
Bestyrelsen beretning for 2012. 
 

Indledning. 

En fodboldklub er ikke stærkere end dens ledere….   Måske noget af en påstand men hvis vi kigger 
på alle ledere i en klub så er det måske ikke helt forkert. Hvis et U9 hold ikke har en god træner og 
et godt samarbejde i årgangen, ja så er årgangen nok ikke særlig god. Altså med mindre der er én 
der skiller sig ud, er et ”Fyrtårn”, så kører det nok noget bedre. 

Vi har i VFF heldigvis mange af disse Fyrtårne og generelt har vi en fantastisk gruppe frivillige der 
gør en kæmpe indsats for at holde VFF på ret kurs. 

Kursen skal jo afstikkes af bestyrelsen, og her forsøger vi efter bedste vis at gøre kursen klar og 
nemt at arbejde med. I en klub som Viborg FF skal der være plads til alle, og måske går der en 
”ikke træner” blandt forældrene i U7, eller én der i U14 gerne vil give en hånd med, men ”fodbold 
kan jeg ikke spille”, så hvor kan vi få hjælp af alle disse resurser? 

Bestyrelsen vil gerne opfordre ALLE der kunne tænke sig at yde en hjælpende hånd med til at 
melde sig hos Årgangsformanden, Træner eller én fra bestyrelsen. Bestyrelsen består i dag af nogle 
garvede medlemmer der bestemt ikke klæber til taburetten, så har du lyst til at deltage på 
bestyrelsesniveau, så træd rolig frem! Vil man hellere give en hånd med til et U12 stævne hvor der 
skal bages en gang pølse-horn, eller være dommer i en hjemmekamp for U8. Meld jer! Vores 
forening er ikke stærkere end de medlemmer der er i foreningen, uanset hvor du deltager. 

 

Seniorafdelingen 
 
 
Foråret 2012 
JS  
spillede om oprykning til DS. Vi var med i topstriden, men endte på en 5. plads. En absolut 
godkendt indsats i foråret.    
 
Serie 3  
Var i en meget vanskelig pulje. Vi spillede med om topplaceringerne, men havde ikke kvalitet til at 
rykke op. 
 
Serie 4 
Serie 4 havde et vanskeligt forår, og måtte rykke ned i serie 5.  
 
Serie 6 
Serie 6 blev i rækken.  
 
Efteråret 2012 
JS 
 har leveret et godkendt efterår, og kvalificerede sig til oprykningsspillet til Danmarksserien foråret 
2013. 
 
 
  



Serie 3 
havde et udmærket efterår og lå og sloges med Skive om oprykningen. Selvom vi opnåede en 
pointhøst på 32, tog Skive pladsen med 34 point. Så vi må håbe på at foråret giver den meget 
ønskede oprykning til serie 2. 
 
Serie 5 
Serie 5 vandt suverænt sin kreds og rykkede dermed planmæssigt op i serie 4, 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 2012. 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 2012.  
 
De sportslige mål med 2013 er oprykning til DS og serie 2. Serie 4 forbliver i rækken og at serie 6 
bliver ved med at fungere godt. 
 
Tak for et godt år. 
 
 
Ungdomsafdelingen. 
 
 
År 2012 efter et år med mange opgaver, som kom op af sækken som en kanin, skulle 2012 være et 
år, hvor vi i Ungdomsafdelingen ville være på forkant og være klar til alt, hvad der kunne komme af 
nye udfordringer. Det var vi også, hvis vi blev spurgt, men året gik ikke som vi havde forventet. 
 
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 stykker i U-13/14, men 
ellers var alt på plads. Det er meget svært at se, hvor mange man skal bruge i U-6/7, så disse vil 
blive aftalt i løbet af sommeren. 
 
Så kom bomben som var ved at vælte det hele, vores U-19 træner fik pludselig nyt job, det havde vi 
ikke set komme. Det gav nogle dage, hvor der var mere fodbold end arbejde, fordi turneringen 
skulle starte om 10 dage. Hvad så, vi har jo Dan som assistent, men Dan ville lige ud og rejse i 3 
uger, hvilket var planlagt et helt år. Men som kanin op af hatten kom Kent fra Randers og kunne 
hjælpe os i første omgang fra sommer til jul og derefter kunne vi tale sammen igen, når der var gået 
et pr. mdr. alt var nu ved at se lyst ud igen ca. 25 – 30 spillere i U-19, hvoraf der var mange som var 
kommet tilbage efter et år på efterskole m.v.  
 
