Bestyrelsens Beretning 2013
Spørg ikke hvad din klub kan gøre for dig, spørg hvad du kan gøre for Klubben!
Nu skal vi jo ikke i krig, men ordlyden passer jo godt til stort set alle klubber/foreninger.
Viborg Kommune blev for et par år tilbage belønnet for at tilskynde de frivillige i Viborg. I 2013
fik Viborg igen en pris som den Kommune i Danmark der tilbyder det bedste samarbejde med
Klubber/Foreninger. Så alt i alt har vi jo en Kommune der gerne understøtter en klub som VFF.
Nu er de, der møder frem til en Generalforsamling jo mødt frem fordi de interesserer sig for VFF, så
noget af mit lille følgende opråb, er jo ikke til jer, men sammen med jer har vi måske mulighed for
at få endnu flere involveret i at hjælpe os alle med at få en endnu bedre klub end vi har i dag.
Vi har flere gange ”eftersøgt” en ildsjæl, eller flere, der kunne have interesse i at lave et VFF-Nyt 23 gange om året. Det er ikke rigtig lykkedes… Vi ville gerne afholde en afslutningsfest til sommer
og her har vi også brug for frivillige…. Vi har mulighed for at tjene nogle penge til vor klubkasse
ved at arbejde på stadion eller??? Hvis du har en god ide, så sig til…
Vi har en meget stor flok af frivillige der laver et kæmpe arbejde med at træne eller lede vore unge
mennesker, og der er jo med sikkerhed enkelte blandt forældrene til disse unge mennesker, som ved
at de nok ikke skal stå for træning. Men kunne de så ikke hjælpe med at arrangere en sommer fest,
undersøge hvilke muligheder der f.eks er ved at gøre stadion rent og tjene penge til klubben/holdet.
De er her vi mangler frivillige. Vi mangler stadig flere af vore gode træner/leder, men der er med
sikkerhed enkelte der går rundt man kan få til at give en hånd med. Så når græsset gror lidt mere og
kampene går i gang, håber vi at alle vore frivillige leder og træner vil være med til at finde 1-2-3 per
hold/årgang der kunne have interesse i at give en hånd til noget helt andet end at træne/være
holdleder… Kom blot til mig eller én af de andre i bestyrelsen, så skal vi forsøge at få samlet nogle
gode grupper.
2013 var for VFF et rigtig godt år på især én front, da 1 Div holdet med Ove i spidsen rykkede op i
Superligaen. Noget af en bedrift under de givende økonomiske forhold. Et stort tillykke til den
Professionelle afdeling, både træner/leder men især også den administrative afdeling. Det har ikke
været nemt at komme igennem. GODT GÅET!
Seniorlederberetning 2013
Foråret 2013
JS
spillede om oprykning til DS. Vi spillede et sløvt forår og var ikke med i topstriden, men endte på
en 5. plads.
Serie 3
Var i en meget vanskelig og udfordrende pulje. Vi spillede et rigtigt godt forår og vandt puljen
suverænt med 10 point ned til nr. 2. Oprykning til Serie 2.
Serie 4
Serie 4 havde et vanskeligt forår, med kæmpede forbilledlig og gjorde det meget godt. Måtte dog
rykke ned i serie 5 som en af de dårligste 3. sidste.

Serie 6
Serie 6 blev i rækken. De fik en fin 2. plads.
Efteråret 2013
JS
Havde et meget svært efterår. Vi mistede over 10 spillere i sommerferien fra den øverste ende. En
ny træner skulle spille et nyt hold sammen. Holdet bestod mest af helt unge spillere – seniorer +
u19. De spillede flere gode kampe, men kunne forhindre holdet i at rykke ned i Serie 1.
Serie 2
Holdet var meget berørt af spillerflugten i sommerferien. Ligeledes sagde vi farvel til træneren
midtvejs i turneringen. Resultaterne var meget svingende. Ligeledes her spillede vi med meget unge
spillere, men kunne ikke forhindre en nedrykning til serie 3.
Serie 5
Serie 5 blev nr. 2 sin kreds og rykkede op i serie 4 som bedste 2’er, hvilket vi glæder os meget over.
