Bestyrelsens beretning for 2009
Indledning.
Den nye struktur er nu fuldt gennemført og der har været både fordele samt ulemper. Især opstarten
af den nye sæson til august er problematisk, idet der ikke er megen tid til at få holdene klar inden
turneringen starter. Det vil nok blive nemmere, idet det jo ”blot” er det gamle hold der fortsætter fra
den gl. turnering + eventuel nye spiller. Det eneste hold der står overfor en relativ stor forandring er
U15 årgangen der skal op og spille U17 som yngste årgang og det er i forvejen et stort spring.
Et andet problem har også været en pludselig afvandring fra en årgang som var tilfældet i vores
U19, hvor der inden sommerferien var 2 hold. Efter sommerferien startede der kun 6-7 mand op,
men hva’ de kommer jo nok. Men kort efter måtte vi konstatere at der ikke kom nok til at vi kunne
stille med et normalt U19 hold, så derfor var der en del U17’er der fik lov at spille her. Med stor
gejst, men at spille U19-M1 var lige i overkanten, men STOR ros til de stærke gutter der blev ved
med at kæmpe på trods af den store modgang.
Seniorafdelingen
Foråret 2009
DS gik et svært forår i møde, da pointhøsten i efteråret var meget beskedent. Men med en særdeles
godkendt indsats i foråret, lykkedes det næsten holdet at forblive i rækken. Med da den sidst kamp
var afviklet, måtte vi se kendsgerningen i øjnene: nedrykning til JS.
Anderledes succes havde serie 4. Holdet sikrede sig oprykning til serie 3. De spillede en stabil
sæson, med nogle kampe på højt niveau. Oprykningen blev sikret i den sidste kamp i den vel nok
bedste serie 4 kamp, der længe er set.
Efteråret 2009
JS har leveret et fornemt efterår. Stammen på holdet er unge spillere, som i foråret spillede serie 4,
er nyoprykkede ynglinge og enkelte nytilkomne. Alle har gennemgået en positiv udvikling. Træner
Claus Struck har fået det optimale ud af en uerfaren ung trup. Dette har bevirket, at holdet her i
foråret spiller om oprykning til DS. Altså en særdeles godkendt indsats af trænerteamet og spillerne.
Vi må forvente en yderligere udvikling af denne trup.
Primært på grund af at stammen på holdet fra foråret var forsvunden til JS-holdet, fik serie 3 et
meget svært efterår. Efter en meget skidt start på sæsonen lå holdet hele vejen på
nedrykningspladsen. Sidst på sæsonen kæmpede holdet sig op i nærheden af redning. Desværre gik
det ikke til vores vej til sidst. Foråret tegner dog positivt, og man må forvente en hurtig oprykning,
så det igen heder serie 3 til efteråret.
Vi havde for første gang længe et 3. hold i kamp i efteråret. Holdet spillede serie 6 og det blev til en
topplacering i rækken. Her til foråret spiller holdet således i serie 5. Vi forventer at holdet vil blande
sig i den bedste halvdel.
Grunden til at vi nu har 3 seniorhold i klubben er jo den meget positive udvikling, der er sket i
seniorafdelingen det sidste års tid. Der er kommet mange nye ansigter på anlægget. Denne
medlemsfremgang må i første omgang tilskrives et godt fungerende trænerteam (Mikael, Mikkel og

Henrik). Der har gennem hele sæsonen været en meget positiv og social stemning. Det har i høj
grad været med til at skabe en markant medlemsstigning i seniorafdelingen. Denne fremgang håber
vi kan fortsætte i tiden fremover.
Det er os meget på sinde, at seniorafdelingen også i den kommende tid vil være en afdeling, hvor
alle har det godt sammen. Vi vil være meget opmærksomme på, at sociale arrangementer er vigtige.
Så vi forventer at seniorpigerne også i dette forår, vil være med som aktive deltagere, når der
indkaldes til fest.
Tak for et godt år!
Ungdomsafdelingen.
