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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 har i 
det forgangne år været på 7 medlemmer, som har suppleret hinanden rigtig godt. Vi vil gerne udvikle fodbolden i 
lokalområdet, både indenfor børne- og ungdomsfodbold, men også inden for vores damer- og herresenior. Vi har 
nu haft vores kunstgræsbane til rådighed i 3 år, og banen er et stort aktiv for foreningen. 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. Det er dog begrænset, hvor meget banen har været udlejet til andre 
klubber. 
 
Vi står p.t. med udfordringer omkring holdsamarbejdet med KKIK. De har næsten ingen tilbage i deres bestyrelse. 
AIF har derfor lovet hovedbestyrelsen i KKIK at hjælpe med at finde nogle folk til fodboldbestyrelsen i Karup. 
Derudover har AIF lovet at drive fodbolden i KKIK i et år, ind til en ny organisation er på plads i KKIK-fodbold. Det 
er nødvendigt med holdsamarbejde for, at vi kan stille hold i vores ungdomsrækker. Det betyder også at nogle hold 
skal træne både i Frederiks og i Karup. Der opbakning fra både fodboldudvalget og U-trænere til at give det en 
chance. 
  
Damesenior har i 2018 indgået et samarbejde med Kjellerup IF. Det har været en proces, hvor der er blevet afholdt 
en hel del møder og koordineringssamtaler. Der er til 2019 sæsonen lavet en aftale med to nye trænere til 
Kjellerup/Frederiks Q, som holdene hedder. Velkommen til Jan Skov og Nikolaj Drejer. Også på dame/pige siden 
er det en udfordring at fastholde spillere. Det skyldes uddannelse eller andre prioriteringer. Det betyder, at der skal 
arbejdes hårdt for at få holdene til at hænge sammen i 2019. Der planlagt et socialt arrangement, så spillerne fra 
de to klubber kan rystes endnu bedre sammen. 
 
Herresenior havde i 2018 sæsonen hold i serie 2 og serie 4/5. Serie 2 holdet havde en godkendt sæson, med 
Søren Offersen som træner. Serie 5 holdet spillede sig i serie 4 inden sommerferien. Desværre blev serie 4 en for 
stor mundfuld for holdet, som igen er at finde i serie 5. AIF vil gerne takke Søren Offersen for de to år i Frederiks. 
Til 2019 sæsonen har fodboldudvalget lavet aftale med to tidligere AIF-trænere, nemlig Henrik Kastbjerg og Anders 
Winther. Sidst de to var i AIF var tilbage i 2013. 
Jeg vil også gerne fremhæve det flotte arbejde, der udvist fra senior og oldboys i forbindelse med renoveringen af 
klubhuset. Ligeledes blev der i stor stil lagt mange timer til årets fyrværkerisalg. Frederiks stadion blev udbygget 
med overdækning i 2018. Det kunne kun lade sig gøre ved mange frivillige timer og velvillige sponsorers hjælp. 
  
Alhede Cup er for nylig afviklet til stor glæde for de mange hold, der var tilmeldt. Vi havde 141 hold med til 2019 
udgaven af Alhede Cup, som også afvikles til næste år. Det er en fremgang på 5 hold i forhold til 2018. 
En kæmpe tak til alle de frivillige der var med til hjælpe. En særlig tak til tovholder Tage ”Tawi” Johansen. 
I foråret 2018 var AIF-fodbold vært for de Jyske Mesterskaber i indendørs for U14-15 drenge/piger i Alhede-
hallerne. Her deltog 32 hold - svarende til ca. 250 spillere og trænere/holdledere, som alle blev indkvarteret på 
Frederiks Skole. Det var en succes både sportslig og økonomisk. Det gør vi gerne igen. 
 
AIF havde i 2018 også et samarbejde med Frederiks Skole. Fodboldafdelingen forestod undervisningen af de 3 
afdelinger på skolen i april 2018. Her deltog ca. 225 elever til denne store fodbolddag. Vi skal muligvis hjælpe med 
et lignende arrangement på Karup Skole i foråret 2019. 

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

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 2018 – Vi glæder os til 2019 sæsonen. 


