Bestyrelsens beretning 2016
I 2016 spiller vi ligeledes i Superligaen og det er jo den svære anden sæson som vi ligeledes har
måttet sande. Grundet det nye slutspil kan man klare sig ved ikke at tabe nedrykningskampene
(mellem nr. 13 og 14) og derefter heller ikke tabe til nr. 2 i 1 Div. Barskt bliver det nok, og selvom
det i skrivende stund ikke ser for godt ud fra 14. pladsen, så skal vi alle støtte op omkring holdet og
klubben.
Vi har over de seneste år forsøgt at få involveret flere frivillige til at løse opgaver for/i klubben. Et
meget væsentlig job er jo at være træner/holdleder/årgangsformænd og her går det nogenlunde OK.
Det der synes at være vores problem er at vi ikke har ret mange der har tid til at give en hånd med
andre opgaver der skal løses for at få klubben til at ”spille”. Hvilke opgaver? Skal vi være mere
synlige på klubbens Facebook side? Skal vi være mere informative via vores hjemmeside? Skal vi
have flere fester? Hjælper til oprydning på Stadion? Er der nogen der hjælpe med en gang maling,
oprydning osv. osv. Ikke opgaver der måske betyder at du som person skal være medlem af
bestyrelsen, men at du får en opgave som du så sammen med andre frivillige løser. Vi mangler
tovholdere….
Det nye klubhus står nu færdigt………….
Nåå nej, det gør den vist ikke endnu. Men
hvad sker der i sagen? Vi har i Bestyrelsen sammen med den professionelle afdeling nedsat
forskellige arbejdsgrupper der sørger for at arbejde med Fonds-ansøgninger, alternative
finansieringsløsninger og endelig en byggestyregruppe. Kommunen bakker op, der er lavet lokalplan
som er godkendt og de første tegninger vil blive lavet i begyndelsen af 2017 og hvis alt går efter
planen, går vi i jorden når Vestbadet lukker ned for 2017 sæsonen. Det betyder igen at vi får endnu
en vinter i vore gamle lokaler, idet vi ikke regner med at kunne flytte ind før ca. 1 april 2018.
Det er besluttet at der laves info-board til klubhuset, samt der opdateres via hjemmesiden når de
første tegninger/visioner foreligger. Et meget spændende år vi går ind i. Så igen: Har du lyst,
mulighed for at hjælpe på den ene eller anden måde, så sig endelig til.
Seniorafdelingen
Foråret 2016
Jyllandsserien
JS med Rene Kjærsgaard og Sv. Aage ved roret spillede en jævn sæson. Vi var i JS 2 og skulle spille
for at undgå nedrykning. Efter en god start og en mindre god periode og en god afslutning endte vi
på en solid 4. plads 6 point op til en første plads og 10 point ned til en nedrykningsplads.
Serie 2
Serie 2 med Razak Pimpong og Anders Lundgaard som trænerteam startede rigtigt godt. De kunne
dog ikke holde det høje niveau genne hele sæsonen. Vi var med om oprykningspladsen til det sidste
og endte på en 3. plads med 21 point.

Serie 4
Serie 4 havde et svært forår. Med lidt turbulens på trænersiden i opstarten og spillemæssigt hele
foråret, blev det en kamp om at undgå nedrykning. Robert overtog holdet og nedrykningen blev
undgået. Vi endte på en 5. plads med 15 point.
Serie 6
Serie 6 med Frantz som styrmand blev nr. 3 med 17 point. Det blev en kamp hver weekend med at få
stillet serie 6 holdet. Stor tak til Robert og Frantz for det store arbejde.
Vi mangler generelt nogle flere til træning, især spillerne fra serie 4 og 6. Vi har for mange afbud til
kampene. Det skal vi kan gøre noget bedre.
Efteråret 2016
Jyllandsserien
Stadig med Rene Kjærsgaard og Sv. Aage ved roret gik vi indtil efterårssæsonen med stor
optimisme. Vi havde fået tilgang af en del meget dygtige U 19 spillere af egen avl. Efter 3 kampe
havde vi 2 point. Vi spillede os lidt op de næste kampe og med en pointhøst på 16 i 6 kampe satte vi
det hele på plads og blev en suveræn vinder af kredsen med 25 point. En stor præstation af disse
meget unge spillere, hvoraf en del havde deres første seniorsæson. Rene fortsætter som træner i
2017.
Serie 2
Vi fik ny ass. træner, Stefan Ballok, til at hjælpe Razak i efteråret. Vi havde store forventninger til
dette meget talentfulde hold. Det gik desværre ikke helt som vi håbede. Vi kom aldrig for alvor med i
kampen om oprykningen. Dertil var vi for ustabile, ligesom starten med 3 x uafgjort gjorde at vi fra
start ikke kom med. Vi endte på 5. plads med 19 point. Det blev Razak Pimpong sidste træner
periode i denne omgang. Vi ønsker Razak alt muligt held og lykke fremover. Trænerposten overtages
af Svend Aage Kristensen med Flemming Andersen som assistent i 2017
Serie 4
Robert trænede serie 4. Det var alt fra fremragende til uha da da. Nogle gange fik vi hjælp fra U19.
Andre gange kunne vi ikke stille hold. Så det kunne ikke blive anderledes end op og ned. Vi kom fin
i gang med 10 point de første 5 kampe. Herefter dalede kvaliteten brat. Vi endte på en 5. plads med
21 point.

