Bestyrelsen beretning for 2011.

Indledning.
2011 startede med næsten Sibiriske temperaturer hvilket gjorde at sæson opstart blev udskudt nogle
uger. Havde vi ikke haft kunstgræsbanen, ville det meste af foråret jo have været ”frosset væk”.
Kunstgræsbanen har givet os som klub en meget stor fordel i forhold til mange andre klubber i
området. Det betyder at der stort set kan trænes/spilles hele året rundt. Det er der også en tendens til
at der bliver, og er det så godt eller skidt? Der er sikkert mange meninger både for og imod, men
som amatørklub er det stadig lysten der driver værket, og hvis det fremover bliver en
gennemgående sæson, kan det måske afskrække nogle, da der ikke er pause og man derved ikke har
muligheden for at glæde sig til den nye sæson. Modsat er det jo en klar fordel at have trænet måske
3 måneder inden den første rigtige kamp hvor modstanderen måske kun har trænet 3-4 uger.

Kunstgræs er kommet for at blive og vi nyder stor gavn af vores. Ærgerligt er det så at situationen
med vores naboer er gået noget i hårdknude, men vi har opført banen i henhold til de tilladelser der
blev givet af Kommunen. Meget kunne måske have været gjort anderledes, men nu ligger banen
hvor den ligger, og forhåbentlig ender det med en løsning alle mere eller mindre kan acceptere.

Seniorafdelingen
Foråret 2011
JS
spillede om oprykning til DS. Vi var med i top striden, men det blev dog ikke til oprykning. Men en
absolut godkendt indsats i foråret.
Serie 4
Var helt suverænt og vandt rækken med max. point - målscore: 48-7.
Dette betød at holdet opnåede sæsonens mål om oprykning til serie 3.
Serie 5
Serie 5 havde et godt forår og endte på en 3. plads.
Serie 6
Serie 6 blev nr. 4.
Efteråret 2011
JS
har leveret et fornemt efterår, og vandt efter en meget tæt duel med Silkeborg IF kredsen. Vi spiller
noget attraktivt og positivt fodbold, og de unge spillere er i en rivende udvikling, og må være en af
favoritterne til at rykke op i DS til foråret.
Serie 3
Havde et godkendt efterår. Vi var i en svær pulje, men spillede med om oprykning til det sidste.

Serie 5
Serie 5 vandt sin kreds og rykkede dermed planmæssigt op i serie 4, hvilket vi glæder os meget
over.
Serie 6
Serie 6 blev nr. 4 i en meget tæt kreds.
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 efteråret 2011. Det skyldes i høj grad trænere
og ledere i afdelingen. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke dem alle, for en fortrinlig
indsats i 2011.
Vi nåede de sportslige mål i 2011 med oprykning til serie 3 og 4. De sportslige mål med 2012 er
oprykning til DS og serie 2.
Tak for et godt år.
Ungdomsafdelingen.
I ungdomsafdelingen havde vi sat nye mål op. Vi skulle være klar med alle træneraftaler inden april
men det mål måtte vi flytte til inden sommerferien. Da vi gik på sommer ferie, var der stadig huller
i de små rækker, så derfor arbejdede vi meget på at få nye trænere, som ikke kun var forældre til de
unge spillere. Og det lykkedes, da to af vores unge spillere slog til som træner. I løbet at efteråret fik
vi desuden flere ungdomsspillere med ind som trænere for flere af holdene. Da vi stoppede til jul
havde vi fået 7 nye ungdomstrænere, som selv spiller i klubben eller har været ungdomspiller i
VFF.
En af årets første opgaver var at få plads til alle som gerne ville træne ude, men kong vinter ville
ikke rigtig være med. Derfor blev nogen af årgangene udskudt et par uger, inden de kunne starte
ude. 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 CUP 2011.
Vi havde mange hold ude til stævner i udlandet samt her hjemme, og alle kom hjem med mange
gode oplevelser: Vi var i Sverige, Holland, Frankrig, Italien samt Vildbjerg og med i DFC cuppen,
som blev afholdt i pinsen på anlægget. 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.
Vores U-19 og U-17 skulle starte med nye trænere og det er altid spændende, hvordan det går. Når
vi ser tilbage, kan vi ikke andet end være tilfredse med de resultater som er opnået, da vores U-17
næsten kun er førsteårs spillere, da der var mange som skulle på efterskole af ældste årgang, og i U19 var mange kommet tilbage efter at været holdt med at spille, men havde fået lysten tilbage. Det
er med spænding at vi går ind i 2012.
U-15 og U-14 er to årgange, hvor vi ikke har mange spillere, da der har været afgang fra specielt U15 som var oppe at spille mester 1. De kunne ikke holde niveauet, og derfor er de kommet længere
ned i rækken igen. Dette har betydet at de spillere, som var kommet til VFF for at spille på Mester
1, er rejst hjem igen, hvis de ikke spiller for FK. Der er også nogen som er stoppet, fordi de har
været skadet et helt år. Vores U-14 er blevet lidt større, men ikke nok til at kunne stille 2
ellevemands hold, så derfor har vi forsøgt at køre U-14/15 som U-15B for at få alle ud at spille. Det
har været en meget blandet oplevelse, så derfor må vi se på en anden løsning, da vores spillere vil
spille elvemands fodbold og ikke syvmands bold.

