
Årsberetning for fodbold 2022 
 

2022 blev endelig året, hvor vi igen kunne afholde arrangementer uden at skulle 
tænke på coronarestriktioner – noget vi alle havde glædet os til. 
 
I starten af 2022 blev vi i udvalget enige om, at vi godt kunne bruge et medlem 
mere. Der er mange opgaver, der skal holdes styr på, ligesom fodbold jo er i gang 
hele året, og vi har derfor ikke rigtigt pause. Så tak til Mike Nesager fordi du hurtigt 
sagde ja til at blive en del af vores udvalg. 
 
Vi startede forårssæsonen med at opfordre trænerne til at afholde forældremøder 
på alle hold. Dette bl.a. for at få en forventningsafstemning mellem trænere og 
forældre for at undgå uenigheder og ubesvarede spørgsmål. Vi ville også gerne 
sætte fokus på igen at komme i gang med fælles omklædning og bad efter kampe, 
da det er så vigtigt for den sociale del på holdene. Den del var gået i stå i 
forbindelse med Corona restriktionerne. 
 
Vi startede foråret med 95 børne- og ungdomsspillere, hvilket er det højeste antal 
siden vi gik væk fra girokortene og startede med betalingssystemet Conventus. 
Derudover havde vi 28 voksne spillere. 
 
Som noget nyt fik alle spillere i 2022 tilbud om at få navn bag på en spillertrøje. Det 
var et ønske fra mange spillere, ligesom det sparer os i udvalget for rigtig meget 
tid, som vi har brugt på at sortere trøjer bl.a. fordi der er blevet byttet rundt i 
taskerne. Det har været en stor lettelse for udvalget, og spillerne er rigtig glade for 
nu at have deres egen trøje med navn på. 
 
I marts måned havde vi igen ”fodbold i skolen”, hvor Svend fra DBU og Dennis 
havde 0.-6. klasse med ned i hallen og spille lidt fodbold. Der blev øvet samarbejde, 
flyvende hovedstød og hurtige fødder. Det var en succes, og gav nogle børn lyst til 
at prøve fodbold af, da forårssæsonen startede op. 
 
I april afholdt vi et DGI fodboldstævne for hold fra U6 og U7. Der var ca. 80 spillere 
fordelt på 16 hold. Det var en god dag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. 
 
Træningsweekenden havde vi planlagt, skulle være med overnatning i 2022 – noget 
vi har snakket om i nogle år, men som nu endelig skulle blive en realitet. Desværre 
var der ikke nok forældre der meldte sig til at hjælpe, så det blev i stedet en 
træningslørdag, hvor der blev spillet kampe mod inviterede hold. Det blev en rigtig 
god dag med dejligt vejr og med 43 tilmeldte børn plus 4 gæstehold. 
 
Vores U15 piger, som fortsat er i klubsamarbejde med Andst, spillede en fantastisk 
forårssæson og endte med at spille regionssemifinale i 8-mands på hjemmebane i 
Skodborg. De måtte desværre se sig slået efter en fantastisk spændende kamp som 
endte 2-2 i den ordinære spilletid, 3-3 i den forlængede spillede og derefter ikke 
mindre end 24 straffespark pr. hold blev det til, men vores piger tabte desværre 13- 
12. 
 
Som noget nyt – efter ønske fra flere forældre, rykkede vi i 2022 fodboldskolen fra 
uge 31 til uge 26. Vi var spændte på antallet af deltagere, men der var rigtig fin 



tilslutning og det var endnu engang en succes med 42 deltagere fra Skodborg, Jels 
og Øster Lindet. 
 
I efterårssæsonen havde vi 77 tilmeldte børne- og ungdomsspillere – det tal ligger 
på niveau med det antal vi normalt har i forårssæsonen, som altid er den mest 
attraktive sæson. Vi havde 34 voksne spillere. 
 
