
Formandsberetning for fodboldåret 2016 ved den ordinære generalforsamling

tirsdag den 21. februar 2017 kl.19.00 i Pejsestuen Brabrandhallen, Brabrand

 

 

INDLEDNING

Velkommen til fodboldafdelingens generalforsamling – generalforsamlingen er som bekendt 
klubbens øverste myndighed, stedet hvor alle medlemmer kan/bør møde op for at uddele ros og ris
til den siddende bestyrelse, deltage i debatten, komme med forslag, tilkendegive i hvilken retning 
de gerne ser udviklingen gå.

Men nok en gang sidder vi her – kun den samme lille sluttede flok, der trofast år efter år møder 
op.Som vedtægterne foreskriver, lægges der ud med formandens beretning om ,hvad der er sket 
af stort og småt i 2016. Jeg starter som sædvanlig med 1.holdet.

 

SENIOR

1.holdet

Det var del 2 af den nye struktur for 2.division, der efter vinterpausen blev taget hul på, og her må 
det siges, at Brabrand havde et godt udgangspunkt, idet holdet – qua et flot resultat i efterårets 
indledende gruppespil (nr.2/8-4-2, 13 p med over – flest af alle) lå på en flot 1.plads blandt de 12 
hold i oprykningsspillet, der skulle kæmpe om 3 pladser til 1.division.

Så betingelserne var optimale, da forårets kampe gik i gang. Men som alle ved, blev det ikke til en 
plads i 1.division. Dog var der spænding helt frem til slutningen, idet det flaskede sig sådan, at det 
først var i sidste spillerunde, det blev afgjort, hvilket hold der sikrede sig den 3. oprykningsplads 
(AB og Fremad Amager havde sat sig på 1. og 2.pladsen). 4 hold havde chancen – deriblandt BIF 
– og når så de samme 4 hold mødtes indbyrdes og på samme tid, kunne det ikke blive mere 
spændende. Brabrand skulle slå Brønshøj og Thisted tage point fra Nykøbing F. – ingen af delene 
skete, idet vi spillede 2-2, og Thisted tabte 2-3 (undervejs var Brønshøj dog i 1.division i 17 
minutter). Enden på det hele blev, at Brabrand sluttede på en 5.plads, 3 point fra oprykning (16/4-
8-4, 36-30, 33 p). Ærgerligt selvfølgelig (men sidste år ved samme tid var vi 12 sekunder fra at 
rykke ned i DS).

Ser man bort fra den glippede oprykning, var cheftræneren stort set tilfreds med sit mandskab. 
Indstilling og fight har været helt i top, og spillerne har givet alt, hvad de havde i sig – måske lige 
bortset fra den sidste kamp, hvor der – kampens betydning taget i betragtning – manglede noget 
vildskab. Det har også knebet med at score de afgørende mål, hvilket 8 uafgjorte kampe jo klart 
beviser. Savnet af målmagerne Holvad og Stage har været tydeligt, selvom de 2 nyankomne 
Kenan og Knudsen har gjort det godt med hhv. 7 og 5 mål. Uden dem var det gået helt galt.

Foråret bød også på et gensyn med de lange og dyre busture: 7 gang Sjælland + 1 gang Fyn. Det 
betød så heldigvis kampe mod nye og spændende modstandere, ligesom det var en fornøjelse at 
få besøg af især de gamle traditionsklubber fra København (Frem, Brønshøj, Fremad Amager). 
Imponerende så mange medrejsende fans, der følger holdene i tykt og tyndt selv til det mørke 
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Jylland (kommentarer:”nu er vi rigtig kommet på landet!” ”hvor er tribunerne?”) De sørgede i hvert 
fald for fest og farver på tilskuerpladserne og god omsætning ved fadølsankrene.

Nå, men det blev som sagt ikke til nogen oprykning i denne omgang. Så efter sommerferien 
startede vi forfra i kvalifikationsspillet med en stort set uændret trup. Der blev sagt farvel til et par 
spillere, men samtidig goddag til nye, og det - sammenholdt med klarmelding fra de 
langtidsskadede fra foråret – betød, at cheftræner Tom Søjberg kunne stille med en trup, der på 
papiret skulle være mindst lige så stærk som i foråret. 

Målsætning for efteråret: en top-4 placering og dermed også oprykningsspillet. 

Det må man sige til fulde blev indfriet. Som det eneste af alle 24 hold gik Brabrand ubesejret 
igennem grundspillet og sluttede som nr. 1 i sin pulje og tager 14 p med over fra grundspillet – flere
end noget andet hold – og starter dermed i lighed med sidste sæson slutspillet på en 1.plads (så 
p.t. 14 superligehold, 12 1.divisionshold og så kommer Brabrand).

Med den placering går vi selvfølgelig benhårdt efter at rykke op (2 pladser), alt andet giver jo ikke 
mening.

