Beretning – LGIF Fodboldungdom 2013/14
Fodboldungdom har igen i år haft en god og travl sæson.
Samlet set henover året ligger vi på ca. 140 medlemmer.
Vi har desværre igen i år måttet lukke nogle hold grundet manglende tilslutning, dels på trænersiden og
dels på spillersiden. På den positive side skal bemærkes at der er godt gang i de yngste årgange.
Af aktiviteter har vi afviklet følgende i sæsonen:



DBU Mikrofodboldskole, 4-5. maj 2013
o Udsolgt - 24 børn og deres forældre havde en fantastisk weekend. 
Regionsfinaler U18P, d. 23. juni 2013.
o





DBU Fodboldskole i uge 27.
o

Udsolgt – der var 64 pladser.
Deltagerne var hovedsagligt fra LGIF, men vi havde også deltagere fra Aberdeen, Vejle og
Hellerup.

o

Tak for hjælpen til trænerteamet og hallen.

DBU Kom ud af PomFritten, d. 4. september 2013.
o





Hvor vores egne piger for andet år i træk sejrede i en spændene finale som blev afgjort ved
straffesparkskonkurrence.

100 deltagere, hvor vi fik hjælp af SFO’en, DBU, nogle 9. kl. elever og et par øvrige frivillige.

Jyske 3-Bold stævne, d. 8. september 2013.
o

168 hold.

o

En masse frivillige. (Dommere, P-Vagter, hjælp til frugtbod, opstilling af baner, m.v.)

o

På landsplan det 4. største stævne. Vi opnåede dog en 1. plads i tiden for opstilling og
nedtagning. Tusind tak til de mange frivillige.

Fælles afslutning, 25. oktober 2013.
o

104 tilmeldte.

o

Turen gik til Energi Viborg Arena, hvor vi så VFF vinde over FC Vestsjælland, for dermed
(kortvarigt) at bringe sig på 2. pladsen i Superligaen.

Vi har i denne sæson i den grad gjort os bemærket hos DBU, hvilket bl.a. afspejles i en helsides artikel i
Fodbold-Nyt for Region 2 (Oktober måned).
Vi vil vi gerne takke alle de frivillige, trænere og forældre som yder en indsats og vil samtidig gerne opfordre
til at endnu flere forældre giver en hånd med, således trænerne og andre frivillige i foreningen ikke kører
sur i opgaverne.
Vi vil også gerne takke vore sponsorer og velvilligheden hos VFF til at gøre vores afslutning til en succes.
Desuden vil vi gerne takke personalet i hallen. De har en evne til at få tingene til at glide, så vi ikke mærker
de udfordringer der kan have været.
Der skal også lyde en tak til Dorte, som på magisk vis får bilagene og økonomien til at hænge sammen… 

På udvalgssiden har Jimmy Stær trukket sig. Jimmy har gennem hele sit virke i klubben ydet en
kæmpeindsats dels som træner, kampleder for flere af holdene, hjælp til indestævner, diverse
arrangementer og her til sidst i udvalget. Det er nok ikke helt slut endnu… Tak for hjælpen indtil videre.
Derudover har formanden annonceret sin afgang, den effektueres med afslutningen af Fodboldskolen i uge
27. Der er iværksat rekrutteringsaktiviteter, således der kan komme ny kræfter til.
Til sidst skal der også lyde en kæmpe tak for indsatsen og samarbejdet gennem de sidste 5 år til
udvalgsmedlemmerne. Idéerne kan af og til blive lidt flyvske, men vi ender altid på et passende niveau… 