 
 



Vi har også i år mange nye ungdomsspillere, som tager træner jobbet op og hjælper i de yngre 
årgange og dette betyder at mange af de huller som dukker op, bliver lukket af disse unge spillere, 
uden dem kan vi ikke få det at hænge sammen i ungdomsafdelingen, hvilket også betyder, at når der 
er lavet aftale om trænings tider skal de over holdes.  
 
Vi skulle også have vores eget stævne som løb over 3 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 2012.  
Vi havde spillere fra Prof til at dømme mange af de smås kampe, hvilket gav et fantastik 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, Spanien, Aalborg, Nørrehalne samt Vildbjerg. Vildbjerg var 
en noget anden oplevelse i år, da vi var forvist til en mark lige op og ned at banen. Det var ikke 
optimalt. Hvilket vi også har talt med stævnekontoret om og der er fundet en god løsning på dette.  
Det var jubilæum i 2012 for VFF. 25 år har vi været der. Der blev hentet mange gode resultater i U-
12, U-13 samt U-14 som alle var op til medalje overrækkelsen. Vi var 8 hold af sted og 4 fik noget 
med hjem. Super flot. 
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 skulle der være en bedre opstart for vores spiller i U-17 og U-19 efter sommerferien Så derfor 
var vi allerede i gang med at flytte spillere fra U-15/17 opad fra slutningen af maj mdr. hvilket gav 
et bedre indblik i de nye trupper i U-17/19 og derved opnå det, at der var mere tid til at spille 
truppen sammen end tidligere, og det var også meget bedre en før. Der var også lavet kontakt op til 
seniorafdeling, vedr. brug af spiller som ikke kom i kamp i weekenderne alt i alt super godt. Der er 
blevet spillet meget godt fodbold og med gode resultater i ny og næ, men ikke det vi havde 
forventet, men der er jo et nyt år i 2013. 
  
U-15 og U-14 havde et samarbejde indtil sommerferien med at skulle danne et andet hold i U-15B, 
hvilket ikke altid var godt, men vi kom igennem og det blev sommer, hvorefter vi havde fået et 
mester 2 hold i U-15 og de nye U-14 var en meget spændende afdeling som har gjort det godt hele 
året. 
 
U-15 skulle gerne blive i U-15 mester og vores andet hold er i B-rækken. Det var her der kom et 
helt nyt træner team, og det gik jo godt. Vi har stadig et mester 2, samt en lille tilgang i U-15 til 
begge hold. 
 
U-14 som sagt er det en meget stor årgang med 3½ hold og vi spiller i Mester 2 og har to B hold 
som også klarer sig OK, men her kan vi snart få nogle ekstra opgaver. Hvis trænings tiden fra andre 
afdelinger overholdes med start tid kl. 1900, så må vi se i øjnene at vi vil miste 3 / 4 
træner/assistenter, og det vil blive meget svært at finde nye. Det vil være en skam at vi ikke kan 
give dem de trænere som er nødvendige, da det er en rigtig god og spændene årgang. Vildbjerg med 
3 plads i A-rækken det er flot. M2-holdet fik også en rigtig flot placering i A-rækken i Gøteborg 
Cup, hvor det blev til en 2.-plads. 
 
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.  Holdet fik igen i år en god placering i Göteborg cup, ligeså til Vildbjerg 
med 2 plads i B-rækken. 
   
 



U-12 er stadig en årgang hvor der er mange spændende spillere at følge, da der også er mange 
spillere, lover det godt for fremtiden. Der er 4 hold i 2012, og de har fået gode placeringer til 
Göteborg cup, ligeså til Vildbjerg med 2 plads i B-rækken. Der er en rigtig god balance i årgangen 
og alle arbejder målrettet efter samme mål. 
 
U-11 Er en årgang som er i rivende udvikling, der kommer lidt spillere til, men tilgangen er ikke så 
stor, som i U-12 eller U-10 men der er kommet tilgang her til også. Der er stadig en god drift i 
årgangen og der bliver spillet noget godt fodbold.   
 
U-10 er vores pige og drenge årgang. Vi den for første gang et rent pige hold og der er kommet lidt 
tilgang til vores piger, som har fået deres egen træner. Det bliver spændende at følge og vi kan 
begynde at bygge en ny pige/dameafdeling op med disse piger som grundstammen til ny spillere. 
Vi skal ikke glemme at der er en stor årgang drenge, som spiller noget rigtig godt fodbold og har 
klaret sig rigtig godt i turneringen og til de stævner som de har været til i årets løb. Det er en årgang 
med mange gode spillere, som vi helt klar skal følge i fremtiden.  
 
