
Bestyrelsen beretning for 2010. 

 

Indledning. 

Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret…. Men det gik da egentligt smertefrit, eller 
relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at starte op i, i august måned. Der er vist ikke 
mange frivillige i klubberne der forstår dette sammenpressede program. Men JBU mener at have 
deres årsager, men for os der sidder ”i det” til dagligt, gør det ikke nemmere. Så tak til alle 
træner/leder for at få opstarten til at glide så godt som det nu kan gå. 

 

2010 var ligeledes det andet hele år for os med en kunstgræsbane, og var der lige brug for den! 
Vinteren 2009/2010 var den hårdeste og længste i lang tid. Banen blev benyttet af utallige klubber 
fra oplandet samt også klubber fra nabo kommuner, da det ikke var muligt at træne ellers. Vi er 
meget glade for vores bane og indsatsen fra de mange frivillige der hjalp til har virkeligt været en 
kæmpe hjælp for ikke alene os, men også mange andre klubber. 

 

Seniorafdelingen 
 
Foråret 2009 
 
JS spillede om oprykning til DS og fortsatte efterårets udvikling. Det blev dog ikke til oprykning, 
men et halvår med udvikling i højsædet. Efter en lidt nervøs start opnåede holdet en absolut 
godkendt indsats i foråret.    
 
Serie 4 startede helt suverænt og lå suverænt i spidsen efter den første halvdel kampene.  
Men i de sidste kampe leverede holdet absolut ikke. Dette betød at holdet ikke opnåede sæsonens 
mål om oprykning.  
 
Serie 5 
Serie 5 havde et forår, hvor vi måtte melde afbud nogle gange. Dette betød desværre at holdet 
rykkede ned i serie 6.  
 
Efteråret 2009 
JS har leveret et fornemt efterår. Truppen af meget unge spillere, heraf flere 1. års seniorer har gjort 
det yderst fornemt. Holdet har spillet noget attraktivt og positivt fodbold i efteråret. Claus og Tony 
har virkeligt præget truppen til at yde det optimale. Alle har gennemgået en positiv udvikling. VFF 
var det bedste hold i kredsen, og skal spille om oprykning til DS her i foråret - og må være en af 
favoritterne til at rykke op. 
 
Serie 4 havde et meget godt efterår. Konkurrencen er dog hård, når vi snakker oprykning. VFF var 
dog med i opløbet helt til sidst – men som i foråret kiksede det til sidst. Foråret tegner dog positivt, 
og man må forvente en hurtig oprykning, så det hedder serie 3 til efteråret.  
 



Serie 6 holdet klarede sig til en midterplacering. Igen var der enkelte kampe vi måtte melde afbud 
til – men ellers en positiv indsats i efteråret. 
 
Vi tog afsked med træneren gennem mange år Michael Kristensen efter efterårssæsonen 2010. Vi 
ønsker ham held og lykke fremover. Samtidig siger vi goddag til de nye trænere Henrik Jessen og 
Frantz Larsen. 
 
Med 3 seniorhold i klubben fortsætter den positive udvikling i seniorafdelingen. Med mange nye 
ansigter her i opstarten til forårssæsonen 2011 ser det ud til at udviklingen fortsætter. Det betyder, at 
vi sandsynligvis må eftertilmelde et hold. Der er en utrolig social og positiv stemning i 
seniorafdelingen. Det må vi i høj grad tilskrive trænere og ledere omkring holdene - det siger vi 
dem tak for.  
 
Det er os meget på sinde, at seniorafdelingen også i den kommende tid vil være en afdeling, hvor 
alle har det godt sammen. Vi vil være meget opmærksomme på, at sociale arrangementer er vigtige.  
 

Ungdomsafdelingen. 

 
Året 2010 skulle blive et ”rent” VFF-år. Der var ikke holdsamarbejde med SIK eller nogen anden 
klub på ungdomssiden. Dog havde en samarbejdsaftale med Hald Ege efterskole i U-17, hvor vi 
havde fået en forhånds aftale med at vi kunne have 2 A hold ud over 1 mester og 2 b hold, men det 
skulle vise sig at det ikke holdt stik. Da vi ville tilmelde vore hold fik vi fra JBU at vide, at der kun 
var et A hold til os, og derfor kunne vi ikke efterleve Efterskolens ønsker om et rent skolehold i A 
rækken. Derfor var der lige pludselig ingen aftale med efterskolen udover at de stadig ville sende 
deres elever ind på VFF. Men hvor mange og hvad de vil spille var det store spørgsmål og derfor 
var vi tilbage ved år udgangspunktet. 
 