Fodboldåret 2009 har på mange måder været en stor udfordring da vi afsluttede turneringen
2008/09, og vi skulle starte op i den nye struktur med div. årgange, samtidig med at vores
samarbejde med SIK stoppede ved udgangen af JUN 09.
I foråret 09 skulle vi afslutte en gammel turneringsform, og efter sommerferien skulle vi i gang med
en ny, som ikke helt var på plads da vi startede sæsonen for den sidste ændring kom efter
tilmeldingen var sendt ud fra JBU. Det var ikke optimale forhold, men vi fik efter vores
overbevisning alle hold tilmeldt i de rigtige rækker.
Turneringen for U-17 og U-19 kunne godt være gået bedre men der havde været en del skader på
FK og derfor manglede der nogle af vores stamspillere på nogle meget vigtige pladser. Det var nu
ikke af den grund vi ikke opnåede top 3 placeringer i disse rækker. Spillet og det sidste held var der
heller ikke, så alt i alt OK. Det ser dog godt ud til året 09/10 for begge række.
I U-15 var der stadig to årgange og her fik vi et tilbud om at spille i Mester 2 i et samarbejde med
Aars, hvilket ikke var uden problemer for os. Resultat var dog OK for alle. Der er dog mange
problemer i et samarbejde midt i en turnering, og dette har vi lært af. Vi havde 2 hold med og det
gik OK.
U-13 har to hold og spiller i A-rækken samt b med nogle gode resultater. Begge hold er 11
mandshold og alt er OK.
I U-12 har vi tre 7 mandshold og det går godt med nogle gode resultater. Vi se frem til hvordan det
kommer til at se ud efter sommerferien, om hvorvidt de skal spille 11 mands eller noget andet.
U-11. Denne årgang går rigtig godt og ligger meget godt i rækkerne. De var også i Göteborg, hvor
de fik et rigtig godt resultat og de blev placeret i top. Stort tillykke til dem.
I U-10 er en årgang, hvor der har været en del problemer, som gerne skulle være løst her i foråret,
idet der er lavet noget om i strukturen og der er kommet nogle andre trænere omkring holdene. Der
er dog ikke helt ro i årgangen endnu, hvilket der stadig bliver arbejdet på.
U-9 og U-8. Her er mange spillere og der kommer stadig flere og der bliver spillet noget flot bold.
Der er også en spilleglæde hos alle spillere og det er dejligt at se.
U-7 & U-6/5 Her har vi haft mange problemer med at få nok trænere, men der er kommet mange
nye trænere fra vores forældre og det er rigtig godt. Den nye struktur i de mindstes årgange, hvor
der er minimum 2 faste trænere og derved kan rekruttere flere forældre til trænergerningen, har
betydet at der er kommet ikke bare nogle stykker, men rigtig mange nye spillere i disse årgange.

Dette var indtil sommerferien 09. Efter sommerferien startede vi med ny sæson og ny struktur for
nogle af årgangene, hvilket gjorde at alle spillere pludselig var blevet et år ældre på en sommer.
Opstarten blev så kaotisk som vi havde frygtet, da der er for lidt tid til at få holdene sat og
sammenspillet inden turneringen starter. Vi havde fået mesterrække i U17 og U 19, som vi havde
søgt før sommerferien på baggrund af det spillermateriale vi havde. Disse to rækker blev en kæmpe
udfordring i de første uger efter sommerferien, da mange spillere valgte at flytte til SIK i U-19, og
derved havde vi ikke engang spillere til et hold, hvor vi oprindelig havde tilmeldt 2. Det ene hold
blev afmeldt, mens det andet tog kampen op og spillede med lånte spillere fra U-17 Liga/Mester
dog ikke uden problemer. Holdet i U-19 udviste en fantastisk kampmoral og holdindsats med alle
odds imod sig og tog ud til kampene, dog uden at vinde en eneste.