U-13 er en stor årgang og meget spændende at følge, da der er rigtig mange spillere på et
højt niveau. Lige nu har vi to elevmands hold og meget tæt på et hold mere. Der kommer stadig
spillere til, som ønsker at spille i årgangen og håber på at komme på første holdet, men der er store
krav til disse spillere, da kvaliteten er rigtig god.
U-12 består af ca. 30 spillere og her kommer der også stadig spillere til, hvilket betyder at kvaliteten
også er god. Vi har nogle spillere, der lægger mange kræfter i deres træning og som måske også kan
nå langt i deres spil, hvis de har lidt held. De blev 2’er til Göteborg cup med A holdet.
U-11 er en årgang hvor der er meget gang i den og det bliver meget spændende at følge, da der også
her er en meget stor antal spillere på et højt niveau, og de ligger med fremme i årgangen. Der er ca.
30 spillere og der kommer mange spillere til årgangen. Der er en rigtig god balance i årgangen og
alle arbejder målrettet efter samme mål.
U-10 & U-9 er to årgange som er i rivende udvikling og her er der også kommet mange nye spillere
til i året, ikke mindst U-10, som startede med 2 hold, de har nu 3 og måske snart 4 hold.
U-8, U-7 & U-6/5 Disse fire årgange er en tikkende bombe for os alle, da de kun er gået en vej i år
og det er frem ad. Vi havde normal U-6 og U-7 sammen i en afdeling, men blev nødt til at skille
dem til sommer, da de var oppe på omkring 80 – 90 spillere. Hvis alle spillere var der på en gang,
var der over 100 navne på listen, som vores trænere skulle arbejde med og det var en umulighed,
selvom de er meget dygtige og engageret. Vi havde ikke plads nok til alle på engang, derfor blev de
splittet op og her var så opgaven med at finde flere hjælpere. Det er ikke nok med forældre, det skal
være trænere som har teten og det projekt lykkes for os ved hjælp af vores ungdomspiller, som var
klar.
U-8 er også en årgang som er i rivende udvikling og her er der kommet en del spillere til, så hvis det
forsætter i samme retning som indtil nu, bliver der rigtig mange spillere i fremtiden, som vi skal
have nok trænere til. Det er altid en udfordring, når man går fra et spille system til et andet, men
første skridt er fra 3 til 5 mands fodbold.
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 meget store udfordringer som ligger og venter i det ny år. Der
mangler stadig trænere i ungdomsrækkerne, men 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 nye trænere i
det nye år og så må der ikke være nogen som stopper.
Samarbejdet med FK Viborg har været rigtig godt i år. Det har nok været det bedste år, vi har haft i
alle år. Der har været meget på tværs af holdene og megen koordinering mellem trænerne på
holdene, men vi kan gøre det endnu bedre for alle spillerne, så de ikke mærker at de spiller på det
ene hold frem for det andet.
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.
I vores lukkede verden, altså VFF amatør afd., har der været mange udfordringer som vi har fået os
kæmpet igennem. Men set i forhold til den professionelle afd., så kan man virkelig tale om
udfordringer i den helt tunge klasse. Som vi alle ved har det været en ufattelig svær opgave der
skulle løses, og heldigvis er man nu kommet igennem det værste og kan se lyset for enden af
tunnelen. I løbet af året er den professionelle afdeling flyttet tilbage til os her på Kirkebækvej,
hvilket gør at samarbejdet både får nye prøvelser, men så sandelig også nemmere løsninger, da vi jo
er i samme båd. Uden den professionelle afdeling ville vi ikke have kunstgræsbanen, som jo er en
uvurderlig glæde i hverdagen, og der ville heller ikke være så meget fokus på klubben VFF. Som nu
afdøde Spies udtrykte sig, så findes der ingen dårlig reklame! Jeg er nu sikker på at Morten og Co.
Gerne havde været en del af denne reklame foruden.
FK Viborg er i løbet af året røget ud af det fineste selskab (Liga-rækken) da licensen ikke gives til
så mange som tidligere, men U 17 og 19 er stadig i Divisionen, og 13-15 i M-1 (for det meste ).
Det gør selvfølgelig at der skal trænes mere intensivt for at opnå de ønskede mål, så der er jo nogle
gange trængsel på anlægget, men det at alle hold nu træner på VFF, den administrative del er her,
gør at alle problemer bliver løst med det samme uden de store sværdslag.
Rent sportslig går det nogenlunde for U17/19, dog var forventningerne måske lidt højere til U 17 da
de ligger midt i rækken, hvor U 19 ligger på en 4. plads, 4 point efter nr. 1. U 13 – 15 starter alle op
i M-1 fra Jan. 2012, så alt i alt endnu en godkendt indsats af FK-Viborg holdene.