D. 2. oktober havde vi endnu et DGI stævne for mere end 160 glade børn i 
rækkerne U6-U9 fordelt på 27 hold. 
 
Vi havde efterårsafslutning som vi plejer – onsdag i uge 41. Denne gang var det 
med grillpølser efter træning. Normalt plejer det at være trænere og spillere der er i 
fokus og bliver belønnet. Men denne gang var det os i udvalget der blev belønnet af 
alle vores frivillige trænere, damerne og veteranerne i form af en kurv til hver med 
lækkerier og en flot tale fra Karsten. Tusind tusind tak for jeres anerkendelse. Det 
betyder rigtig meget, at vores arbejde i udvalget ses og værdsættes. Så TAK. 
 
I vintersæsonen har vi for første gang haft U7/U8 til at træne indendørs, det var 
efterspurgt af både spillere og forældre. Det er gået rigtig godt. 
Derudover har U9/U10/U11, samt U15 drenge også trænet indendørs. Ingen af 
holdene har været tilmeldt turnering, men har kunne tilmelde sig cups og stævner. 
 
U13 drenge og U15 piger har trænet på kunstbanerne i Vejen hele vinteren og er 
fortsat i gang med vinterturneringen. Begge hold ligger på førstepladsen med 
udelukkende sejre – de har hhv. 1 og 2 kampe tilbage af turneringen. 
 
Vores juleafslutning d. 22.december stod ca. 15 af vores U15 drenge og piger for. 
De havde selv arrangeret, hvad der skulle ske, og stod selv for at afholde 
afslutningen. Det var en stor succes med ca. 18 spillere fra U7 til U13. Vores unge 
mennesker viste stort engagement og lederevner, og de yngste nød at have de 
store som trænere - der har kun været positive tilbagemeldinger fra både deltagere 
og hjælpere. 
Der var to fra udvalget til stede, men de unge mennesker klarede det hele selv. 
 
Vi har i 2022 sendt ansøgninger afsted til fonde for at skaffe midler til at få en 
hjertestarter på stadion. Vi blev derfor meget glade for, at Meldgaard gav positiv 
respons på vores ansøgning, og med hjælp fra Arne Christensen, er hjertestarteren 
indkøbt. Vi vil derfor snarest invitere vores trænere til et førstehjælpskursus, 
ligesom vi har et ønske om at tilbyde spillerne et kursus. De yngste på børneniveau, 
så de også kan være med. 
 
Til hjemmekampe og stævner får vi- og vores stadion stor ros af gæstehold og 
tilskuere for bl.a. gratis kaffe og vores selvbetjente bod , ligesom vi roses for, at der 
er styr på tingene. Det er dejligt, og er med til, at vi gerne arrangerer stævner og 
arrangementer igen. 
 
Der er også sket fornyelse på stadion i 2022, da vi har fået nye flotte 
udskiftningsbænke ved opvisningsbanen. Der kommer også lignende bænke ved de 
bagerste baner. 
 
Vores damesenior har haft lidt svært ved at stille hold i efteråret. De er ramt af 



skader og graviditeter, men satser stærkt på at være klar med et hold igen her til 
foråret. 
 
Herre senior startede foråret som oprykkere til serie 3, men havde et hårdt forår. 
Holdet mistede et par spillere som vendte tilbage til Vejen SF, da de fik åbnet op for 
deres fodboldafdeling igen, ligesom der var nogle der startede uddannelse, så det 
endte desværre med en nedrykning. Det betød, at holdet efter sommerferien 
spillede serie 4. Holdet mistede et par spillere mere, men der var også lidt tilgang. 
Så blev de desværre ramt af nogle skader og der var en del afbud til kampe, så det 
blev også et rigtig svært efterår, hvor holdet endte lige over nedrykningsstregen. 
Efter et møde med holdet kan vi se, at det desværre ikke er muligt at stille et hold 
til foråret. Der har været kontakt til et par klubber i forhold til et klubsamarbejde, 
men der har ikke været interesse. 
Vi er superstolte over det holdet opnåede, først selv – og derefter i samarbejde med 
træner Allan Kristensen. Vi er selvfølgelig kede af, at vi igen ikke har noget herre 
senior hold, men med den store opbakning vi har til vores ungdomsfodbold, er vi 
sikre på, at det kun et spørgsmål om ganske få år, inden vi igen kan stille med et 
herre senior hold. 
 