Serie 6
Serie 6 blev i rækken.
Vi er meget glade og tilfredse over den måde seniorafdelingen fungerer i klubben.
Vi har nu 4 velfungerende senior hold – over 75 spillere, som har det socialt meget godt med
hinanden. Vi har ikke meldt afbud til en eneste kamp i 2013. Det skyldes i høj grad nogle trænere
og ledere i afdelingen. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke dem, for en fortrinlig
indsats i 2013.
De sportslige mål med 2014 er oprykning til JS. Serie 2 + 4 forbliver i rækken og at serie 6 bliver
ved med at fungere godt.
Vi vil i fremtiden satse meget på egen avl. Vi har nogle rigtig store U17 og U19 årgange. Derfor må
vi også se lidt langsigtet med de sportslige mål. Vi håber på meget positiv udvikling i løbet af de
næste 2-4 år i seniorafdelingen.
Beretning fra Ungdomsafdelingen.
År 2013 startede med at Kong vinter ikke ville slippe og dette gav os lidt udfordringer med
planlægning af de første mdr. Vi havde mange af vores yngre årgange, som gerne ville ud at spille
på kunst eller græs, men det kunne de ikke, før vores græs blev frigivet omkring 01 APR. Vi var
klar til at handle i Ungdomsafdelingen og havde fået listet de opgaver som ville komme i løbet at
året. En af de tre i ungdomsafdelingen stoppede som bestyrelse medlem og valgte at bruge mere tid
på træner gerningen og der skal lyde en stor tak for det store arbejde, som Uffe Larsen har gjort i
bestyrelsen over de seneste år.
Træneraftaler kom i hus, og flere hvor vi var fremsynet og derfor skrev for flere år. Det burde kunne
give ro i nogle af vores afdelinger, og vi ville derfor forsøge at udvikle vores trænere og spillere
samt søge fastholdelse i de ældste årgange. Men der var dog lige en årgang, som skulle have nye
trænere og det fik vi også på plads.
Alt så godt ud op til sommerferien, der var måske lige mangel på et par trænere i en eller to årgange
men ellers var alt på plads. Det er meget svært at se, hvor mange man skal bruge i U-6/7, så disse

blev aftalt i løbet af sommeren. Vi fik igen i år en ny træner i U-6 samt ny årgangs kontakt person.
Vi havde en god fornemmelse i maven og var klar til 2013.
Vi skulle også have vores eget stævne som løb over 5 dage, hvilket var en stor opgave. Der var
mange, som var klar til at hjælpe til. Uden dem kunne vi ikke have lavet vores VFF-CUP 2013
Vi havde spillere fra Prof til at dømme mange af de smås kampe, hvilket gav et fantastisk godt
billede af klubben. Derfor en stor tak til alle, som var med til at løfte denne omgave. TAK til ALLE.
Vi havde mange hold ude til stævner i udlandet og her hjemme, og alle kom hjem med gode
oplevelser: Vi var i Sverige, Holland, Tyskland, Nørrehalne samt Vildbjerg.
Der er lavet mange gode resultater til disse stævner, men ingen hvor vi kom helt til tops.
Alle disse stævner kunne vi ikke deltage i uden stor opbakning fra alle spillere, trænere og ikke
mindst vores forældre, som bakker op om dette.
I år 2013 skulle vi have en god opstart ved vores ældste ungdomsspillere, hvilket vi også fik. Alt
var godt og vi kunne se fremad. Vi havde to hold i U-17 og et i U-19 frem til sommeren, her efter
var der en ny status. Vi vandt vores pulje i U-19 meget sikkert, men det var ikke nok til at vi kunne
få mester række efter sommerferien, hvilket gav lidt opgaver. Vi fik tildelt 1 A og 1 B hold, dette
var vi ikke tilfredse med, og vi skrev til DBU, hvor vi beskrev vores status i U-19. Svaret var, at vi
ikke havde spillere nok på fornuftigt niveau. Dette var dog ikke noget fornuftig svar, men vi kunne
komme på en venteliste til mester række, og hvis der var et hold som trak sig kunne vi få denne
plads. Der var et hold som trak sig og vi så frem til at vi fik mester række, det blev ikke os, men en
klub i Aalborg. Vi fik et A hold mere, nu var status 2 A hold og 1 B hold.