I vores U-19 var vi meget spændte på hvordan det så ud, set i bakspejlet fra sidste år. Der var et 
hold og det skulle spille A række, men der var ikke mange da to andre klubber havde fået mester og 
det trak nogle af vores spillere væk, men vi havde et hold som bestod af U19 og U-17 spillere. Men 
hen over efteråret var der flere som havde mere lyst til at gå i byen end møde til træning. Det betød 
at truppen var delt i to, dem der ville spille/træne 100 % og så de spillere som havde en mere 
afslappet holdning til træningen, hvilket har haft den virkning, at vi har mistet to af de spillere, som 
skulle være med til at bære holdet frem til sommer. Vi har stadig et hold men målet er, at vi 
kommer til at ligge i midten af A rækken. 
 
I U-17 var der meget usikkerhed om hvor mange spillere der ville komme fra efterskolen og ligeså 
af vores egne, da træner staben ikke var på plads før lige op til sommerferien, hvor vi havde et 
spiller og forældre møde vedr. dette problem. Vi havde været ud for at finde trænere og der var ikke 
nogen af dem vi havde i tankerne, som ville træne vores U-17. Så i JUN havde vi Osman og ingen 
andre. Det var noget af en udfordring at finde 2-3 trænere i starten af JUL mdr. Vi fik kontrakt med 
2 og havde en 3 på hånden som hjælper til afdelingen. Det var en start og så måtte vi se hvor mange 
spillere der kom. Der var til to hold efter sommerferien og det var også det vi havde forventet, men 
der var stadig meget som skulle falde i hak og der er stadig meget at lave i U-17. Der er tilgået en 
ny træner her ved årsskiftet, Jesper M. Søgaard som kommer fra Holeby. 
 



U-15. Vi har en stor trup og den bliver ikke mindre. Det er den største årgang i VFF for tiden og de 
spiller med to hold i A rækken. Vi har måttet give vores assistenttræner orlov, da hans fritid blev 
overbooket af hans arbejde. Derfor er Helmuth ikke ved Kurt for tiden men forhåbentlig får han tid 
igen til fodbolden. Vores U-15ér ligger i midten af A rækken og det andet hold er spillet op i A her 
fra jul og starter i A til MAR. Det går godt i afdelingen og de skal en tur til udlandet her i foråret. 
 
Den næste afdeling er vores U-14, som har gjort det rigtig godt. De er rykket fra mester 2 til mester 
1 hvor de spiller i samme række med FK Viborg hold. Vi er den eneste klub, som har to hold i den 
bedste række i landet. Vi startede med to hold og det gik også meget godt, men henover efteråret er 
der nogle spillere som er stoppet og har skiftet klub, hvilket betyder at andetholdet har meget svært 
ved at stille hold. Men det overskygger ikke det som Mester-2 har lavet. De var også inde på stadion 
og få en anerkendelse i den sidste hjemme kamp, samt været i VSF.  
 
U-13 er en af vores små årgange og der er mange på FK Viborgs hold fra denne årgang, hvilket ikke 
gør de resterende spillers dagligdag bedre, men vi havde et A hold i efteråret og det har vi stadig, 
samt et 7 mandshold til resten af truppen. Vi håber på, at der vil komme lidt tilgang til holdene her i 
foråret hvilket kun vil være godt for alle spillerne i afdelingen. 
U-12 er den kommende årgang. Vi har mange spillere på højt niveau samt en god bredde. Der er for 
tiden 4 hold: 2 A, 1 B samt 1 C hold og alle klarer sig godt i deres turneringer. Vi har en del spillere 
som indgår i FK talent trup og mange af dem vil vi måske se på FK Viborg nye U-13 fra sommeren. 
 
U-11 er stadig en årgang med meget spændende spil, og der har været en tilgang af spillere som 
måske betyder, at der skal tilmeldes et hold mere til turneringen her i foråret, så vi har hold i alle 
rækker. Holdene som vi har ligger i den bedre halvdel at rækken og på en god dag kan de spille op 
med de bedste i årgangen. Men det er unge spillere, så derfor skal der også være plads til at falde 
ud. 
 
U-10 er vores nye store årgang, som er på vej op og den bliver kun bedre og der har været en del 
tilgang i årgangen. Der er 3 hold i turneringen men der er tilmeldt et ekstra hold her i foråret, og der 
er stadig tilgang. Kvalitet er også god og det bliver spændende at følge denne årgang de næste år. 
 