Skulle det lykkes, venter et spændende og udfordrende fodboldår forude. Som reglerne er, skal der
det første år i 1.division ”kun” være en række økonomiske krav opfyldt, mens alt andet stort set er 
det samme som i 2.division. Mere alvorligt ser det ud, hvis et evt. ophold skulle gå hen og blive af 
længere varighed, idet de betingelser, DBU stiller efter år 1, er af en karakter og et omfang, der 
gør, at Brabrand med det nuværende set-up og den eksisterende organisation ikke vil kunne 
honorere kravene (varme under banen, tribuner og siddepladser, omfattende program for 
ungdomsafdelingen, sikkerhedschef, videofolk osv.). Men den tid, den sorg. 

Lad os nu først se, hvad der sker til sommer, og så må vi tage den derfra.

2.holdet

JS var med en 5.plads i efteråret havnet i JS 2 i foråret 2016, hvor der spilles om at undgå 
nedrykning til serie 1. Det blev et forfærdeligt forår, og der var problemer med at stille hold -  vi 
måtte endog et par gange melde afbud, hvilket man ellers meget sjældent ser i JS. 

Holdet bestod af mange, meget unge spillere, som ikke havde niveau til JS. Der var heller ikke 
megen hjælp at hente hos 1.holdet, som i lange perioder var ramt af skader. Slutresultatet blev en 
7.plads, 6 p og en målscore på minus 26. Rent faktisk blev det 0 point, da de 2 noterede sejre blev 
vundet ved skrivebordet, idet Fuglebakken havde brugt ulovlige spillere. Så det endte med en 
sikker nedrykning til serie 1. 

Har været i arkivet og fundet ud af, at sidst vi var i serie 1 med 2.holdet, var i 2004, hvor Thomas 
Andersen rykkede op i JS med det. 

Hen over sommeren var der ikke mange, der mødte op til træning, og bare 3-4 dage før 1. kamp 
var vi meget tæt på at måtte trække holdet, idet der faktisk IKKE var noget hold. Da det rygtedes, 
blev der gjort et sidste forsøg på at samle spillere. Tom Søjberg hentede nogle i Dronningborg, og 
med god hjælp fra især Lars Lundkvist og Marc Højland fik vi fat i nye spillere fra bl.a. Vorup. Så 
det lykkedes i sidste øjeblik at samle et hold. Lars tilbød derudover at hjælpe til ved træning og 
kampe.
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Det startede også vældig fint – der blev snakket om hurtig oprykning, men så røg holdet ind i en 
stime nederlag, og så var det pludselig nedrykning, der var aktuel. 

Der kom imidlertid gang i samarbejdet mellem 1.og 2.holdet, både på trænersiden og socialt med 
bl.a. fællesspisning efter træning. 2.holdet arrangerede også byture og træning på 
Fodboldfabrikken for at styrke sammenholdet. 

En god slutspurt sikrede en acceptabel 2.plads (5-6-3, 28/23, 21 p.) efter Fuglebakken, som var 
suveræn.

Optakten til foråret 2017 ser god ud med spillere, der vender tilbage, plus tilgang andetsteds fra.

3.holdet

Forår 5-1-4, 25/27, 16 p) Igen en 2.plads og igen ikke blandt de bedste 2’ere.

Efterår (5-1-2, 29/16, 16 p): delt 2.plads og igen ikke blandt de bedste 2’ere.

Serie 5 holdet lever sit eget liv med lidt træning en gang imellem og slutter sædvanligvis på en 2. 
plads i turneringen og aldrig blandt de bedste 2’ere, altså lige uden for oprykningschancen. 
Humøret og sammenholdet på dette hold er altid højt, og der bliver lavet fællesarrangementer, hvor
især øl indgår. Kammeratskabet er som sagt i top for denne gruppe, som er en blanding af spillere 
fra årgang 1993 til 1998.

Indendørssæsonen 2016/2017 sluttede med en 2.plads til vores Senior B hold ved JM, hvor det 
tabte i finalen til Ringkøbing 7-6.

OLD BOYS (Ole Rasmussen skriver)

Old Boys afdelingen lever i bedste velgående.

Vi er tilmeldt med 7 hold, hvor vores 30 års hold klarer sig bedst med en delt 2. plads i sin række.

35 års er nr. 7, 45 års er nr. 6, 50 års ligger nr. 9, 55 års er nr.10, 60 års 11 mands er nr. 3 og 60 
års 7 mands ligger nr. 6.

Turneringen er ændret i år, så vi spiller efterår – forår for at lave et afslutningsstævne i godt vejr, 
når turneringen således slutter til sommerferien.

60 års 11 mands er nu kommet rigtig godt i gang.

3



På holdene er der et godt sammenhold, med forskellige sociale arrangementer, og holdlederne gør
et godt job, så der er styr på tingene.

Den store afslutningsfest fik ikke særlig god opbakning sidste efterår, så vi overvejer det videre liv 
for denne tradition. Måske vi laver en stor grillaften ved sæsonafslutningen.

 

UNGDOM 

U14 drenge fik to nye trænere, Alan og Osman. U14 gik fra at træne 2 gange til 3 gange ugentligt. 
1. kamp vandt BIF, de to efterfølgende kampe tabte BIF. Efter et lille krisemøde vendte drengene 
på hele puljen efter en flot stime på 7 sejr i træk. Det resulterede i en oprykning til Vest 2. 
Derudover vandt drengene regionsmesterskaberne indendørs og skal til marts spille om det jyske 
mesterskab. 

