Bestyrelsens beretning 2014
Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og
hos os.
Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1 division men forhåbentlig er det kun
en enkelt sæson, da holdet ligger på en delt 1ste plads efter første sæson halvdel. Som det fremgår af
efterfølgende del af beretningen var vores første hold ligeledes en tur igennem rutsjebanen, men
forhåbentlig er vi alle hoppet af rutsjebanen, eller i det mindste ridder vi med på den del der går
opad!
I det forgangne år har der været skrevet og talt en del om et nyt klubhus, og det lader til at der er ved
at komme skred i sagerne og med medvind og uden problemer, vil der nok stå et nyt klubhus medio
2016. Det betyder jo også at vi skal holde vor gamle hus brugbar, så der indskærpes til alle bruger at
man behandler det gamle hus ordentligt indtil et nyt står klar. Rom blev ikke bygget på en dag, og
derfor er vi nød til at være tålmodige.
Første del af projektet med et nyt klubhus/nye faciliteter er allerede gennemført idet vi har fået en ny
kunstgræsbane som bør løse alle problemer med hensyn til støj/lys etc. mod naboerne på
Mirabellevej. Der er stadig opgaver med lyset men dette forventes løst inden den nye ”lys-sæson”
starter i 2015. Denne nye bane gør at vi nu har 2 hele 11/11 mands baner samt område til
opvarmning + 3/3 + 5/5 baner mod Mirabellevej når de mindste starter.
I de næste to-tre år vil bestyrelsen forsøge at omstrukturere ”sig selv” og gennemføre forandringer i
hvorledes klubben skal ledes/styrres. Der vil komme nye tiltag hvor vi vil inddrage forældregrupper,
spiller, træner, kort sagt alle frivillige omkring VFF. Vi har et af Danmarks bedste kunstgræsanlæg
og vi får et sprit nyt klubhus, og derved vil vi have de bedste fysiske faciliteter en klub kan bede om,
så derfor mener vi også at vi skal have det bedste korps af frivillige træner/leder, og det kan vi kun
gøre ved at løfte opgaven samlet.
Seniorafdelingen
Foråret 2014
Serie 1
Vi havde et meget svært forår. Mange unge spillere, som havde meget svært ved at holde et rimeligt
højt niveau. Der var en dårlig træningsindstilling og en dårlig kemi spillere og trænere imellem. Vi
fyrede trænerne sidst på foråret, men kunne ikke undgå en nedrykning.
Serie 3
Serie 3 blev meget berørt af situationen på serie 1, så her var ligeledes tale om en nedrykning.
Serie 4
Serie 4 blev trukket på grund af manglende spillere.
Serie 6
Serie 6 blev i rækken.

Efteråret 2014
Serie 2
Efter en trænerrokade og med en meget ung seniortrup så vi frem til et meget spændende efterår.
Oddsene var nok ikke helt på vor side når vi taler oprykning. Jesper, Dan og deres drenge ville det
dog anderledes. Et helt fantastisk efterår resulterede i en suveræn oprykning.
Serie 4
Holdet kørte med på den positive linje fra træningen med serie 2. Roberts drenge lave en super
præstation og sikrede oprykning til serie 3.

Serie 6
Serie 6 havde et meget fint efterår. De lå til oprykning lige til sidste spillerunde. De måtte dog nøjes
med en bitter anden plads. Holdet blev dog opgraderet til serie 5 senere.
Vi er meget glade og tilfredse over den måde seniorafdelingen fungerer i klubben i 2014.
Vi har nu 3 velfungerende senior hold med en meget lav gennemsnitsalder. Fremtiden ser positiv ud.
Det er vigtigt, vi gør noget for at beholde disse unge talentfulde spillere. Vi har det socialt fantastisk
godt. Spillerne kommer alle til træning – en fantastisk træningsmoral, som andre klubber kun kan
misunde os. For det vil jeg gerne takke folkene i seniorafdelingen for et fantastisk efterår: Jesper,
Dan, Tommy, Robert, Frantz og Josef
De sportslige mål med 2015 er, at S1 kommer til at spille med om oprykning til JS. Serie 3 skal
gerne rykke op. Serie 5 skal spille med i den øverste del af rækken
Vi vil i fremtiden satse meget på egen avl. Vi har fået nogle rigtig gode årgange op i
seniorafdelingen. Det skal vi blive ved med. Vi ser frem til et nyt kuld unge mennesker i
seniorafdelingen til sommer.
Ungdomsafdelingen.
År 2014 var lige begyndt og der er igen i år, sne som driller os. Vi var ved at få tilmeldinger ind til
vores egent stævne som blev afholdt i Finderuphøjhallen over 5 dage med 92 hold fra U6 – U17.