Vi vandt A rækken og spiller M2 i foråret 2014. Der er stadig et A og B hold i U-19.
U-17 startede i M2 med det bedste hold. Andet holdet var i A og 3 i B. Vores 3 var et hold, som kun
lige var der og dette fik også det resultat, at holdet ikke fik spillet alle kampe, da der ikke var nok
spillere til sidst. Efter sommerferien havde vi et Mester, A og B række. Dette var næsten for meget
og der blev spillet meget godt fodbold, men resultaterne var ikke helt med os. Da turneringen var
færdig manglede vi 1 pind i at spille M1 og vores A måtte desværre spille i B og vores 3 hold er der
måske ikke nok spillere til mere.
Vi har fået en ny og meget dygtig træner til vores andet hold i Nikolas Nørregaard, og han har gjort
det meget godt med A/B truppen, ligeså har han et par gamle kendinge som hjælper ham Marco
Gantzler og Helge Jacobsen uden disse hjælpere kunne de to hold ikke kører.
U-15 i foråret havde vi to hold, M2 og B, hvilket vi var glade for og målet med disse var, at til
sommeren skulle de ligge i midten af deres rækker, hvilket de også næsten gjorde. De var i Holland
og havde en god tur. De til fik spillet nogle gode kampe, men fik også nogle store udfordringer
dernede, da de skulle spille mod Brøndby, som var godt kørende, men set over det hele, var der et
godt resultat men hjem fra Holland. Efter sommeren var det en ny årgang som var U-15 og hvordan
var det så. Vi havde et hold i U-15 M1 A og B. Målet var at blive i disse rækker. Dette blev også
indfriet, da vores M1 blev bedste 2 og derfor kunne rykke op i elite rækken, hvilket ikke kan ske da
når der i klubben er en overbygning som i vores tilfælde, FK Viborg. FK’s U 15 klarede ikke at
holde sig oppe, men på grund af VFF’s oprykning, spiller de også i foråret 2014 i Eliterækken. Men
dette flotte resultat har givet stof til eftertanke om hvordan og hvorfor man ikke kan rykke op, når
nu det ligger i kortene. Super flot resultat der er lavet i U-15.
U-14 har 3½ hold, M2 og 2 B hold. Målet var at vi kunne vinde M2 rækken med lidt held og at et B
hold kunne blive A række, dette lykkes til fulde og til sommerferien var det til oprykning i U-15 M1
A og B hold så målsætningen for årgang 99 var fuldført som aftalt. Super resultat årgang 99.

Efter sommer var det årgang 2000, som skulle til at spille i M2 og A og C rækken. Dette var god
udfordring til dem efter at de havde vundet deres pulje i U-13 A. Resten af året var målet at de
skulle spille sig til en plads i M2 rækken og at A hold skulle blive der. Vi håbede på at få en lille
tilgang så vores C hold kunne blive til B og spille 11 mands bold. Dette nåede vi ikke med c holdet
og ej heller med A, som skal ned og spille B. Der var for mange kampe som gik den forkerte vej.
Men vores M2 hold er stadig i M2 og havde nogle rigtig gode og til tider lidt for spændende kampe.
Men set over hele efteråret er det godkendt med de resultater, som de fik.
U-13 er en årgang med mange spillere og det var lige før, at vi fik et mesterhold, men fodbold er jo
fodbold og i sidste kamp mistede vi pladsen med 1 point, så det er A og B hold fra starten af 2013,
dog begge i 11 mandsbold ligeså er der et C hold 7 mands. Målet er at spille med årgang 2000 i M2
efter sommerferien og ligeså have et A og B hold. Foråret gik rigtig godt. Begge hold A blev til M2
efter en rigtig god turnering med finale i DBU og her fik de en anden plads med et nederlag til
Team 2000 fra Sønderjylland på Givskud stadion. Vores B hold spillede sig op til A række og
havde også en god turnering men det sidste hold er stadig kun et 7 mand hold, men set over hele
foråret kan vi godt sige at resultatet er godkendt. Flot spillet og til lykke med 2 pladsen i A- rækken
DBU Jylland.
