Årsberetning fodboldudvalget 2019
Året 2019 har budt på - særligt én stor udvikling for fodbolden i Skodborg. Det var året hvor vi igen fik et herre senior
hold. Nogle unge friske fyre fra Skodborg og Vejen startede et hold op i serie 6.
De skulle lige varmes lidt op og tabte den første kamp, men så kom de stærkt igen og vandt de resterende kampe. Det
resulterede i, at de rykkede op i serie 5, hvilket er super flot.
Et nyt tiltag vi gjorde i 2019 var at afholde en fodbolddag på skolen, ligesom badminton og gymnastik har haft stor
succes med. Vi afholdt arrangementet inden sæsonstart og har derfor ikke nogle tal på, om det har givet flere
medlemmer, men børnene hyggede sig og formålet var, at de skulle synes, at det er sjovt at spille fodbold. Vi har valgt
at gøre det samme igen i år lige inden sæsonstart som er d. 23. marts for alle børne- og ungdomshold - på nær mini
mini, som først starter op d. 15. april.
Vi havde også igen i foråret 2019 fodboldweekend. Det var endnu engang en succes, og vi har fået meget ros for
arrangementet - også fra udeholdene. Fodboldweekenden kommer igen i 2020 d. 16. og 17. maj.
Området omkring stadion er stort, og tidskrævende at holde. Vi synes ikke altid, at det ser så indbydende ud når vi f.eks.
skal modtage gæstehold. Der er altid mange forældre på stadion mens børnene træner, så vi prøvede at lave en
”arbejdseftermiddag”, hvor vi simpelthen opfordrede forældrene til at tage haveredskaber med, så vi kunne få
fliseområdet foran klubhuset til at se pænt ud. Heldigvis var der god opbakning og vi kom et rigtig langt stykke. Hvem
ved – måske vi prøver det samme igen i år.
Klubbens eneste pigehold oplevede tilgang i spillere i foråret 2019, og kunne derfor for første gang tilmelde et 8-mands
hold. Da det var første gang der skulle prøves kræfter med 8-mands, blev de tilmeldt i C-rækken. De vandt sikkert alle
kampe, så efteråret blev i A/B rækken. Her blev det til et enkelt nederlag, men ellers vandt de resten.
I efteråret var der også pigespillere nok til et 5-mands hold som primært havde til formål at udvikle de nye spillere. 5mands holdet vandt samtlige kampe. Vi har et pigehold, der fortsat er i udvikling, og som rigtig gerne VIL spille fodbold.
Det kan for trænerne nogle gange være svært at blive ved med at finde på nye tiltag til træningen, ligesom det kan være
svært at finde øvelser, der kan ramme spillernes forskellige niveau. Derfor gjorde vi igen brug af Svend fra DBU, som
kom forbi og kunne bidrage med noget træningsinspiration til trænerne.
Et seniorhold mere har også betydet, at der har været fremgang i medlemstallet siden 2018. Vi havde i efteråret 2019
117 medlemmer, hvor vi året før kun havde 90 medlemmer.
Indendørs har vi også haft et stigende medlemstal på 20 medlemmer mere end det foregående år.
Ingen hold har været tilmeldt indendørsturnering, men både U8 og U9 samt pigerne har været afsted til flere stævner.
Igen sluttede vi efterårssæsonen af med fodboldbanko på brandstationen. Der var ligesom de foregående år stor
tilslutning, og vi ser det fortsat som en succesfuld måde at slutte sæsonen af på.
Vi har for anden gang afholdt DGI fodboldskole. Det er gået super godt begge år, og der har været stigende antal
tilmeldte. Vi gentager succesen og afholder fodboldskole igen i uge 32 2020.
Det var lidt om 2019. Jeg vil lige kort nævne noget af det nye, der kommer til at ske i 2020:

-

Vi afholder d. 18. april ”Prinsesser og piratfodbold” i hallen. Vi håber at kunne fange nogle af de mindre
fodboldinteresserede børn ved at indblande mere leg, så man kan komme udklædt som prinsesser og pirater
og blive sminket/malet undervejs gennem træningen. Vi håber at der kommer tilmeldinger nok, så
arrangementet kan blive til noget. Så håber vi selvfølgelig at nogle af de børn får lyst til at prøve ”rigtig” fodbold
af.

-

Det er også noget nyt, at vi nu har et serie 5 hold. Det er vi i klubben rigtig stolte af, og vi vil gerne opfordre til,
at I bakker holdet op, og kommer og hepper på dem – især til hjemmekampene.

-

Som tidligere nævnt har vi et pigehold, der rigtig gerne vil det her fodbold. Så de og deres engagerede trænere
har valgt, at de gerne vil bruge en uge af sommerferien til DANA CUP i Hjørring. DANA CUP er et stort
internationalt cup, hvor der er omkring 1000 tilmeldte hold. Det bliver fedt at få Skodborg repræsenteret.

Igen i år vil jeg gerne på udvalgets vegne slutte af med at takke alle dem der gør en stor indsats for fodboldafdelingen.
Herunder især vores frivillige trænere - uden dem, ville der ikke være fodbold i Skodborg.
Vi glæder os til sæsonen 2020.
Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen.