U-9 Er den årgang af de små som er mindst, men vi har en god træner stab og der er ved at komme 
flere spillere i denne årgang. Der har været lidt snak vedr. hvordan vi skal spille. Spiller vi bredt 
eller spiller vi med de bedste på det ene hold. Det kommer meget an på, hvad vi sender spillerne ud 
til af turneringer når det er indendørs. I den turnering som skal til at begynde er det meget lettere, 
for der spilles stadig med brede hold, dog er man begyndt at sætte holdet efter styrke. 
 
U-8 Det er en årgang med mange spillere og der er gang i denne årgang. Vi har pt. 4 hold i 
årgangen, men måske flere når vi skal på græs, men det må tiden jo vise. Der har været mange 
spillere som er gået fra at fodbold ja det er sjov, men der er kommet mere struktur over de unge 
spillere når der trænes, men vi skal stadig huske at det skal være sjovt at spille og det er der også tid 
til i denne årgang. Med den fremgang der har været i år bliver det spændende at se når vi kommer 
til græs tiden i år. 
 
U-7/6 Disse årgange er ved at blive store, men vi har også en opgave i U-7 hvor vi PT ikke har 
nogen som træner af vores forældre. Det er ikke deres opgave at være træner og vi har PT ikke 
kunnet finde nogen i årgangen, så derfor er det U-6 træner som også har U-7 og efter sommerferien 
i år bliver de delt, derfor skal der findes trænere til de børn.  



 
Ungdomsafdelingen i VFF har i løbet af året der er gået, gjort det både godt og skidt. Der er store 
opgaver både i de ældste og i de små årgange. Det har vi så det kommende halve år til at få løst. 
 
Der har også været mange gode fodbolde oplevelser i VFF, ikke mindst U-14 MESTER-2 SOM NU 
SPILLER I DEN BESTE RÆKKE I LANDET, SAMME NIVEAU SOM FK VIBORG. Det er 
rigtig godt gået U-14. Men mange af de andre hold har også lavet rigtig gode resultater her hjemme 
som i Sverige, Frankrig, Holland og i Vildbjerg. Ungdomsafdelingen i Viborg FF har gjort det 
meget godt hen over året. 
 
Vi har fået noget nyt i gang i det forgangne år. Træner-Leder-møder hvor ungdomsafdeling er 
repræsenteret med mange trænere og ledere, til forbedringer af vores klub, samt forhold for alle 
spillere i klubben, Vi er kommet et stykke vej, men der er stadig et stykke inden vi når vores mål. 
 
 Team Viborg 

Team Viborg har haft et hektisk efterår med trænerstop i tre afd. – det har været mere end 
vanskeligt at finde afløsere til disse funktioner. Frivilligheden ligger lidt ”langt væk”…  

I 2010 lykkedes det for vore piger i U18 at vinde det danske mesterskab i U18 Ligaen og fra os skal 
der lyde et MEGET stort tillykke med mesterskabet. Dette er resultatet af en målrettet indsats fra 
træner og leder samt naturligvis spiller omkring U18 holdet. Der er rigtig meget talent i den trup og 
forhåbentlig kan 3F Ligaen få glæde af enkelte af de dygtige piger, men en uddannelse trækker 
mange gange mod universitetsbyerne. 

Senior afd.  

3F Liga og Serie 1.  

Team Viborgs 3F liga hold har haft et hårdt år. Klarede foråret og blev i ligaen. Har undværet en 
fast målmand hele efterårssæsonen og det har vist sig på placeringen i rækken. 3. sidst 

Men vi er oppe imod halv prof klubber med flere midler end vi og med bedre geografisk placering 
(universitetsby). Vi har spillere pt. der kører langt for at træne (de bor langt væk fra Viborg). 

Træner Lars Viggers er forsat træner – kontrakten forlænget til 2012 

Serie 1 

Ny træner efter nytår til serie 1 – Lars Klitte 

U18 

U18 DM ny træner efter Claus Rasmussen er Henrik Thomassen. Holdet ligger nr. 4 – flot set ud fra 
det faktum at der er mange 1. årgangs-spillere.  

U18 B fik i efteråret en dedikeret træner efter et år uden. Henrik Anker som både styrer 
mesterrækken, der er rykket ned fra M + 7 mandshold.  