Efter sommerferien var det årgang 2001, som skulle til at spille 11 mands bold og de fik nyt træner
team. Målet var at de 2 hold vi har der, skulle blive i A og B rækken, da årgang 2001 har et meget
stort antal spillere på FK Viborg U-13. 10 spillere er omkring holdet. Og det har betydning for
vores egne A og B rækker, men de fik deres resultater til at passe, så ved indgangen til 2014 er der
stadig A og B i U-13, hvilket må siges at være flot når så mange spillere er på FKV holdet.
U-12 årgang 2001. Vi har 3 hold i rækken og for første gang giver vi grønt lys til at et hold kan
spille i rækken ældre altså U-13. Der er dog stadig tre hold i u-12 A-B og C hold, de spiller 7
mands, men da årgangen er stor kan det lykkes. Første hold som spiller i U-13 spiller i A rækken og
spiller så godt, at de også skal spille i A rækken i U-14 efter sommerferien, men her stopper
årgangen og går tilbage til egen årgang. Den nye årgang til U-12 efter sommerferien har to hold og
er en årgang med mange spillere, som er i en rivende udvikling. Der ikke kommet så mange til, men
vi håber på, at når vi skal spille 11 mands fodbold i 2016, at der så er til 2 hold.
Der er stadig en god drift i årgangen og der bliver spillet noget godt fodbold. Med et stærkt
trænerteam.
U-11 er vores pige og drenge årgang. Her er en årgang med gang i. Der sker noget hele tiden og
spillerne, både drenge som piger udvikler sig rigtig godt, og spiller noget godt fodbold. Vi har 1
pige hold og 4 drenge hold, og der kommer stadig flere spillere til. Denne årgang bliver spændende
at følge.
Der er rigtig mange, som er ved at finde ind på det rette hold. Det være sig spiller som træner og her
har vi som klub en stor opgave at løfte. Så vi får vores trænere uddannet til at kunne fastholde den
udvikling som er i årgangen.
U-10 er også en afdeling med mange nye og spændende spillere på vej. De har været i Tyskland
(Mönchengladbach) for at spille en stor turnering og dette var en fantastisk tur og oplevelse for alle
spillere, men også for det træner team som var med. De fik nogle rigtig gode kampe mod nogle
store klubber som var med i turneringen.
De er gået til den med krum hals. I årgangen kommer der stadig nye spillere, men vi har også nogle
få som vil prøve noget nyt, hvilket findes i alle årgang/afdelinger. De har også været i Vildbjerg for
første gang. Det var en god oplevelse og der kom et meget godt resultat til årgangen.

U-9 Her har vi en årgang, som er på vej frem med fuld fart. Vi har 3 hold i årgangen og de får
stadig flere spillere. Der har været tale om, at de skulle spille 3 mands bold igen, men dette blev
ikke til noget og godt for det, da de er ved at være for store til dette. Der er rigtig mange gode
spillere i årgangen og træner teamet skal vi hjælpe med kursus og lidt flere hænder, men dette bliver
først i 2014. Vi håber på at når det bliver 8 mand fodbold, at vi så stadig kan mønster 3 gode hold,
men vi har en god fornemmelse til denne årgang.
U-8 Vi har en årgang med 3 hold og disse stormer frem med fuld fart. Der er rigtig mange gode
spillere og vores trænere har nok at tage sig til under og efter træning. Da der ikke er resultater i
denne årgang, kan vi bare se hvordan det går dem når de spiller, men de ligger i midten og opefter i
deres årgang. Der skal spilles bredt og dette betyder at der er blandet niveau på spillerne. Efter
sommerferien fik vi en ny årgang U-8 og her var der kun en årgangsformand. Vi manglede trænere
og disse skulle findes hurtigt, hvilket de også blev. Der var 4 fædre, som gerne ville træne deres
børn. Denne årgang har også fart på, der er hele tiden nye udfordringer til træner teamet selv om
disse er gode. Her har vi en opgave med at uddanne dem og dette skal være efter den nye licens C.