U-9 Her der også mange nye og spændende spillere på vej og der er et godt klima i afdelingen. Der 
er tilgået ny ansigter på leder og nogle træner, hvilket er dejligt at der er nogen som gerne vil være 
med omkring deres unge drenge og deres fodbold. Vi har pt. 4 hold i årgangen. Der er et hold på 12 
spillere som skal en tur til Tyskland (Mönchengladbach) for at spille i en 7 mand turnering, hvilket 
vil være oplevelse for alle deltager. 
 
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 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 – 65 spillere. Hvis alle spillere var der på en gang, 
var der over 75 navne på listen, som vores trænere skulle arbejde med og det var en umulighed, selv 
om 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 ungdomsspillere og 
seniorer, som var klar igen i år, hvilket er super godt. 
 
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. Så kom tilbage gangen de skulle spille 3 mands i 
indendørsfodbold, det var der ingen som var klar til, dette har givet nogle ikke helt tilfredse spillere 
og forældre. I vores egen CUP spillede vi derfor på stor bane og med 5 spillere, hvilket var en 
succes. 
 
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 ny 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 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. Der er ny tiltag vedr. træner 
uddannelse 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 træner 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 træner til os fra klubben. Dette tiltag har været godt for alle. 
 
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 mere på FK 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. Her kunne vores samarbejde 
også godt forbedres. Sluttelig har vi arbejdet efter at alle i årgangen skal have samme vilkår, men 
hvis der laves speciel træning i en årgang som ikke indgår under FK samarbejdet, men fordi vi er 
VFF og er på samme adresse er det så OK, Nej det er det ikke, for hvor har vi så noget at sige som 
moderklub og storklub i dette samarbejde eller hvad vi nu skal kalde det. Vi skulle gerne selv 
bestemme og ikke køres over/sættes ud på sidesporet i vores egen klub. 
 
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 en del af VFF er A/S’et udadtil blot VFF. Det er jo helt fint at flertallet opfatter A/S’et og 
vores lille amatørafdeling som én blok. Generelt er det jo også således internt. En Amatør afdeling 
kan jo ikke blande sig i om den professionelle afdeling skal købe en ny angriber, ligeså lidt som 
som den professionelle afdeling har noget som helst at gøre med hensyn til ansættelse af en træner i 
U11. Men uanset hvor forskellige vores mål er, så hænger vi sammen på den ene eller anden måde. 
Hvis 1 Div. har tabt er der en relativ skidt stemning i huset og modsat så er der jo ikke en fantastisk 
stemning fordi VFF U14 har vundet! Vi er en sammenhængende klub der måske ikke har de helt 
samme endelige målsætninger, men for amatør afd. er det jo vigtigt at U 14 vinder, hvorimod det 
nok er mere end vigtigt at 1 Div. vinder. I skrivende stund er 1. Div. på en fjerdeplads og meget tæt 
på alle 6-7 hold der spiller med om oprykningen til Superligaen i 2013, så vi ønsker alle brændende 
at Oves drenge klarer skærene og kommer op i Superligaen… Så gør det ikke noget at U 14 taber to 
kampe  J 

Et er det sportslige, som selvfølgelig er ekstremt vigtigt, men et samarbejde mellem et firma 
(A/S’et) og os i Amatørafdelingen er selvfølgelig også meget væsentligt. Det er klart at der vil være 
situationer hvor vi ser forskelligt på tingene, men Morten + Co. er faldet rigtig godt ind på 
Kirkebækvej og vi glæder os alle til 2013 hvor der fra efteråret måske er Superliga bold i vente! 
Dagligdagen er faldet på plads og alle er nu ved at finde deres ”plads” overfor hinanden. 

 

 

 



Viborg Kommune. 

Jeg tror at Viborg Kommune med Søren Pape i Spidsen er ved at være godt og grundig træt af 
situationen vedr. vores kunstgræsbane…. Uanset hvad der tilbydes fra Kommunens (og vores) side, 
samt tilkendes fra forskellige retsindstanser, så er en gruppe af beboerne på Mirabellevej ikke til at 
bøje. 

Vi skal væk. Intet mindre…. 

Kommunen forsøger at finde løsninger og vi deltager for at få løst problemet, men ligegyldigt hvad, 
så er naboerne ikke til at forhandle med, hvilket jo er en skam da der siden de byggede husene 
ALTID har været en fodboldklub som nabo…. På et eller andet tidspunkt er Kommunen nok nød til 
at meddele naboerne, der har tabt SAMTLIGE sager, at, nu er situationen som den er, og der er ikke 
mere de kan gøre for dem. 