U-17 havde også fået mesterrække og 3. holdet var et a-hold. A-holdet blev vi nødt til at trække
efter 5 kampe, da det ikke var muligt at stille hold, når man fik 22 afbud ud af 25 spillere.
Vores Mesterhold startede langsomt op, men kom stærke igen til slut og var tæt på at forblive i
mester-1 til foråret. Der har været mangel på trænere til vores U-17 hold, når vi snakker om 3.
holdet, som dog er landets 4. højeste niveau. Dette er lidt skræmmende at man ikke kan finde
trænere til unge mennesker på disse niveauer. Det er ved at være således, at hvis man ikke kan blive
1. eller 2. holds træner har det ingen interesse, men de unge mennesker der spiller på vores 3. hold
er også spillere, som har et godt niveau og som har krav på gode og kompetente trænere.
U-15 er 1. år som er årgangsopdelt og derfor har vi været spændt på at se, hvor mange spillere vi
ville have i denne årgang. Det blev til 2 ellevemandshold A/B. A-holdet har haft en god
efterårsturnering og ligger godt placeret. Vores B-hold har i perioder haft problemer med at få
spillere nok, men har dog spillet kampene med lån fra U-14 eller U-15 piger.
I U-14 har vi ligeså 2 hold A/B. Begge hold har fået nogle gode resultater her i efteråret med A
holdet som suveræn vinder af A rækken og det bliver spændende at følge her i foråret.
I U-13 var problemet om de skulle spille 7- eller 11 mands. Det blev heldigvis sådan, at det blev 11mands og vi har 2 hold med. Et 11-A og 11-B. A-holdet var lidt af et sats og de har klaret det til
UG, da de sluttede som 1´er eller 2’er. B-holdet fik også nogle gode kampe og sluttede midt i
rækken.
U-12 har vi 2 7-mands hold A/B, som begge ligger i midten af deres række og det bliver spændende
at følge dem i foråret, da der er kommet tilgang til holdene.
I U-11 er der stadig nogle småproblemer omkring spillere og hold m.v. Det er blevet bedre i løbet af
2009, men der er stadig ting, der skal løses. Vi har 3 hold, henholdsvis 2 A-hold og et B-hold. Alle
holdene får nogle gode resultater.
U-10 er der 2 7-mandshold og næsten spillere til 3. Disse to hold har haft nogle spændende
udfordringer i løbet af turneringen og har leveret nogle flotte resultater og hvis man måtte tælle
point i den årgang, ville de ligge i den bedste halvdel.
I U-9 er der 3 hold og alle hold spiller noget godt fodbold. Der er en god holdmoral og et godt
socialt klima. Disse hold bliver også spændende at følge i foråret.
U-8 til U-6. Her er den store tilgang. Vi startede med 4 hold i U-8 og 2 hold i U-7 samt 1 hold i U6, men med en tilgang på 20-25 spillere eller evt. flere i foråret er det ikke hold nok. Denne store

tilgang er spændende at følge og giver nogle udfordringer med at finde nok trænere/hjælpere til alle
hold.
Ungdomsafdelingen har også været repræsenteret i Vildbjerg, hvor vi fik nogle meget flotte
resultater. En 1. plads ved U-15, en 2. plads ved U-13, en 4. plads i U-10, en 3. plads i U-9 samt
mange andre gode placeringer. I det hele taget en god turnering for VFF.
Team Viborg
Ren succes, eller næsten.. Både 1 Div. damerne og S1 rykkede op her til sommer og spiller nu igen i
3F Ligaen samt JS. 3F Ligaen har fået en fornuftig start og hvis ALT flasker sig vil der være
mulighed for at komme i slutspillet (der er godt nok pt 7 point op…), men det er et meget ungt hold
med tiden for sig, så hvis ikke i denne sæson, så er der mange muligheder i pigerne.
U18 Ligaen er stadig bland Danmark allerbedste og er en sikker fødekæde til 3F Ligaen samt
diverse danske landshold! I januar 2010 er der alene fra Team Viborg udtaget 11 spiller til
landsholdssamlingen for U17 og U19 landsholdene. Flere af pigerne har allerede fået deres debut
på det ”rigtige” A landshold, så der er et meget stort potentiale i holdet.