Viborg Kommune.
Vores kunstgræsbane fylder rigtig meget i samarbejdet med Kommunen. Det sker dog at der er
andre sager vi arbejder sammen om, men klagestrømmen fra naboerne er ikke stoppet og selvom
Kommunen, set med vore øjne, har forsøgt at komme med fornuftige løsninger, så er der stadig ikke
en endelig afgørelse. Der er besluttet at der skal opsættes et bedre bold fang, end det vi satte op i
løbet af sommeren, samt der skal også laves bold fang ned mod bane 5. Desuden skal der opsættes
en støjskærm og lysanlægget skal fornyes. Det er besluttet, men så kom der flere protester,
ankesager etc.
Kommunen forsøger at hjælpe, og vi forsøger at tilpasse os så godt det kan lade sig gøre og mon
ikke 2012 finder en løsning som de fleste kan acceptere.
2011 var af Viborg Kommune udnævnt til frivillighedens år med flere kampagner, som ”Tak
Træner” og andre tiltag og det resulterede samlet i at Viborg blev Årets Idrætskommune, så med
fælles hjælp kan vi godt i Viborg!

Klubhuset, personale, trænerstab.
Frivillige har vi heldigvis en masse af hos VFF. Både i amatørafdelingen, men også hos Profferne
har de fået god hjælp i året der er gået. Det er fantastisk at se at der bakkes op om de tiltag der
forsøges gennemført. Vel er der af og til problemer, men generelt så føler vi at der er en god
opbakning til de initiativer der bliver skubbet i gang. I år havde vi for første gang et stævne på VFF
hvor flere klubber i byen samlede sig om at få alt til at fungere, nemlig DFC som blev et rigtig godt
stævne. Vi var selvfølgelig heldige med vejret, men hele arrangementet fungerede stort set
problemfrit, og vil blive gentaget i 2012, hvor der allerede er tilmeldte hold fra Norge, da de havde
haft en rigtig god oplevelse. Igen på grund / baggrund af frivilliges indsats.

Alle vore træner, alle vore årgangsledere yder i løbet a sæsonen en kæmpe indsats for at
få det hele til at fungere. Helt uden problemer kan det ikke lade sig gøre, men det er så en
udfordring som bliver taget op og som regel findes der jo en løsning uden at det går helt i
hårdknude. Fordi man er frivillig og går op i det man nu laver for klubben. Det er det der gør
foreningslivet i Danmark til noget helt specielt, som mange andre lande misunder os!
At det fungerer så godt som det gør, kan vi ikke sige nok tak for. Vores årlige Jule komsammen
viser at der er en stor opbakning både når der skal ydes, og også når der skal nydes. Vi var 135 som
er ny rekord som havde en rigtig fin aften først på kunsten og derefter et ”par” timer i klubhuset.
2011 var også året hvor vi sagde farvel til vor afholdte inspektør, Flemming, som gik på en
velfortjent pension efter at have ydet en kæmpe indsats for VFF. En MEGET STOR TAK til
Flemming for hans indsats i de mange år.
Kantinen overgik i løbet af foråret også til amatørafdelingen og her fulgte Steffen heldigvis med, så
kantinen er fortsat i samme gode hænder som før. Uden Steffen og hans ”Back-Up” gruppe af
piger/dreng ville det ikke være vores klubhus.
Udover Steffen er Jørgen også blevet ansat, primært til at varetage udenoms arealet, altså en afløser
for Villy. I Sommeren kom Palle så til som ”dele” medarbejder, således at Palle hjælper hos Proff.
når der er behov, men ellers ordner Palle alt det administrative hos os, men det har I jo sikkert alle
erfaret. Der er styr på det!
Til hele den nye trup skal der lyde et kæmpe TAK. Vi bor i et gammelt hus og dermed følger
selvfølgelig nogle opgaver. Alle har ydet en fantastisk indsats for at rydde op, flytte rundt, hjælpe
prof . på plads osv. osv. Stemningen som I er med til at skabe er også det der gør det hyggeligt og
rart, et sted man gerne kommer! Stor ros til alle!
Afslutning
2011 var på mange områder et svært år, og 2012 ser ikke ud til at blive mindre udfordrende, men
med den støtte vi oplever af de mange frivillige, vores ansatte og samarbejdspartner skal vi nok få et
rigtig godt fodbold år i 2012. 2011 gav os rigtig mange nye spiller især i de yngste rækker, men
også i senior afdelingen var der stor fremgang.
Lad os alle hjælpe hinanden med at holde vores klub på ret køl, skibet har ligget underdrejet i et
stykke tid, men med fælles hjælp er det helt sikkert at vi kan få rettet op og få sat fuld fart fremad!
Det der skete tidligere har vi ingen indflydelse på, kun hvad der sker fremadrettet.
Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen
Arne Augustinussen
Formand