Serie 6
Vi havde Jyllands stærkeste serie 6 hold – når vi stillede op. Det gjorde vi så i 3 kampe med en
målscorer 26-1 og 9 sikre point. Så trak vi holdet. Tak til Frantz for at prøve på af få stillet 11 mand
– men det blev for svært. Igen må vi sige træningsmoral og kampindsats ikke er tilfredsstillende.
Vi har det socialt fantastisk godt. Vi har en god træningsmoral på de to første hold. Det er der mange
klubber der misunder os. For at få de sidste med ændrer vi træningskonceptet for de to sidste hold i
forårssæsonen. Der er hyggetræning hver torsdag, hvor der er nogle tovholdere, der får tingene til at
fungere. Det er vi meget spændt på at se resultatet af.

Tak til hjælpere og trænere i seniorafdelingen 2016: Rene, Svend Aage, Razak, Martin, Anders,
Tommy, Robert, Flemming og Frantz.
De sportslige mål med 2017 er, at JS skal spille en afgørende rolle om oprykningen til DS – vi går
benhårdt efter oprykningen. Serie 2 skal som minimum være i top 4 og dermed spille med om
oprykningen til serie 1. Serie 4 skal vi lige have stabiliseret og det samme med serie 6 – hvis dette
muligt.
Vi har haft succes med at satse på unge spillere af egen avl. Det vil vi fortsætte med. Vi får nogle
rigtig gode årgange op i seniorafdelingen de næste år. Vi ser frem til at arbejde med det næste kuld
unge og dygtige mennesker, der kommer til sommer.

Ungdomsafdelingen.
Vi startet år 2016, med at skulle have lukket nogle udfordringer i U-15 som var opstået i løbet at
DEC 2015. Det fik vi på plads med Henrik Jessen som hovedaktør, og vi kunne komme videre i det
nye år.
Der er igen i år kommet nye tiltag fra DBU vedr. ungdomsturneringer og brug af spillere, det vil give
nye udfordringer i løbet af de kommende år.
Vi har igen en lille pige afdeling som er startet op i 2015/16 med årgang 02 som udviklet sig til at vi
lige pludselig havde 4 årgange fra årgang 06 og til 02 ca. 60 piger, der er dog nogle af dem som igen
er stoppet. Dette betyder at vi i dag kun har 3 årgange tilbage, men alt start er svært igen. Vi vil
forsøge at udbygge afdelingerne.
Vi havde nogle udfordringer med at få træner placering til at gå op til sommerferien, da vi igen i år
kørte den nye struktur hvor de nye trænere skulle have de nye hold før sommerferien, men modsat
sidste år lykkedes det i år.
Vi fik også lavet et samarbejde med Hald Ege Efterskolen omkring U-17, hvor vi havde et hold til 2
DIV fra sommer af. Både VFF og Efterskolen havde brug for dette samarbejde igen i år for at kunne
fastholde det flotte niveau.
Vi har de sidste år arbejdet med at få nye og unge træner til klubben fra egne rækker og dette
lykkedes i år, Ligeså er der kommet nye trænere ude fra.
U-19
Vi har oplevet en stor tilgang i afdelingen, hvilken tegner godt for fremtiden. Der er kommet en del
spillere tilbage fra efterskole, men der er også kommet nye til. Det er gennem året lykkedes at
fastholde spillerne og skabe en rigtig god stemning i truppen. Der tilgår en ny U-19 træner i JAN
2017, som ikke er helt ukendt af klubben.
U-17
Årgang 99 sluttede året af med at være finalen i JM, hvilket var godt gået taget i betragtning af, at
der også her var udfordringer på spillere, da årgangen gik fra at kunne stille 3 hold til at kunne stille
1 ½ hold. Efter sommerferien overfor årgang 00, som også havde udfordringerne med at mange
spillere skulle på efterskole, her gik de fra at kunne stille 2 hold til kun at have en god håndfuld,
derfor er samarbejdet med Hald Ege Efterskole guld værd.