Stævnet blev en stor succes, hvor mange af vores frivillige trænere hjalp med at dømme kampene.
I har også i år haft indendørstræning fra U6 – U15, men vi kan se den tendens, at der stadig er færre
hold, der ønsker at spille indendørs. Dette må vi nok tillægge vores baner udendørs, som er ved at
være så gode, at man kan træne ude året rundt. Vores indendørs DBU-stævner blev afviklet i
Finderuphøjhallen, hvor forældre og trænere stod for afviklingen. Disse laver et kæmpe stykke
arbejde og derfor skal der lyde en stor tak til disse. På resultatsiden var der ikke nogen, der gik helt
til tops til regionsfinalerne. Men alt i alt ganske udmærkede præstationer af holdene.
Vores udendørs træning starter i slutningen af januar med de ældste ungdomsspillere, hvorefter
resten af vores ungdomshold følger. De sidste starter i april, når græsset er grønt.

DBU havde igen nyt til delegeretmødet. Vi skulle lave om i strukturen for vores unge spillere.
Årgangen U10 skulle fastholdes i 5-mands bold og ikke som forventet spille 7-mands bold efter
sommerferien. Ligeså skulle U13 ikke spille 11-mands bold, men spille efter det nye DBU koncept,
som var 8-mands bold som afløser for 7-mands bold, men på den samme banestørrelse. Dette gav
nogle små frustrationer i årgangene, da de alle havde glædet sig til at spille på henholdsvis 7- og 11mands bane.
Målet i foråret for vores ungdomshold var som altid en placering højest muligt, så vi kunne komme
til at spille på højeste niveau, som moderklubben kan. Dette blev opfyldt med undtagelse af en
årgang, hvilket var rigtig flot. Vi havde en forventning om at vores U19 M2 kunne vinde deres
række, dette lykkedes dog ikke helt grundet at der blev trukket store veksler på spillerne fra
seniorafdelingen og et par uheldige resultater, som var selvforskyldte, gjorde at vi ikke endte som
etter. Men det overordnede mål om at spille Vest1 fra sommeren blev indfriet.
Vi vil ikke som tidligere gå nærmere ind på de enkelte årgange vedr. resultater, men konstatere, at vi
havde et rigtig godt forår, hvor alle hold fik gode placeringer og at der var en god tilgang til Klubben,
så vi nu næsten er 600 ungdomspillere i VFF. Vi har også været på tur til udlandet i foråret. Vi havde
hold i Holland og Sverige i årgangene U-13 – U-16, hvor de også fik fine resultater med hjem.
Efter sommer ferien var vi til Vildbjerg cup med 7 hold i U-10 til U-16 og her fik vi igen i år flotte
resultater. U-16 fik en 3. plads i A/mester rækken og U-15 blev nr. 2 i A/B rækken. De andre hold
som var med, blev lige placeret uden for top 3, en super tur.
Vi fik hold i alle årgange til at ligge lige under FK Viborg niveau. Endda var årgang 99 årsagen til, at
vi stadig har et hold u16 i Elite, da U-15 M1 blev nummer 2 før sommerferien. Det betød at de skulle
rykke op, mens FK Viborg U-15 skulle rykke ned i M-1, Da det er overbygning, som er i Eliten og
ikke en moderklubben, hvilket giver mening. Vi vidste også, at det ville blive et svært efterår for
nogen af vores årgange, da de måske lå i mellem Vest 2 og Vest 1 rækken, men alle gik ind til
opgaven med frisk mod. Der var nogle af vores årgange, som fik nogle store udfordringer og de fik
også nogle store bank, men de lagde sig ikke ned, kæmpede videre og forsøgte at vende resultater til
deres fordel, men da efteråret var over, var 3 hold rykket ned i Vest 2 fra Vest 1.
Ungdomsfodbolden kan også mærke, at der er kommet ny skolereform, hvilket betyder, at de unge
mennesker har fået en længere skoledag og tiden til fritidsaktiviteter er blevet mindre. Dette gør at de
oftere skal tage valget imellem fodbold, skole og fritidsjob. Her har vi så nok en udfordring fremover
for at fastholde ungdommen i fodbold eller i øvrige fritidsaktiviteter, hvis man ikke spiller på
eliteplan.
Samarbejdet med FK hen over året har fungeret tilfredsstillende. Vi kan altid gøre det bedre for
begge parter og dette forsøges via kommunikation og samarbejde i et nedsat sportsudvalg. Vi har i
efteråret set, at der er flere FK-spillere som er returneret til moderklubberne af forskellige årsager.
