Generalforsamling i LGIF 30/5 2013
Beretning – Fodboldungdom.
Fodboldungdom har igen i år haft en god sæson. Samlet set henover året ligger vi på ca. 170 medlemmer.
Den seneste tilgang af hold er genopstart af U17 Drenge, som spiller 7 mands kortbane fodbold.
Yderligere har vi startet et samlet pigehold, som dækker fra U6 – U11. Der er næsten 30 til træning hver
gang. Få af dem har tidligere trænet sammen med drengeholdene.
Vores U14 Drenge er blevet lagt sammen med Ravnsbjerg. De var til Holland Cup i påsken, og kom hjem
med en stor oplevelse i bagagen og et godt sammentømret nyt hold.
Derudover har vi afholdt Regionsfinaler for de daværende U15 Piger. Det blev afholdt på en typisk dansk
sommerdag - fugtigt og småkoldt. På trods af vejret, som jo er ens for alle spillere, trak LGIF pigerne det
længste strå og tog pokalen. I år er de blevet til U18 og ligger på nuværende tidspunkt nr 1 i deres pulje. Vi
søger igen i år om værtskabet for regionsfinalerne, og håber at pigerne kan gentage succesen.
Af aktiviteter har vi afviklet følgende:




Fodboldskole, uge 27/2012, næsten 80 deltagere. En stor tak til Søren Borup og Peter Jensen som
endnu engang stod i spidsen for fodboldskolen.
Fælles afslutning, 140 glade fodboldspillere fra hele ungdomsafdelingen var repræsenteret til en
fantastisk eftermiddag/aften i hallen.
Mikrofodboldskole, weekenden i uge 18/2013. Vi havde en superweekend med 24 glade børn og
deres forældre. Uden tvivl en succes vi vil forsøge at gentage næste år.

Følgende er allerede planlagte aktiviteter i den kommende sæson:







Regionsfinaler U18P, d. 23. juni 2013. Hvis vi får værtskabet.
Fodboldskole uge 27, 64 pladser, de 62 af dem er allerede besat.
Kom ud af PomFritten, et arrangement i samarbejde med SFO, DBU og LGIF.
Afvikles onsdag d. 4. september.
Jyske 3-Bold stævne.
Stævnet afholdes søndag d. 8. september 2013. Vi får brug for en masse frivillige kræfter, da det er
et ret stort arrangement.
Vi kan i løbet af dagen forvente op til 300 hold. Der er iværksat en møderække for at få stablet
kræfterne på benene.
Fælles afslutning, datoen er endnu ikke fastsat.

Udvalg:
Vi er nu 5 medlemmer. Erik Frødstrup har måttet trække sig, for at tilgodese Foreningen med andre
aktiviteter. Tak for indsatsen i Fodbold Ungdom.

Vi vil gerne takke alle trænerne. De yder en kæmpe indsats. Også vore sponsorer nye som gamle. Og til
sidst en tak til de forældre som også villigt stiller op når der er brug for hjælp på den ene eller den anden
måde.
Samtidig vil vi gerne opfordre til at endnu flere forældre hjælper til og støtter op om trænerne, udvalget og
foreningen
Vi vil blandt andet gerne arrangere kamplederkurser, således vi kan sikre os at forældrene er rustet til at
løfte den opgave.

