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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 hele året. Fodboldudvalget 
har i det forgangne år været på 7 medlemmer, som har suppleret hinanden rigtig godt. Derudover deltager 
kampfordeler Tage Tawi Johansen i vores udvalgsmøder. Tage er en utrolig vigtig brik i fodboldafdelingen. Jeg vil 
gerne takke mine kollegaer i udvalget for samarbejdet i årets løb. 
 
I ungdom har vi samarbejdet med KKIK i flere år. Vi har i årets løb lavet en række arrangementer i Karup. 
Derudover har flere hold flyttet træningen, så der både blev trænet i Frederiks og i Karup. Det har dog ikke givet 
flere spillere, og ungdomstrænerne har indstillet til, at træningen foregår i Frederiks fremover. Vi har et stabilt antal 
medlemmer i fodboldafdelingen, men vi er stadig udfordret i at fastholde ungdomsspillere i 14-15-16-årsalderen. I 
vintersæsonen har de ældste drenge, også haft mulighed for at spille indendørs med herresenior. Vi har hold i 
langt de fleste årgange, og har netop startet et `før-skole` hold i indendørs (U4-6). Der kan være en udfordring at 
rekruttere nye trænere, men vi opfordrer forældrene til at byde ind. Der er mulighed for både sparring med 
nuværende trænere, og at komme på kurser. 
AIF-fodbold har fået udtaget 5 spillere fra årgang U11-12 til FCM Topcenter. God gået! 
  
I sidste sæson indgik vi et klubsamarbejde med Kjellerup IF omkring damesenior. Samarbejdet fik navnet 
`Kjellerup/Frederiks Q`. Vi kunne desværre allerede ved sommeren 2019 konstatere, at flere spillere skulle flytte i 
forbindelse med uddannelse o.l. Det resulterede i, at vi ikke havde nok spillere til et hold i Jyllandsserien.  
Derfor indstiller vi også formelt om, at generalforsamlingen godkender ophøret af samarbejdet med Kjellerup IF. 
Heldigvis var der en flok kvinder, der stadig havde lyst til fodbold, og der blev tilmeldt et 8-mandshold i efteråret. 
Det har givet comeback til flere damespillere i AIF.  
 
Herresenior havde i 2019-sæsonen hold i serie 2 og serie 5/6. Serie 2 holdet havde en sæson, hvor der både i 
foråret og efterårets skulle kæmpes for tilværelsen i serie 2. Vi havde glæde af de to trænere Henrik Kastbjerg og 
Anders Winther. Serie 5 holdet spillede sig ned i serie 6 i efteråret, hvor holdet havde været ramt af mange afbud. 
Til 2020 sæsonen har fodboldudvalget lavet aftale med spillende træner Pauli Vendelbo fra Skive. 
Sæsonen 2019 bød på rigtig mange spændende kamp på Frederiks Stadion. Jeg vil, gerne fremhæve alle de 
frivillige, der er med til at skabe rammerne for spillere og tilskurer på vores fine stadion. Særligt en kamp skal 
nævnes – nemlig den sidste kamp i efteråret – hele to uger efter sæsonafslutning. Her skulle serie 2 holdet ud en 
playoff kamp mod Skals FF fra serie 3. Vinderen var at finde i serie 2 i 2020. Heldigvis løb Kastbjerg og Winthers 
tropper med en 1-0 sejr – så spændende behøver det dog ikke være i år! Der skal også lyde en tak til Kastbjerg og 
Winther for deres indsats i AIF. 
 
Alhede Cup er for nylig afviklet til stor glæde for de mange hold, der var tilmeldt. Vi havde 116 hold med til 2020 
udgaven af Alhede Cup, som også afvikles til næste år. Det er en mindre tilbagegang end året før. 
En kæmpe tak til alle de frivillige der var med til hjælpe. En særlig tak til tovholder Tage ”Tawi” Johansen. 
I skrivende stund er fodboldudvalget i gang med at planlægge det sidste til JM i indendørs for U14 drenge/piger. 
Her er AIF blevet tildelt værtskabet endnu en gang. Holdene indkvarteres på Frederiks Skole, og spiller kampene i 
begge haller i Frederiks. De Jyske Mesterskaber spilles d. 29/2-1/3 i Alhede-hallerne. 
 
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 2019 – Vi glæder os til 2020 sæsonen. 