De fleste har givet den begrundelse, at de ikke kan overskue den megen træning samtidig med en
længere skoledag. Spillerne er af FK sendt ned til de respektive årgange, så vi kan forsøge at
fastholde dem i deres sport. Men når dette er sagt, er der stadig en følelse af manglende forståelse fra
FK’s side af, at spillerne ikke står i kø for at spille på FK og ligeså at trænerne i VFF varetager en
stor opgave med opsamling af de unge spillere, så de ikke bare stopper med af spille fodbold.

Det har også været et år med flere udfordringer på træner siden, idet vi i sommers med kort varsel
skulle afgive vores U-19 trænerteam til senior, hvilket vi ikke var meget for, da det arbejde som er
lagt i en årrække meget vel kunne gå tabt, hvis vi ikke kunne finde en afløser. Vi fik Kurt G Olsen til
at varetage denne store opgave, selv om Kurt ikke var meget for opgaven, så kunne han godt se, at vi
havde et stort hul i trænerstaben. Kurt har gjort et kæmpe stykke arbejde U-19, som han altid gør
med de opgaver, han bliver tildelt. I U-15 var der også ny træner, da der var nogle forældre og
spillere som ikke var tilfreds med trænerteamet, selv om de sammen med spillerne var blevet nr. 2 i
Mester 1. Her fik vi også en ny træner, som havde en stor opgave at løse, dette har han klaret ok.
Der var også andre som skulle have nye trænere, også i de række er det gået godt nok. Det er altid
svært at få ny træner hen over sommeren, da vi ikke har mere end en måned til at spille holdet
sammen med den nye træner.
Der vil blive set meget på træner kabalen i det nye år 2015, da vi skal have nye trænere med ind i
mange af vores årgange og der kommer gamle tilbage fra div. job.
Til sidst skal vi også huske at give en stor tak til alle vores træner og frivillige hjælpere. Uden dem
kunne alt dette slet ikke lade sig gøre. De trækker et stort læs både her på anlægget, men også på
stadion og andre steder, hvor vi har behov for hjælp.
Personale, træner-leder og klubhuset.
Der skal lyde en stor takt til Jørgen, Steffen og Frantz for deres indsats med at få klubben samt
klubhuset til at fungere. Det er ikke nemt at holde sammen på et gammelt klubhus hvor vi fra
bestyrelsens side har besluttet, at vi ikke vil bruge ret mange penge på vedligehold etc., der kommer
jo et nyt. Men NETOP derfor er det vigtig at alle der benytte huset sørger for at tage lidt ekstra godt
hånd om det ”gamle skur”….
Der har på det seneste været enkelte tilfælde hvor der er spiller i ungdomsafdelingen der ikke helt
forstår hvorledes man skal opføre sig i et bad/omklædningsrum, og så er det jo klart at Jørgen eller
Frantz er nød til at skride ind. Det er sikkert i kådhed man hænger sig i en bruser, eller
knalder/sparker en dør i, men det koster tir og penge at reparere dette. Derfor er det meget vigtigt at
alle der er træner/leder på et hvilket som helst hold, følger med i hvad ungerne laver. Vi får et nyt
klubhus så derfor ville det måske være en god ide at en af de opgaver vi skal have lavet en gruppe til
er: Hvorledes forventer vi at en VFF’er opfører sig? Ikke at vi skal være en opdragelsesanstalt, slet
ikke, men har vi kommunikeret en linje ud, er der ikke nogen der ikke ved hvad der forventes.
Vi har det generelt rigtig godt i VFF, vi har et rigtig godt baneanlæg placeret midt i byen som et
naturligt samlingspunkt for rigtig mange mennesker. Vi er knap 700 medlemmer der skal deles om
banerne og ikke mindst vores alt for få omklædningsrum. Der skal lyde en stor ros til alle for at være
fleksible i at dele omklædningsrummene, og også generelt være gode til at følge de anvisninger der
gives af personalet (for det meste ).

Til vore trænere og alle andre frivillige der giver en hånd med skal der lyde et kæmpe tak for den
store indsats I laver. Vi vil meget gerne have endnu flere der vil give en hånd med og også dette vil
vi i bestyrelsen forsøge at finde. Igen har vi brug for jer der allerede gør en kæmpe indsats. Jo flere vi
er, jo mere kan vi gøre, jo bedre kan vi gøre det på banerne. Mange af jer bruger 10-12-20 timer om
ugen på at hjælpe til på den ene eller anden måde. Andre hjælper måske 2-3 timer om måneden, men
uanset indsatsen, så kunne vi ikke drive en klub som Viborg FF.