Veteranerne har i mange år spillet turnering i DGI Sønderjylland, men der var ikke 
så mange hold, så de mødte de samme hold hver sæson. Holdet ville gerne prøve 
noget nyt, så derfor valgte de i stedet at blive en del af DGI Sydøstjylland, hvor de 
både kom til at møde nogle andre hold, men hvor der også er mulighed for at rykke 
op og ned, hvilket gør det lidt mere spændende at spille. 
Holdet startede i 2. division i foråret, hvor de vandt deres pulje og rykkede op i 1. 
division. Her endte de blandt de 4 bedste og skulle spille om oprykning til superliga 
inden for veteraner – det lykkes dem dog ikke at rykke videre op, så de fortsætter i 
1. division. 
 
Det var lidt om 2022, men jeg vil også gerne lige nævne lidt af det vi har på tapetet 
i 2023: 
 

- Der vil komme fodbold på programmet i skolen igen i marts måned i samarbejde med 
Svend fra DBU. Denne gang vil vi have fokus på indskolingen til og med 2. kl. og 
muligvis børnehavebørnene. 

- Træningsweekenden i år bliver i weekenden d. 20.-21. maj, og vi vil igen prøve at lægge 
op til, at det er med overnatning på skolen fra lørdag til søndag. Det kommer til at kræve 
stor forældreopbakning, så det håber vi selvfølgelig på. 

- Vi afholder i 2023 DGI fodboldskole for 7. gang. Vi afholder igen i uge 26. 
- Som tidligere nævn har vores U15 pigehold siden foråret 2021 haft et klubsamarbejde 

med Andst. Fra at have haft 2 11-mands hold, har vi nu kun 1 11-mands hold. Med flere 
spillere på vej på efterskole efter sommerferien, har trænerne været i gang med at 
tænke andre muligheder. Der arbejdes derfor på at hive Bække med ind i 
klubsamarbejdet. Der har været afholdt forældremøde, hvor der var opbakning til det 
formentligt kommende samarbejde. Der arbejdes ligeledes på et nyt navn til holdet, som 
tilgodeser alle 3 klubber. 

- Vi har planlagt et DBU trænerkursus for alle de af vores trænere, der har lyst d. 26. 
marts. 

- Vi har fået fat i en ung fyr, Kristian Sørensen, som gerne vil hjælpe vores unge 
målmænd med nogle tips og tricks. Vi håber at målmandstræningen kommer til at foregå 
hver anden uge. 



- Vi er ved at planlægge en fælles tur for vores spillere og trænere, for at sætte fokus på 
det sociale. Turen vil gå til Haderslev for at se SønderjyskE spille fodboldkamp. Vi 
forventer at turen kommer til at ligge i efteråret.  

 
Lidt kliché agtigt, vil jeg igen i år slutte min beretning på samme måde som flere af 
de tidligere år, nemlig ved på udvalgets vegne at takke alle dem, der gør en stor 
indsats i fodboldafdelingen. Herunder især vores frivillige trænere – uden dem/Jer, 
ville der ikke være fodbold i Skodborg. I bruger så meget tid og så mange kræfter 
på at udvikle vores børn, og sørge for, at de synes, det er sjovt at komme til fodbold 
uge efter uge. 
Jeg personligt vil også gerne igen i år takke de andre medlemmer i fodboldudvalget 
for det store stykke arbejde I gør for at få fodbolden til at køre, tak for et rigtig godt 
samarbejde. Der bliver ydet en kæmpe indsats, som jeg ikke tror man kender til, 
før man selv har været der. Så tusind tak for det. 
Og der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for altid at bakke op om vores – til 
tider – mærkelige ideer. 
Der er kun ganske få ønsker vi endnu ikke har formået at få opfyldt. Det ene er 
belysning over vores opvisningsbane, og det andet er ønskes om en kunstgræsbane 
– der er lige lidt økonomi der spiller ind der, men det er nok ikke sidste gang I har 

hørt os snakke om den kunstgræsbane 😊 

 
Hermed overgiver jeg min beretning til generalforsamlingen. 
 
Tina Juhl 
 