Der kommer stadig nye til også i denne årgang.
U-7 & U-6/5 Disse 3 årgange er en tikkende bombe for os alle, da de kun er gået en vej i år og det
er frem ad. Vi havde normalt U-6 og U-7 sammen i en afdeling, men blev nødt til at skille dem til
sommer, da de var oppe på omkring 50 spillere. I U-7 er der kommet rigtig mange nye spillere, så
det var en rigtig beslutning, at vi i dag har årgang U-7 og U-6 hver for sig. I dag har U-7 to faste
trænere. Et søskende par samt en fast årgangsformand, og en del hjælpere i forældre, for uden dem
kan vi ikke have 6/7 hold som spiller i turneringen. I U-6 stod vi og manglede en ny årgangs
formand samt træner team. Der var en forældre som gerne ville hjælpe med at træne og ligeså som
årgangsformand. I efteråret kommer der en træner mere i U-6. Han skulle lige hjem fra arbejde i
udlandet og så var han klar til opgaven som træner.
Det er ikke nok med forældre, det skal være trænere, som har teten og det projekt lykkes for os ved
hjælp af vores ungdomsspillere og seniorer, som var klar igen i år, hvilket er super godt.
Når alt det er skrevet og vi ser på året uden at kikke på resultater, har det været et godt år i VFF´s
ungdomsafdeling, men der er nogle meget store udfordringer som ligger og venter i det nye år.
Der mangler stadig trænere i ungdomsrækkerne med den tilgang vi har, og hvis vi gerne vil opfylde
det mål at kunne have 2 trænere om hvert hold, dog ikke i de mindste årgange, hvor vi stadig har
brug for forældre til at hjælpe med træning og kampe. Men det betyder, at der er brug for 10-20 nye
trænere i det nye år og så må der ikke være nogen som stopper.
Samarbejdet med FK Viborg har været nogenlunde godt i år. Vi har nedsat en arbejdsgruppe som er
i gang med at lave et tættere samarbejde med FKV og OS. Dette vil tage noget tid, da der er flere
interesser, som ikke kan komme over ens. Der har været afdelinger, som har haft en god dialog med
FK årgangen, men der er også nogle årgange som kunne kører bedre end det gør i dag, og det er
derfor, der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af VFF Prof/FK og VFF amt, som skal finde
løsninger på dette problem.
FK Viborg kan være godt tilfreds med det stykke ungdomsarbejde der ligger i VFF amatør, for uden
dette vil der være nogle årgang/afdelinger de ikke kunne få en hjælpende hånd i. VFF amatør ligger
i det højeste niveau, som vi kan nå i en moderklub, dog mangler vi lige at vores U-19 kommer til at
være et Mester række hold fra starten, men dette arbejder vi hårdt på.
Der er lavet et tiltag fra FK udvalget på at de gerne vil samle U-10 – 11 trænere og spillere til
uddannelse og spilforståelse hvilket er stadiet før talent holdet.

Der er dog stadig mange opgaver, vi skal have løst i samarbejde med FK, da de har et andet syn på
hvordan, man kan gå ud og bruge eller ikke bruge spillere fra VFF´s hold, samt deres forventning
til, at vi stiller spillere til rådighed, hvis der lige pludselig opstår behov for flere spillere, hvilket kan
betyde, at der ikke kan stilles hold til egen turneringskamp og det er ikke tilfredsstillende for nogen.
Ligeså når en spiller ikke vil være på FK mere eller ikke har overskud til at træne, forventer man at
vi er klar til at fange alle spillere, men hvis der ikke kommer nogen info til årgang, ja hvordan
fanger vi så den pågældende spiller? Vi fanger mange, men ikke alle.
Der er nye tiltag vedr. træneruddannelse, som de gerne vil have ansvar for, men kun for nogle
træner og ikke alle, som vi gerne selv vil stå for via div. kursus tilbud fra DBU Jylland.