Pigerne er i skrivende stund en sikker nr. 1 i den landsdækkende U18DM række så det bliver et
meget spændende forår om det igen skal lykkedes pigerne at erobre et DM til Viborg. Pokaler blev
det også til i 2009 idet Pigerne vandt JBU’s pokalturnering i december.
I de yngre årgange er TV også stærke til at sætte Viborg på kortet, men som i de foregående
sæsoner er der stadig mangel på træner der har lyst til at tage sig af de yngre/lavere rangerede hold.
Det er jo ikke blot noget der rammer TV, men også stort set alle andre klubber i landet. Både på
pige og drenge siden. Det kunne blandt andet være sjovt om vi i VFF kunne få stablet en børneafdeling på benene, så vil du, eller kender du en/nogle der vil give en hånd med, så er Lene klar!
Viborg FF A/S
Amatørafdelingen er stadig meget tæt forbundet til den professionelle afdeling og vi mærker
naturligvis også den modvind der rammer her. Det er op ad bakke for den professionelle afdeling da
satsningen på en hurtig oprykning ikke fandt sted og man er derfor bundet af indgåede aftaler. Som
alle jo har læst arbejdes der benhårdt på at tilpasse hele organisationen og holdet, så VFF igen vil
være en ”Lean Mean Green Fighting Machine”. Sportsligt har sæsonen hidtil været mest positiv,
selvom dumme point tab til på papiret svage hold gør, at holdet ikke ligger til oprykning, men
Lars’s drenge skal nok gøre hvad de kan for at komme op hvor det er rigtig sjovt.
Omlægningen i FK-V har betydet at alle FK’s hold nu er at finde på vort anlæg, så der vil nogle
gange være stort pres på anlægget, men det har indtil videre fungeret OK.
Fk Viborg har haft både U17 og U19 med i DM turneringen og begge hold er p.t. placeret i den
tunge ende af skalaen, hvilket for især U19 nok kan forklares med, at når der satses på unge spiller
på 1 Div. så koster det for U19 holdet der har leveret en del spillere til netop 1 Div. Men et eller
andet sted er det jo også en pris man må acceptere da det er en del af den langsigtede strategi. U 17
har været ramt af en del skader, så man håber at kunne rette noget op på resultatet i løbet af foråret.

U15/14/13 sluttede alle i toppen af deres rækker, U 13 som vinder med kun en enkelt scoring imod
sig, så foråret er for alle hold i FK Viborg i de højst mulige rækker i Danmark.
Viborg Kommune
2009 har budt på et ”udvidet” samarbejde med Kommunen, idet anlæggelsen af vores
kunstgræsbane har medført en klage storm fra enkelte af vore naboer på Mirabellevej. Der har været
et utal af møder hvor forskellige løsningsmuligheder er drøftet, men uden der er kommet en løsning.
VFF søgte om tilladelse til at genanvende den gamle sandbane/r og anlægge en kunstgræs bane
samme sted (Lysanlægget var jo ligeledes her). For at sikre banen mod løvfald søgte vi om
tilladelse til at fjerne træerne omkring anlægget. I begge tilfælde fik vi tilladelse af Kommunen og
derfor blev banen opført hvor den er i dag.
Det er klart at vi ikke havde forventet at der fra banen ville komme en sand byge af højtflyvende
bolde over mod beboerne på Mirabellelvej. Det ville vi gerne være foruden, især da naboerne ved
ulovlig selvtægt beholder boldene (d.d har de vel ca. 135 bolde) men vi forstår godt den store
irritation det må være at få bolde ind i haven/på huset. Vi foreslog derfor at opføre et 15m højt
boldfang der skulle opfange noget der minder om 98% af alle vildskud. Men dette vil naboerne ikke
være med til.
