubber i foråret drøfte, hvorledes vi kan få flere unge til at spille fodbold i 
fremtiden. Desværre havde vi kun få hold med til årets udgave af Brande-cup i begyndelsen af sommerferien 2017. 
Her var der sammenfald med andre idrætsbegivenheder. I 2018 arbejder vi igen på at kunne stille med en række 
børne- og ungdomshold fra AIF/KKIK. 
 
Damesenior måtte i årets løb nedjustere holdet til 7-mandsfodbold. Til gengæld havde U18 piger stor fremgang og 
spillede sig op i Liga 1. En rigtig flot præstation. I øjeblikket arbejder fodboldudvalget på at styrke pige- og 
damefodbolden. Her er et samarbejde med KIF på trapperne. 
 
Herresenior havde i 2017 sæsonen hold i serie 2 og serie 5. Serie 2 holdet havde en godkendt sæson, med Søren 
Offersen som træner. Vi har forlænget aftalen med Søren Offersen, så han også skal virke i 2018 sæsonen. 
Serie 5 holdet havde i foråret samarbejde med KKIK senior. Efter sommerferien har senior udelukkende været i 
regi af AIF. Fodboldafdelingen har lavet en aftale med tidligere superligaspiller Frank Kristensen, som skal arbejde 
udviklingen ad den enkelte spiller på herresenior, ligeledes skal Frank også afholde moduler for vores U-trænere, 
hvor forskellige øvelser bliver gennemgået i løbet af foråret. Vi ser frem til samarbejdet med Frank Kristensen. 
 
Alhede Cup er for nylig afviklet til stor glæde for de mange hold, der var tilmeldt. V i havde 136 hold med til 2018 
udgaven af Alhede Cup, som også afvikles til næste år. I år havde vi 25 års jubilæum. En kæmpe stor tak til alle de 
frivillige der var med til hjælpe.  
I foråret 2018 skal AIF-fodbold vært for at afholde Jysk Mesterskab i indendørs for U14-15 drenge/piger i Alhede-
hallerne. Her deltager 32 hold - svarende til ca. 250 spillere og trænere/holdledere, som alle skal indkvarteret på 
Frederiks Skole. 
 
AIF har stadig et tæt samarbejde med Frederiks Skole. Fodboldafdelingen forestod undervisningen af de 3 
afdelinger på skolen i april 2017. 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 6. april fra kl. 8-14. 

Vi har i årets løb deltaget i møde med DGI, DBU, Viborg Kommune, Kjellerup IF, FCM og KKIK fodbold.  

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 2017 – Vi glæder os til 2018 sæsonen. 
 