Viborg FF A/S
En glad nedrykker stod der i Viborg Stifts Folkeblad…. Det passer jo nok til en vis grad, men jeg er
da helt sikker på at de nok ville have været endnu mere glade hvis de var blevet i Superligaen. Når
det nu ikke kunne lade sig gøre, så er det jo helt rigtigt hvad der stod i avisen, at man var tilfreds især
set med økonomiske briller hvor der var overskud på regnskabet.
Efterårssæsonen har også været meget positiv så muligheden for en hurtig tilbagevenden til
Superligaen er til stede.
Sammen med A/S’et er vi som tidligere nævnt i gang med at få projekt ”nyt klubhus/bane-anlæg” og
også her er der et rigtig godt samarbejde og begge parter arbejder intensivt med at få en løsning på
plads så hurtigt som muligt.
Uden elite ingen bredde og omvendt. Det er klart at en professionel afdeling er nød til at anskue
talent massen fra en anden vinkel end vi gør i amatørafdelingen. Dette gør at der kan opstå
misforståelser, og her er vi i prof/amatør ikke anderledes end de andre top klubber i Danmark. I
amatør afdelingen tænker vi nok mere med hjertet end ud fra en økonomisk synsvinkel, men det er
også klart at A/S’et vil gøre alt hvad man kan ud fra hjertet, men til sidst kommer økonomien ind og
det er jo netop derfor at der er et A/S bag den professionelle afdeling. Der er kommet mange nye til,
der er rejst mange, der har været mange på prøvetræning, og enkelte spiller er blevet solgt.
Viborg Kommune
Som formand for VFF får man en del spørgeskemaer, bla. også én om samarbejdet med Kommunen.
Ikke for at fedte for nogen, men vi har over de seneste år haft et rigtig godt samarbejde med Viborg
Kommune. Vi er ikke altid enige, men sammen har vi altid forsøgt at finde en løsning. Som det er
alle bekendt har der siden vi fik vores kunstgræsbane i 2009 været rigtig mange problemer i forhold
til naboerne. Vi har forsøgt at samarbejde og Kommunen har forsøgt det samme. At vi ikke altid
ender med det resultat vi i VFF er helt tilfredse med, er så en anden sag. I andre Kommuner ville der
måske ikke være den imødekommenhed som vi har mødt i Kommunen.
Som første skridt i det nye klubanlæg fik vi i 2014 endnu en kunstgræsbane med det rigtige lys
således at vi/prof kan overholde de licenskrav DBU stiller. Vi har, for at få den ny bane, accepteret at
det gl. lysanlæg skulle flyttes, således at den del af kunstgræsset der støder op mod Mirabellevej vil
være i mørke i den periode hvor vi benytter bane 5 og 6. Dette areal vil vi fremover benytte til de
allermindste, der jo ikke spiller udendørs i november eller i februar. En løsning der ikke er ideel for
os, men dog en løsning vi kan leve med. At der så trods flytningen af det gl. lysanlæg stadig er
problemer med lyset i.f.t. naboerne, det findes der også i øjeblikket en løsning på.

Afslutning
Som forening kom vi igennem året 2014 med skinnet på næsen. Men heller ikke mere.
Vi valgte fra bestyrelsens side at udskifte alle tøj-sæt til det nye stribede Nike sæt. Det har som det
fremgår af regnskabet været en endog meget stor post. Det skal vi så ikke gøre i 2015. Uden hjælpen
fra de nye sponsorer der har bakket op omkring nogle af holdene (der er stadig plads til flere nye
sponsorer der vil give en hånd med!!) ville vi heller ikke have været i stand til at udskifte tøjet. Så en
stor tak til de nye sponsorer samt vore træner/frivillige der har hjulpet VFF med at finde nye
sponsorer.
Som tidligere nævnt er der stadig nogle problemer med lyset, og for at løse det én gang for alle, har
vi besluttet at der opsættes lys som på bane 6 som på bane 5. Det betyder der kommer rigtig godt
træningslys (der kommer ikke kamp lys som på bane 5) og dette lys vil ikke genere naboerne
overhovedet. Det koster penge, og her har vi igen brug for en hjælpende hånd således vi kan samle
de ca. 100.000 som er vores egenbetaling. Nærmere følger.
Vores klub vokser, vi ser en dejlig tilstrømning af piger og drenge der vil dyrke fodbold. Kommunen
bakker os op i projektet med nyt klubhus/anlæg, men som I alle ved: Uden hjælp fra alle støtter,
frivillige hjælper træner, leder, så kommer vi ikke i mål!
Tak for indsatsen i 2014 og vel mødt til nye udfordringer i 2015!
Med disse ord overlader jeg bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen
Arne Augustinussen
Formand