U 15 M truppen blev ramt i efteråret af trænerstop og først her til nytår er der fundet ny afløser Alex 
Jepsen. Efteråret blev klaret ved hjælp af Frank Pedersen og forældrehjælp. 



Viborg FF A/S. 

Næsten uanset hvad man ønsker at skrive, så vil der være en overskyggende overskrift: ØKONOMI, 
eller måske nærmere, mangel på samme. Vi i amatørafdelingen hænger tæt sammen med vores 
professionelle afdeling, og spøgefulde bemærkninger om at vores JS skulle spille i 1 Div. fra 2011 
blev heldigvis gjort til skamme med en stor indsats af bestyrelsen i A/S’et og alle ansatte. Det 
betyder noget at man rykker sammen og hjælper til. Det har været et utrolig hårdt år for den 
professionelle afdeling og vi har fra amatør afdelingens side forsøgt at hjælpe til hvor vi kunne. 

Den professionelle afdeling ser fremad, med positive øjne, og dem der for nuværende er tættest på 
os i dagligdagen er jo FK Viborg. Men fra foråret 2011 vil hele den professionelle afdeling flytte på 
Kirkebækvej, for derved at skabe en tættere kontakt i hele A/S’et. Dette vil også betyde en mere 
naturlig ”tæthed” mellem den professionelle afdeling og amatør afdelingen.  

Som altid er der op og nedture, og selvom alle er enige om FK er en stor sportslig succes, så går det 
ikke altid lige som man håber. Skader har spillet meget ind på især U17 holdet og U 19 Ligaen har 
fået ”kam til deres hår”, men det er jo en del af en udvikling! I de yngre årgange har U15 afd. 
skuffet en smule da de desværre rykkede ned fra M1 til M2, men det viser jo blot hvor tilfældigt det 
kan være. Hvis de havde været placeret i en anden pulje havde de måske vundet rækken, da deres 
pulje var blandt de nok stærkeste i Jylland. U 13 og 14 tromlede stort set alt modstand ned, U 13 
med maks. point med en skræmmende målscore på 87 – 13. Der er masser af talent i Viborg 
området, så det skal vi udnytte! 

 

Viborg Kommune. 

Også i 2010 har vi haft et rigtig godt samarbejde med Kommunen. Det er jo især sagen omkring 
kunstgræsbanen der har taget utrolig megen tid, men forhåbentlig kan vi snart se en ende på dette. 

Naboerne holder stejlt på deres og det har jo så desværre bla. betydet, at der på et tidspunkt var 
næsten 200 bolde samlet hos disse. For at sikre vore rettigheder blev naboerne politianmeldt, da de 
ikke ønskede at udlevere boldene. Efter nogen tids forsøg fra politiets side om at få udleveret 
boldene, endte det med at sagen blev overgivet til Statsadvokaten. Eller det skulle den have været, 
men vi bad Politiet om at gøre et sidste forsøg, idet en plet på straffe attesten jo ikke ville være 
gavnlig for naboerne. Og vi ønskede jo blot vore bolde. Det lykkedes langt om længe, og boldene 
blev udleveret, sorteret og vider givet til de mange klubber der havde mistet bolde i forbindelse med 
leje af kunstgræsbanen. 

Som det ser ud i skrivende stund så har vi dispensation til vort gamle lys anlæg, og der arbejdes på 
at finde en ny løsning, således vi kan genere vore naboer mindst muligt.  

Klubhuset, personale, trænerstab. 

Flemming, Villy og Tung har i 2010 haft meget at se til, da vort hus jo generelt er af en meget ringe 
kvalitet, og dermed også kræver en del ”kærlige hænder”. Det gamle hus kombineret med en 
usædvanlig hård vinter med ekstrem meget arbejde med at holde kunstgræsbanen fri for sne, gjorde 
at Villy desværre indgav sin opsigelse. Siden Villy rejste, har Flemming ydet en meget stor indsats 
som har gjort, at sammen med de frivillige fra bestyrelsen, så har vi kunnet komme igennem 2010 
så godt som vi trods alt er kommet! En stor tak til Flemming og Tung samt de mange der gav en 
ekstra hånd med hvor det var nødvendigt. 



Også en stor tak til Steffen som kører kantinen, og som derudover altid er villig til lige at give en 
hånd med her og der. Det betyder meget at have en som Steffen i vores klub.  

