
Årsberetning 2021 
 
Vi kommer desværre heller ikke gennem årsberetningen for 202 1 uden at nævne Corona. Corona har 
nemlig endnu engang været årsag til, at vi ikke har kunne afholde nogle af de sociale arrangementer, 
som vi har ønsket – vi er dog helt sikre på, at 2022 bliver året, hvor det igen kan lade sig gøre. Hvad vi 
har i tankerne, kommer jeg ind på til sidst. 
 
Vi kunne starte forårstræningen op i marts 2021, ligesom tidligere år. Det var skønt igen at se en masse 
børn og unge på græs, og vores trænere var som altid bare klar, trods omstændighederne omkring 
Covid-19. 
 
Træningsweekenden som var planlagt til maj måned, havde vi på daværende tidspunkt allerede besluttet 
at aflyse grundet Corona restriktionerne. Så foråret blev stille og rolig med træning og turneringskampe. 
I foråret 2021 blev der leget lidt med et klubsamarbejde med Andst på pigesiden. Det betød at der blev 
lånt spillere på tværs af holdene med det formål, at man efter sommerferien skulle samle holdet til ét. 
 
Efter sommerferien kunne Skodborg/Andst derfor stille med 2 11-mands hold – et U14 liga3 og et U15 
liga2. Begge hold klarede det overraskende fint. U14 liga3 vandt puljen inden ombrydning, endte som nr. 
2 efter ombrydning og sikrede sig oprykning. U15 liga2 sluttede sidst inden ombrydning og endte som nr. 
4 efter ombrydning. Samarbejdet fortsætter kommende sæson, hvor der stilles med et 11-mands hold og 
et 8-mands hold. 
 
Fodboldskolen i uge 31 blev kun med ca. 25 børn som er det færreste antal siden vi startede med 
fodboldskolen igen i 2018. Vi håber, at usikkerheden omkring Corona har været årsagen og at vi igen i år 
kan få lidt flere børn i gang på fodboldskolen. 
 
Lørdag d. 25. september kunne Skodborg Idrætsforening fejre 100 års jubilæum. Vi i fodboldudvalget 
havde af aktiviteter bl.a. valgt at opstille en fartmåler, så børnene kunne måle, hvor hårdt de kunne 
sparke, samt nogle andre aktiviteter. Det var en stor succes og vi var så heldige med vejret – en 
fantastisk dag. 
 
Afslutningen på efterårssæsonen kunne vi heller ikke i år afholde som fodboldbanko pga. 
Corona restriktionerne . Vi håber at vi snart igen kan tilbyde en omgang fodboldbanko. 
 
Igen i dette års beretning er jeg nødt til at fremhæve vores herre senior. De er imponerende. De startede 
2021 ud med en ny træner Allan Kristensen. Holdet spillede endnu engang en forrygende sæson og 
kunne efter sidste turneringskamp d. 28. oktober fejre, at de til foråret kan spille serie 3. Vi er meget glade 
for, at Allan har valgt at tage endnu en sæson som træner, og vi glæder os til at følge dem i serie 3. 
 
Det var lidt om 2021, men jeg vil også gerne lige nævne lidt af det vi har på tapetet i 2022: 
- Der vil komme fodbold på programmet i skolen i marts måned i samarbejde med Svend fra DBU 
- Træningsweekenden bliver rykket nogle uger og kommer til at ligge d. 18.-19. juni. I år vil vi prøve 
noget nyt, og der vil være overnatning fra lørdag til søndag. Vi glæder os helt vildt til igen at kunne 
afholde træningsweekenden. 
- Som noget nyt – og efter ønske fra flere forældre – rykkes fodboldskolen til den første uge af 
sommerferien - altså uge 26. Vi er spændte på, hvor mange børn vi kan samle i år. 
- De fleste af vores trænere tilmeldes trænerkurser på hhv. C1 og C2 niveau. 
 
Igen i år vil jeg gerne på udvalgets vegne slutte af med at takke alle dem, der gør en stor indsats i 
fodboldafdelingen. Herunder især vores frivillige trænere – uden dem, ville der ikke være fodbold i 
Skodborg. 
 
Jeg personligt vil også gerne takke medlemmerne i fodboldudvalget for det store stykke arbejde I gør for 



at få fodbolden til at køre. Der bliver ydet en kæmpe indsats, som jeg ikke tror man kender til, før man 
selv har stået i det. Så tusind tak for det. 
 

Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen. 

 

Tina Juhl 

Formand Fodboldudvalget 