Deres ønske er en erstatning på 500.000 per hus grundet værditab (husene blev bygget ca. 20 – 25
år efter VFF flyttede ind på Kirkebækvej..), en flytning af banen min. 50 m væk, opførelse af en
støjvold samt en beplantning på 50 meter (de 50 m banen skal flyttes).
Det er klart at de to-tre parter ikke bliver enige så derfor må Kommunen på sigt finde en løsning der
er acceptabel for begge parter. Det er IKKE en situation som vore naboer har ønsket, og det er da
absolut heller ikke en situation vi som vi kunne have forestillet sig kunne opstå ved at omlægge en
grusbane til en moderne kunstgræsbane.
Klubhuset, personale, trænerstab m.fl.
Flemming, Villy og Tung kæmper deres daglige kamp med at holde vores ”gl. dame”
funktionsdygtig, og selvom det kan være en ulige kamp, så fungerer vores klubhus stadig, men
ønsket om et nyt trænger mere og mere på. Som økonomien er lige nu generelt, er det måske et
ideelt tidspunkt at bygge på, men byggeriet skal jo også betales bagefter. Indtil der kommer en
afklaring skal der lyde en kraftig opfordring til ALLE om at behandle klubhuset som jeres eget, det
er det nemlig! Sluk lyset efter jer, luk døre i den kolde tid osv. osv. Alle kan give en hånd med.
Hvis ALLE også huskede at tage støvler af inden man går i omklædningsrummet, ville det være
nemmere for Tung at holde rummene pæne og rene….
Med kunstgræsset er der kommet nye udfordringer for både Flemming og nok især Villy da det en
anden form for vedligeholdes den kræver. Den skal måske ikke ”slås” så tit, men der er jo også lige
det hvis der falder sne…. Det er meget tidskrævende at rydde og I skal have stor tak for jeres
indsats på her og på de andre baner, samt den KÆMPE indsats af jer alle tre som kræves for at
holde tøjet vasket for alle hold. (Vaskemaskinerne kørte knap 4000 vask i 2009!!!)

Frivillige er en stor del af enhver forening og heldigvis har vi også i VFF en masse mennesker der
bruger en stor del af deres fritid på at træne vore spillere, eller være den leder der står bag og sørger
for at ungerne kommer til et stævne et eller andet sted. Én der sørger for at der er kage næste gang
osv. osv. Uden alle disse mennesker ville vi ikke have en mulighed for at have det høje
aktivitetsniveau vi har i klubben. Tusind tak alle sammen!!
Det vil nok også fremover være brug for jeres hjælp, måske endda endnu mere end i dag, så kender
du én der kunne være interesseret i at give en hånd med, så tage fat i et medlem af bestyrelsen, så
skal vi meget gerne finde en eller flere opgaver til dem.
Afslutning
Generelt var 2009 et godt år for VFF, men alt kan jo være en smule bedre. Det kan 2010 også blive.
Hvordan?
I overgangen mellem 2008 og 09 var der frivillige der hjalp med at ”montere” 14000 kvm
kunstgræs. I 2009 har vi haft en enkelt ”frisk klubhuset op-dag” hvor der blev ryddet op og frisket
op med maling etc. Det vil der i 2010 også være brug for. Om det er en hjælpende hånd til en
opgave i klubhuset, eller til et arrangement hvor vi skal bruge 30-40 frivillige. Vi har brug for alle
giver en hånd med for at få vores klub endnu mere ”med”.
Vi er i bestyrelsen ved at omlægge den interne struktur, således at der bliver kortere vej til
bestyrelsen for de enkelte årgange. I samarbejde med den professionelle afdeling vil vi udbygge
uddannelsen af vore træner, så vi kan tilbyde vore spillere de bedste konditioner. Vi har et af landets
bedste kunstgræsanlæg, så hvis alle giver en hånd med, skubber på så kan vi sammen skabe en klub
der kan måle sig med selv de økonomisk stærkeste klubber i landet. Men det kræver at alle giver en
hånd med!
Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen.
Arne Augustinussen
Formand