Træner… Jamen de træner jo bare! Jamen helt sikkert, det er jo også det de er der for, og 2011 er 
fra Viborg Kommune udråbt til Frivillighedens år. Heldigvis har vi frivillighedens år hvert år i 
VFF. Uden træner der er villig til at bruge et hav af timer på deres hobby, så ville vi være ilde stedt. 
Eller de mange andre frivillige der gør det muligt at drive en klub. Doris f.eks. sørger jo for at alle 
får et girokort, når vi nu E N D E L I G har fået listerne fra jer træner (!!). Det kan godt være at de 
der modtager girokortet ikke sætter pris på Doris, men det gør vi i bestyrelsen. Stort tak for din 
indsats! 

Hvad kan vi i VFF gøre for at udvide denne stab, samt gøre det nemmere for de træner vi allerede 
har? Vi begyndte i 2010 med de første tiltag, og vil fortsætte i 2011 med at gøre det tydeligere 
hvilke krav vi stiller til en træner. Uanset om det er U6 eller et U19 hold. Vi regner med, at hvis vi 
kan opstille forventninger og krav til vore træner (f.eks. min. træner kursus krav etc.), så vil det 
være mere overkommelig at sige ja til en opgave, når den er klart defineret.  

Det tager sin tid, og derfor vil vi også gerne have at I som træner kommer med kritik, positiv som 
negativ, da der er mange ting vi sammen kan gøre bedre og nemmere. Men det kræver også en 
disciplin når noget aftales, så skal alle jo forsøge at overholde det aftalte. 

Vi nævnte tidligere at vi har et gammelt hus, og det blev bygget da man havde hørt om f.eks 
isolering etc. Men det er ikke noget der er benyttet i særlig stor grad, så varmen pisker ud overalt. 
Vi har et gigantisk vandforbrug og det er lige før vi skal have en køler monteret på vores el-måler. 

Derfor er vi PISKET til at ALLE for lukket for vandet når man ikke benytter en bruser mere, man 
slukker lyst (JO DET KAN FAKTISK SLUKKES!!!!) Det er alle i den samlede trænerstab 
simpelthen ikke gode nok til. Jeres pligter er jo ikke kun på træningsbanen, det ved I jo, så gør jer 
selv den tjeneste at hjælpe med at få sparet hvor der spares kan. 

Hvad kan vi ellers gøre for at det er sjovere at være frivillig hjælper! En stor pose penge ville kunne 
gøre mange ting nemmere, men det har vi ikke, så vi er nød til at arbejde med det vi har. Vi har 
stadig mere end mange andre fodboldklubber. Vi skal blot huske at udnytte de fordele vi har. Brug 
vores professionelle afdelings spiller/træner, tag fat i en træner fra FK hvis der er noget der ikke 
fungerer, så kan de måske hjælpe. Hjælp hinanden, spørg…  Nogle af jer har jo været i gamet i 
mange år, og vi har jo også en del nye, så hjælp hinanden. 

I 2011 er det som tidligere skrevet Frivillighedens år i Viborg Kommune. I 2011 er der U21 EM i 
Viborg, så der skal nok blive brug for alle de frivillige hænder der kan skaffes, så kender du nogen 
der kunne tænke sig at give en hånd med, allerhelst i VFF, så tag fat i dem og få dem med ind i 
klubben. Tag fat i den afd. formand som du er i for at få vedkomne hjulpet i gang. 

Afslutning 

Vi kom igennem 2010 med skindet på næsen, både som klub og også økonomisk. 2011 bliver også 
en udfordring for os alle. Alene kan man nok udføre en del, men hvis vi er sammen og hjælper og 
støtter hinanden, så kan vi opnå endnu mere og det vil sikkert også være sjovere! 

I 2011 vil vi helt sikkert være flottere, da vi nu har fået leveret nyt tøj til samtlige hold, så alle 
spiller i KAPPA, helt magen til 1 Division. Nyt er der også kommet i kantinen i form af nye møbler 



og der vil blive skiftet rækværk udenom bane 1, samt opsat bold fang, således at de ”enkelte” 
vildskud der måtte være, (sikkert kun klubber der lejer sig ind….) ikke ryger over til vore naboer. 

Vi vil så frygtelig gerne have et nyt klubhus, men det er der ikke lige tegn på at vi får, så der vil 
også i 2011 være mulighed for at kunne hjælpe til med at holde denne ”gamle skude” oven vande, 
så følg med på opslagstavlen og på hjemmesiden. 

 

Med disse ord overlader jeg beretningen til Generalforsamlingen 

Arne Augustinussen 

Formand 