Udover striden med naboerne, må vi sige at Viborg Kommune behandler os som en seriøs 
samarbejdspartner, der søger løsninger og ikke konflikter. Året der er gået har vist os at Kommunen 
ser fremad til fælles gavn for de fleste og vi takker for det gode samarbejde i 2012. 

 

Klubhuset, personale, trænerstab. 

Vi har tidligere nævnt vore frivillige trænere, de frivillige hjælper, men kan man egentlig takke dem 
nok? Viborg Kommune havde en kampagne der takkede de frivillige, men er det nok? I 
undersøgelser viser det sig at folk der vælger frivilligt arbejde i en fodboldklub (eller håndbold, 
eller spejder eller….) har nemmere ved at finde et job og komme til tops i jobbet. 

Er det nok? 

I bund og grund er der jo tale om personer der ønsker at hjælpe deres børn til at få opfyldt deres 
fritid med noget meningsfuldt. Principielt er det jo ligegyldigt om det er fodbold eller badminton. 
De personer der kaster sig ud som hjælper, træner, kagebager eller???  De er alle med til at skabe et 
grundlag for ungerne, om de så er 7 år eller 19 år.  

Især i de ældste årgange mangler man måske af og til lidt opbakning, men det er jo her at de unge 
”flyver fra reden”, så det er ikke lige en nem periode. Men frivillige kan bruges overalt og bliver 
brugt. Bliv endelig ved med at bakke op, det er vigtigt for alle, spiller, leder samt hele klubben. 

En træner i VFF får en absolut minimal ”løn”, idet der fra klubbens ledelse et ønske om at lysten 
driver værket, men alligevel så er det en absolut glæde at se vores frivillige træner kaste sig ud i 
trænergerningen. Nogle er helt nye, andre har været i gamet i 12-15 år, men ens for alle: De elsker 
at se ungernes glæde ved at spille bold.  

Kunne vi blot få flere ind omkring denne oplevelse! Man behøver jo ikke være cheftræner med 7 
gange træning om ugen, måske vil det være fint at hjælpe med onsdag fra 16.30 – 17.30. Der er 
kontant belønning med en fræk bemærkning fra en spiller eller et grin fra en knægt på 8 år at ”Det 
var sgu sjovt!”    Kan det betales?. 

Det er i stor grad det det handler om hos os i VFF. Vi skal have det sjovt og udvikle spiller der har 
lyst til at tage skridtet videre. Vil de det, har vi nok den korteste vej til en plads på et 1. Div. hold. I 
Danmark! 

Alle vore træner har denne ånd og vi kan ikke takke dem nok for at udføre deres arbejde med stor 
ildhu! 



Uden en fast stab kan vi som klub ikke eksistere. Vi har en fast FØRSTEHOLDSTRUP bestående 
af: Tung, Jørgen, Steffen og Palle. Hvis ikke Jørgen får kridtet banen har vi ikke noget at spille på, 
hvis omklædningsrummet ikke er rent, hvis ikke tøjet er vasket, hvis ikke man kan gå i kantinen 
osv. osv. Vi er så afhængige af vores ansatte i klubben at uden dem ville vores hverdag ikke 
kunne eksistere. Er der nogen der betyder mere end andre? Nej vi er jo i en sportsklub, og der 
spiller vi på hold sammen! Grundpillen i vor klub er at vore ansatte gør en kæmpe indsat for de ca. 
600 medlemmer der har sin gang i klubben. Før vi som VFF kommer på banen kan der sagtens have 
været hold fra gymnasiet, eller efterskolen eller…. på besøg. Uden indsatsen fra Tung, Palle, 
Steffen og Jørgen ville vi ikke kunne drive vort anlæg. Vis respekt, så får du respekt! 

Afslutning 

2012 har på mange måder været et ”mellem-år”. Vi har ikke opnået store resultater rent sportsligt, 
men internt er der nok blevet ryddet lidt op så der er klarer linjer. 

Vi har igen i år haft en del rod med vore naboer, men håber at dette efterhånden finder et leje hvor 
barnligheder ikke skal diskuteres. Vi ligger hvor vi ligger og det kan der ikke ændres ved. Det 
gjorde vi 15 år før der blev bygget huse på Mirabellevej, måske skulle der findes et spejl… 

Et mellem-år… hvad kan det bruges til? De foregående år havde bragt en del krusninger på 
overfladen, så forhåbentlig kan vi sammen i Klubben sørge for at vi sammen kan skabe en endnu 
stærkere Klub. Hvis alle bakker op kan vi virkelig flytte klubben fremad1 

Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen 

Arne Augustinussen 

Formand 