Ungdomsafdelingen vil gerne udvikle alle trænere og ikke kun en eller to pr. årgang. Vi har brug
vores træner og leder møde med inspirationstræning/uddannelse først og derefter info fra klubben
og ligeså fra trænerne til os fra klubben. Dette tiltag har været godt for alle.
Vi skal stadig arbejde på at gøre ting bedre og hurtigere end nu. Vi har også i år afholdt træner og
leder møde som ungdomsafdeling har haft en stor andel i. Disse møder skal vi også forbedre til alles
tilfredshed.
Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle hjælpere, som har været med omkring vores
ungdomsafdeling. Uden alle disse personer har vi ikke kunne nå det som vi har i år. Håber at alle er
klar til et nyt og spændende ungdomsår i VFF. Tak!
Viborg FF A/S
Som nævnt i indledningen lykkedes det at rykke op i Superligaen og det har selvfølgelig nok gjort
det nemmere rent økonomisk. Men at have skåret en organisation ned til et absolut minimum for
derefter at deltage i Superligaen skaber et enormt pres på de tilbageværende medarbejdere i
administrationen. Der stilles meget høje krav fra DBU for at kunne deltage på højeste niveau, og et
er ”bare” at gå ud og købe en to tre spiller, et andet er at få teamet til at fungere. Jeg mener vi skal
udtrykke vores dybeste respekt for det arbejde Morten og den trimmede stab har udført! Som
formand har jeg måske lidt mere indsigt i hvilke krav der stilles, men hvis mine oplysninger er
korrekte så har Brøndby 3 mand flere ansatte til at tage sig af deres stadion arbejde, end den
samlede stab i VFF A/S. Så skal der løbes stærkt, ikke blot inde på banen….
Som beskrevet tidligere er samarbejdet med FK-Viborg ikke 100% gnidningsløst, men der arbejdes
på at der findes en samarbejdsform der kan tilgodese både en professionel klubs ønsker samt en
amatørforenings forventninger. Vi finder en løsning!
Viborg Kommune
Jeg nævnte i indledningen at Viborg Kommune blev den bedste i Danmark, og det mener jeg er
helt fortjent. Vi får af og til spørgeskemaer, og disse er jeg glade for at kunne udfylde med flest
krydser i de positive felter.
Vi i amatørafdelingen vil selvfølgelig gerne have de bedste forhold at træne under, og dermed de
bedste baner og omklædnings samt klublokaler. Banerne har vi jo hørt at Ove C ikke er imponeret
af, men der arbejdes på en forbedring af banerne til alles glæde. Kommunen er lydhøre overfor
problemer, men er jo som Kommune nød til at fordele sol og vind så ligeligt som muligt, og det er
vores klare opfattelse at dette forsøges.

Kommunen og klubben har haft en del snak omkring kunstgræsbanen og klagerne fra naboerne.
Kommunen og VFF har fulgt de retningslinjer der nu engang er, men naboerne har klaget og derfor
forsøger Kommunen og VFF at finde en løsning som alle kan leve med.
Netop i samarbejdet omkring kunstgræsbanen, har der været en hel del møder, men der har altid
været et ønske om at man sammen finder en løsning. Andre kommuner (ved jeg ikke J) ville
måske blot udstede påbud og lign. Men her forsøger man at finde en løsning i stedet for blot at
skabe yderligere problemer.
Tak til Kommunen for et meget godt samarbejde, og vi glæder os i den grad til det spændende
projekt Sport & Vandforum på Rughavevej!
Klubhuset, personale, trænerstab.
Sport & Vandforum (det er en arbejds titel…) hvad er det for en størrelse??
Vi har et klubhus der knap kan hænge sammen, og hvert år til vort opstartsmøde får alle
besked på at værne så godt som muligt om ”hende”. Vil der komme et nyt klubhus i
forbindelse med dette ”nye”? Det vil der, og derfor er det måske endnu vigtigere at vi alle
giver en hånd med og forsøger at skåne klubhuset og omklædning mest muligt. Der vil
ikke komme væsentlige forbedringer i de nærmeste år, da der skal bygges et helt nyt
anlæg.
