
Sportslig beretning 2021/2022 

Endelig et år uden den store corona påvirkning ….. men også en masse energi for at få aktiveret og 

genstartet trænere og spillere – generelt frivillige  til de jeg kalder ”normal drift” 

Både på pige og drengesiden begynder vi at høste de første frugter af henholdsvis Per (v. HansenDos 

Santos) og Simon (Thams) arbejde …. Dejligt når selv vores største forventninger også viser sig at kunne 

indfries - og forhåbentlig også udbygges ! 

De har også begge været i stand til at finde og motivere nye trænere til at klø på …… og næsten intet kan  

give mig større lykke end at se dem alle i aktion ude på banerne … blandt børn og unge til stor glæde for 

alle på holdet og i foreningen generelt  ! 

Tak til Per og Simon for en stor og kompetent indsats ! 

Sidste års beretning indeholdt store forhåbninger for påbegyndelsen at baneprojektet i nordbyen… 

Desværre er vi endnu ikke kommet i gang og må se at klare os igennem en vinter mere ….. jeg opfordrer til  

at vi alle endnu engang ”rykker sammen i bussen” – og hjælper til med at få træningen gjort så varierende 

og god som muligt under de givne forhold !  

Respekter tider for ankomst og afgang … hold fodboldsnakken og strækøvelser uden for banen så der kan 

spilles mest muligt på banen af dem der har tiden efter. 

 Året har budt på nogle udfordringer omkring dommer påsættelse til kamp …. Jeg opfordrer også her til 

integritet  - uanset oplevelsens karakter er vi som trænere, ledere og forældre et forbillede for de unge og 

bidrager dermed til vigtig læring for dem videre frem i livet ved vores måde at håndtere træning og specielt  

kamp.   

Jeg vil gerne sige tak til specielt alle forældretrænerne blandt børn og ungdomshold for at tage en tørn i 

regn og sol – måske også uagtet fodboldindsigten ikke er stor. I er nogle fremragende eksempler for 

børnene … man kan hvad man vil og man forsøger hver træningsaften at gøre det sjovt og lidt bedre end 

sidste træning!  

Jeg håber I som vi andre også en dag møder nogle ældre unge fra jeres hold der husker og hilser på jer i 

supermarkedet  … så ved man at man har gjort en forskel for nogen her i livet !   

Generelt vil jeg takke alle dem på kontoret … John, Christian og Henrik for altid at være der for alle i 

klubben (Per og Simon er nævnt tidligere)  

Stor tak også til alle trænere genrelt  ….. I er som så ofte sagt livsnerven i vores forening – og jeg kan ikke 

takke jer tilstrækkeligt for jeres virke.  

Vi har en meget højt niveau på vores træning rent fodbold fagligt – der er stadig plads til sjov – og vi taler 

læring i et miljø der rummer næsten alle livets udfordringer – og lige så mange personligheder! 

Forsæt gerne det gode arbejde i 2023!   

Rasmus Hansen 

Sportslig Ansvarlig 