U-16
De spillede stabilt i foråret, som også resulterede i en finale kamp om JM, dog kunne de ikke trække
den hele vejen hjem og endte som nr. 2. Efter sommer blev årgang 01 de nye U-16 og har leveret et
godt resultat taget i betragtning af, at der har været en spillernedgang. De er stadig med i DBUpokalen, de er nu kommer til 1/8 finalerne som skal spilles i foråret 17 efter en meget dramatisk
kamp i efteråret.
U-15
De kom godt i gang med året og fik nogle fine resultater med hjem til klubben, de tog til Prag med
selvtillid og tog fra Prag med endnu mere selvtillid, da de vand turneringen. Hele årgangen støttede
op, så de kunne sende 2 hold derned.
U-14
De var ramt af en trænerrokade op til sommerferien, som gav lidt udfordringer for spillere og
forældre, dette blev dog vendt til noget godt efter sommerferien, hvor der kom en ny træner på,
hvilket også har resulteret i nogle gode resultater og nogle UPS´er.
U-13
Den nye struktur er fuldt indarbejdet, og fungere efter planen med stor succes. Spillerne har haft godt
at den nye struktur og er ved at vende sig til det, både med den nye træner og de vilkår han kommer
på banen, der er dog stadig plads til forbedringer. Årgangen er stadig stor, der kommer også stadig
nye spillere til.
U-12
Er en rigtig spændende årgang, der også har bevist sit vær over for FK Viborg. Spillerne er dog ikke
så gamle endnu, så der skal arbejdes med selvtilliden og troen på sig selv. I denne årgang har vi en af
vores egen unge trænere ( Rasmus Dalgaard ), som har udvist stor tålmodighed, professionel tilgang
til tingene. Ligeledes er Rasmus ved at tage B-2 uddannelsen. Vi har selvfølgelig og rutineret trænere
og ledere i årgangen, som er med til at udvikle både årgangen og den unge træner. Vi har en stor
tiltro til at årgangen kan drive det vidt.
U-11
Denne årgang har ligeledes et meget stort potentiale. Vi glæder os meget til at følge dem i årene
fremover. Her har trænerteamet en stor opbakning og de har en stor erfaring både som spillere og
trænere.
U-6 / U-10
Her er en kæmpe gruppe af unge mennesker som skal udvikles til små individuelle personer, hold
spiller og gode kammerater. Her er alle trænere et vigtigt værktøj og det er dejligt at se, at så mange
gerne vil hjælpe til både med stort og små, alle hænder tages imod med tak, da det er i disse årgange,
at kilen til gode fodboldspillere/mennesker/kammerater dannes.
Vi har igen i år haft en lille fremgang af medlemmer i ungdomsafdelingen, hvilket vi kun kan være
tilfredse med. Men vi kan også se, at der er ved at være pladsmangel på anlægget, når vi skal være
der alle sammen og have godt træningsbaner.
Vi har igen været ude til turneringer i udlandet samt været til Vildbjerg Cup og har haft vores eget
start op cup i FEB 2016, hvor holdene har fået gode resultater og oplevelser med hjem til klubben.

Sluttelig vil vi omtale et nyt tiltage som bliver implementeret i foråret 17, det er nemlig et længe
ventet opslagsværk også kaldet ” Den grønne tråd ”. Denne har været undervejs i hele 2016. Vi i
ungdom og sammen med Henrik Jessen glæder os til at vise alle hvad den indeholder. Dette
opslagsværk er den første del af 2. I løbet af det næste års tid, vil der blive lavet en der er tilpasset
vores målmænd. Denne vil blive lavet i samarbejde med Henrik Jessen og Tony Henriksen.
Personale, træner-leder og klubhuset.
Som tidligere nævnt, så går der endnu ca. 1½ år før et nyt klubhus står klart. Det betyder således at
alle træner/leder omkring alle hold skal gøre alt for at forklare alle medlemmer, at selvom det er et
gammelt hus, så behandler man det ordentligt. Der har været problemer med enkelte hold som tror at
man kan skeje ud og gøre hvad der passer én. Det kan man selvfølgelig ikke og vi har som klub jo
nok fået en større opgave end vi måske forventer med at opdrage de unge mennesker i denne
”Curlingtid” Selvfølgelig skal fokus hos vore træner/ledere være på det sportslige, det er jo derfor
man har valgt at være frivillig i en forening som VFF og det skylder vi jer en stor tak for. Bliv ved
med det fine arbejde.
Det klarer vi som regel meget fint men der er jo sikkert områder som vi kan forbedre

Det forsøger

vi så også, diet vi har ansat Henrik Jessen som ungdomskonsulent og de tilbagemeldinger vi har fået
indtil nu, så virker det. Hvis Henrik ikke lige har ”ramt” din afdeling, så skyldes det at fra starten af
blev de yngste årgange prioriteret, men Henrik skal nok nå rundt til alle!
Steffen, Jørgen og Frantz forsøger at holde sammen på det hele og gør en kæmpe indsats og uden
dem ville hverdagen ikke til at gå op. Det er ikke sikkert at alle ser dem på VFF, men opgaverne
løses jo og der er altid mulighed for at få én af dem i tale, og kan f.eks. Jørgen ikke lige svare, så
sørger han da for at svaret kommer fra Steffen eller Frantz, alt efter hvad spørgsmålet nu var. Det kan
ikke lade sig gøre at drive en klub af vores størrelse uden vore medarbejder yder en helt speciel
indsats. Stort tak til dem alle.
Viborg FF A/S
Starten på sæsonen 2016-17 er ikke lige gået som man håbede på. Efter at være sluttet i ”sub-toppen”
var planen at man skulle med i top 6 og dermed slutspillet. Det er i skrivende stund desværre ikke
muligt, men mindre kan jo også gøre det
Også i det regnskabsår der er gået er det lykkedes for A/S’et at lave et overskud, og når man ser hvad
andre klubber, bortset fra FCK, så er det rigtig flot gået. Andre klubber kommer ud med million
underskud efter million underskud, og så kommer der blot én med en pose penge… Gad vide hvor
længe det kan gå for disse klubber. Så er det jo nok sundere at sætte tæring efter næring som der
praktiseres i A/S’et.
De forhold som en professionel spiller forventer m.h.t. omklædnings faciliteter osv., det kan vi jo
ikke ligefrem prale af, så sammen med den professionelle afdeling arbejder vi alle hårdt mod det
fælles mål at få et tidssvarende klubhus med gode faciliteter som kan være med til at holde på
spillerne eller få nye til. Men som bekendt så varer det lige nogle måneder endnu…

Viborg Kommune
Det nye klubhus byggeri var i første omgang sat lidt større op end det nu ender med. Primært er det
udenoms arealerne til alternative idræt/bevægelse der kommer til at mangle. Dette skyldes ikke
Kommunen men de Fonde der normalt bakker op omkring disse former for byggerier. Men det der
betyder noget for os, er jo at der kommer nye lokaler der er tidssvarende til glæde for de mange i
vores klub samt for hele området.
Kommunen har være en rigtig god sparringspartner i forbindelse med dette store projekt, og selvom
nogle brokker sig over at det tager lang tid med Kommunen, så er det ikke vores opfattelse, da alt har
kørt efter planen, og vi glæder os til de nye udfordringer sammen!
Afslutning
Regnskabet for 2016 er næsten i balance og det er på den ene side acceptabelt, men på den anden
side ikke. Det kommer til at koste en masse penge at flytte i det nye hus når det står færdigt og vi har
heldigvis stadig en voksende medlemsskare, og det betyder jo på alle områder også merforbrug af
bolde, tøj, vask, mål, vand/varmeforbrug osv. Det er i særdeleshed især det sidste der er eksploderet
så som en lille afslutning vil jeg bede all forsøge at spare hvor man har mulighed for det.
Når vi kommer i gange med byggeriet vil vi med sikkerhed få brug for hjælpende hænder til
forskellige opgaver, så har du mulighed for at hjælpe på den ene eller anden måde…. Så meld dig til
én af os i bestyrelsen…
Med disse ord overlader jeg bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen
Arne Augustinussen
Formand