Hvordan det hele kommer til at løbe af stablen er ikke fastlagt endnu, men i løbet af foråret
2014 vil der komme nærmere om hvad der kommer til at ske. Det der kommer til at ske ret
hurtigt er at bane 5 bliver omdannet til kunstgræs/opvisnings/kampbane. Bane 6/7 bliver
vendt således at spilretningen vil blive mod Vestbadet/Klubhuset og ikke mod Mirabelle
vej. Det stykke græs der så er mod Mirabellevej omdannes så til 3/3 og 5/5 samt teknisk
træning (uden mål). Samtidig bliver der installeret et nyt lysanlæg der rent faktisk også
oplyser banerne, og ikke kun luften og naboernes have J. Hvis alt gå vel er dette klar
inden opstarten af efterårssæsonen 2014.
De frivillige leder i en klub som VFF er guld værd. Desværre kan vi ikke tilbagebetale med
guld! Hvad vi forsøger er, at, når Sport & Vandforum er færdig lavet, tilbyde vore frivillige
de absolut bedste og mest moderne forhold i Danmark. Indtil må vi holde sammen og få
hele anlægget til at fungere. Der er træner der er gode til at huske bolde, der er andre der
er knap så gode. Der er også nogle der har rødt hår, andre brunt… Vi bliver ikke stærkere
end vort svageste led. Hvis vi alle hjælper hinanden endnu mere, viser forståelse for at
kampen ikke lige kan flyttes på 24 timer, sørge for at sortere veste efter størrelse osv. osv.
Så bliver alt lidt nemmere, og alle i med det store grønne hjerte kan arbejde mere med det
det drejer sig om: FODBOLD!
Alle frivillige i VFF har givet den en skalle så vi i dag står med hold i næsten alle rækker på
højeste niveau (som vi kan når vi har en overbygningsaftale). Det er ikke noget der bare
lige sker. Viborg er vel heller ikke noget helt specielt, eller der er noget i vandet der
udvikler børn med særlige talenter…. Så derfor kan vi kun udlede at de frivillige
træner/leder vi har, gør et kæmpe arbejde for at vi kan komme derop, og beholde disse
placeringer. Tusind tak for jeres indsats i 13.
Vort personale, Steffen, Jørgen, Frantz, Tung og Palle har endnu engang givet den en
skalle. Palle som vi delte med den professionelle afdeling i foråret ydede en kæmpe
indsats både for os og for den professionelle afdeling. Palle er nu tilbage hos Prof. men vi
vil gerne sig Palle en meget stor tak for indsatsen! Tung har vi desværre været nød til at
sige farvel til af økonomiske årsager, men heldigvis ved vi at Tung er i arbejde igen.

Det sidste trekløver forsøger at få dagligdagen på VFF til at fungere så det er et rart sted
at komme. Uden deres store indsats ville der ikke vær en klub som VFF. Udover Steffen,
Jørgen og Frantz er der i Kantinen hjælpere, der gør at det er muligt at købe en Fransk
Hotdog eller en vand. Der er mange opgaver i vores klub og med det Team vi har i dag er
vi sikre på at de fleste opgaver bliver nået. En stor tak til personalet for deres indsats!!
Til afslutning vil vi nævne, at de seneste år har der været genvalg til rigtig mange af os i
bestyrelsen og det er vel fint nok, men er der ikke én eller to der måske kunne tænke sig
at på sigt at indtræde? På et eller andet tidspunkt vil én eller flere måske træde ud, og
derfor ville det være rart om der var nogle der ville være med omkring nogle
arrangementer af den ene eller anden karakter. Eller er der én der har en god ide eller to?
Vi skal have færdiggjort vores Den Grønne, er der nogen der har lyst?? Der er masser af
opgaver, store som små, så kender du én, der har lyst…. Vi kan altid bruge en hånd til!
2013 var alt i alt et meget positivt år for VFF. 2014 byder på mange udfordringer, især
måske for Superligaen, men også for amatørafdelingen. De tiltag der sker med det nye
anlæg vil byde på en del udfordringer, men når vi alle står sammen kan vi løfte denne
udfordring. Sammen!
Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen

