
 

 

Formandens beretning 2021/2022 

De seneste 3 år i HFK har været meget foranderlige. Vi har haft en Corona pandemi, 

hvor vi skulle være meget omstillingsparate, nærmest fra uge til uge. Vores 

klubfællesskab har den forbindelse været testet og har bestået prøven på fornem vis. 

Vi er således kommet godt ud af coronaen både i forhold til antal medlemmer og i 

forhold til vores økonomi. 

Vi er således fortsat 1.200 medlemmer og har ca. 300 frivillige trænere, ledere og 

forskellige frivillige hjælpere – en af de største klubber i Jylland. 

 

Klubbens udvikling 

En fodboldklub er en dynamisk størrelse. Man kan vel sige at HFK traditionelt bestået 

af en stor breddedel og en mindre talentafdeling samt vores eliteflagskib SEF, som vi 

jo er moderklub for. 

Men HFK er også meget andet i dag, hvor det favner en lang række andre målgrupper 

og hvor vi har påtaget os en lang række andre opgaver og inviteret nye medlemmer 

med ind i vores fællesskab. Man kan sige at foreningslivet og HFK i dag tager et større 

socialt ansvar end tidligere. 

Kontoret er tilsvarende gået fra 2 til 5 medarbejdere inden for de sidste 4 år. 

Jeg vil lige give et kort indblik nogle af disse nye områder som jo kommer oven i det 

kæmpe store stykke arbejde der lægges i den daglige træning og kampafvikling for 

1.200 medlemmer samt kampafviklingsopgaven for SEF. 

 

CSR -projekter  

BUSB 

Ukrainere sygehuset – get2sport 

FC Prostata 

Fodbold for fremtiden 

Skoleprojekter – foreningskendskab 

Sydbyprojekt/klubløft med KFUM – get2sport 

Playmakers inspired by Disney -  ny målgrupper for små piger. 

Fodbold fitness 

Jeg vil nu lave et par nedslag i nogle af de mange andre ting vi har gang i HFK – der 

er desværre ikke plads til at dem alle i beretningen….. vi skal jo gerne hjem inden 

midnat:  

 

 

 



DBU børneklub. 

Vi er blevet DBU børneklub. Dette indebærer, at vi nu har fået formaliseret en politik 

og strategi for børnefodbolden i HFK. Skulle jeg plukke en vigtig ting ud af dette at 

være DBU børneklub, så er det at alle spillere skal have lige meget spilletid kampe.   

Børneudviklingstræner/trænercoach – fokus på børnetræning og aldersrelatering. 

Fokus på at sikre, at de frivillige forældretrænere er trykke i trænergerningen og er 

klædt fagligt på til træneropgaven.  

 

Pige/kvindefodbold 

Øget fokus på Pige-/kvinde fodbold – både bredde, talent og elite. Der er en 

spændende udvikling i gang som også indebærer involvering af SEF. Og lige om lidt 

skal vi vælge en ny formand. Glæder mig til at følgeudviklingen. 

 

Herre senior  

flot medlemsfremgang og rigtigt mange gode initiativer. Vi er nu i top 5 over største 

seniorklubber i Jylland. Vi overgås primært af klubber, som er rene seniorklubber.  

 

Frivillighed 

Frivillighed i dansk fodbold siges at være under pres. Vores satsning i HFK på at have 

en lønnet frivillighedskoordinator bærer frugt. Vi er en forening funderet på frivillighed 

og tanken om ”at det at vi i HFK frivilligt og ulønnet gør noget sammen for andre” er 

kernen i vores forening.  

Vi har fortsat et meget højt antal frivillige i klubben og arbejdet med frivillighed har og 

skal have stor prioritet i HFK. 

Et af mine yndlingsudsagn når jeg er sammen ikke mindst forældre til børn og unge 

som spiller i HFK er: Husk at du er ikke passager på dette skib – du er en del af 

besætningen! 

Dansk Fodbold 

Dansk fodbold klarer sig godt og har fremgang – det går dog ikke godt i Haderslev 

Kommune under et. Ca. 44 % af alle fodboldspillere spiller i HFK, hvilket jo isoleret set 

siger, at vi gør det godt i HFK men at det ikke går helt så godt andre steder i 

kommunen.  

Det er en bekymring som man skal opmærksomhed på i Haderslev Kommune. 

 

Ting der er sket efter 1/7 og frem til i dag - samt et blik ind i den nærmeste 

fremtid 

Salg af SE har stor betydning for økonomisk for HFK. Der pågår for tiden forhandlinger 

om en ny moderklubaftalen dvs. hvordan og hvad samarbejdet mellem HFK og SEF 

skal omfatte. 



Vi har her september 2022 efter gensidig efter overenskomst sagt farvel til vores 

forretningsfører gennem 12 år. Jeg vil på bestyrelsens vegne sige dig tak for mange 

års godt samarbejde – John. 

Afslutning 

Jeg vil gerne sende en stor hilsen og stor tak til alle frivillige i HFK. I gør et 

fremragende stykke arbejde og HFK er en klub, der er kendt langt ud over Haderslev 

Kommunes grænser for sit arbejde både omkring bredde, talent og for andre mere 

udsatte grupper.  

 

Trefoldigt leve for HFK 

 

 

 