Drengene træner 2 gange ugentligt i øjeblikket. Vi, trænere er ved at arrangere at de kan få 
cirkeltræning en gang ugentligt, så de er klar fysisk til april. 

Vi er endvidere igang med at få iværksat en forældregruppe, som skal stå for initiativer, som fx en 
udlandstur til Spanien. 

Ydermere arbejder Alan, Osman, Henrik Andersen, Carsten og Michael Dissing på at etablere et 
projekt, der går ud på at kombinere de forskellige årgange via en fælles træning hver 14. Dag. 

U9 årgang 2008 drenge:

Vi spiller nu med i DBUs 5-mand stævner med A, B og C-hold, så der et godt fodboldtilbud til alle.
Indendørs har vi to B-hold, da ikke helt så mange drenge har lyst til at deltage. Nogle af de seje
drenge har også trænet på grusbane og kunstgræs, en gang om ugen.

På U8-drenge leves fodboldlivet med masser af indlevelse og ildhu.
20-30 drenge træner og spiller kampe med stor koncentration og fight - men med det gode 
kammeratskab i fokus.
Drengene glæder sig til udendørssæonen. Her venter for første gang for alvor niveauopdelt og 
differencieret træning. Lige børn leger som bekendt bedst. Derfor træner vi så vidt muligt efter 25-
50-25 modellen.
Men kort sagt; hos U8-drengene er alt godt!

Senior damer.

Henrik Nielsen har både i foråret og i efteråret trænet senior damer. I stort omfang har de trænet 
sammen med U17/U18 piger, og i efteråret har Eigil Lihn være tættere tilknyttet til holdet, da U18 
ikke kunne gennemføres.

4



Senior damer havde i foråret det mål at rykke op fra serie 2, og det lykkedes, så det i efteråret 
spillede i serie 1. Det gik så godt, at de indtil de sidste par kampe var med i spillet om oprykning til 
Jyllands serien. Det glippede, men det meget unge seniorhold har haft en rigtig flot sæson.

I påsken tager de med U16 og U14/15 pigerne til Holland

Årgang 2000 Piger – U 17/U 18 (Henrik Andersen)

U17-U18 pigerne havde et godt forår, som startede med en stor indsats for at samle penge ind til 
tur med senior pigerne og 2001 pigerne til Copa Costa Brava. Egon Laursen var en stor hjælp til at
styre løjerne i loppehuset, som efter 3 ugers indsats gav lidt over 121.000 kr. i bidrag. Der blev 
også fundet sponsorer til træningsdragter til alle årgangene, der var involverede i turen. Hans-
Martin Lauesen (tidligere træner for KoHBra pigerne) var også med på turen, og det er dejligt, at 
selvom han har trænet ASA i 3F ligaen (højeste liga for kvinder i DK), så følger han stadig med i, 
hvad der sker i Brabrand IF.

Med Ejgil Lihn som træner og Per Sortkær Christensen som holdleder havde pigerne et godt forår. 
Forårets kampe krævede dog en del af Per, der ofte måtte flytte kampe pga. pigernes arbejde, 
eksaminer osv..

Efter sommerferien skulle det vise sig, at DBUs nye puljeopdeling ikke var nogen god ide for 
årgang 2000 pigerne, for med 8-10 aktive spillere kunne de ikke stille hold i den nye U18 række 
(tidligere hed det U19). Der er stadig nogle få årgang 2000 piger, der træner, og vi må håbe, at det 
stærke trænersamarbejde finder en løsning for foråret 2017:-)

Årgang 2001 Piger – U 16 (Paw Krogh)
 
Året har budt på både op- og nedture. Forårssæsonen blev spillet i mesterrækken og endte med 
en midterplacering. Efterårssæsonen bød således også på mesterrække. Dette i en pulje, der 
strakte sig mod nord og vest, hvilket indebar mange og meget lange køreture for at møde 
fantastisk dygtige modstandere på et niveau vi ikke havde prøvet før. Så mange – og relativt store 
nederlag. Heldigvis evnede pigerne også at løfte deres niveau – og sæsonen sluttede af med 2 
sejre. Desværre ikke nok til at undgå nedrykning.
 
Indendørs sæsonen har været rigtig god – og pigerne har vundet alle kampe. Dette har indtil videre
gjort, at de kan kalde sig regionsmestre i region Midtjylland – og at de i starten af februar spiller 
med om det jyske mesterskab.
 
Pigerne er inde i en fodboldmæssigt rivende udvikling. Det er derfor trist, at vi efter sommerferien 
må erkende, at holdet i hvert fald midlertidigt går i opløsning, når 8 ud af 12 spillere tager på 
efterskole Λ. Det er vigtigt at vi finder et tilbud til de resterende, som gør, at de fortsætter i med 
fodbold i Brabrand If – samt holder kontakten til pigerne på efterskole – så en stå stor andel som 
muligt vender tilbage til fodbold og BIF igen.

Årgang 2002/3 Piger – U 15 (Carsten Strange)

Pigerne fra årgang 2002/3 (nuværende U15-piger) slog sig sammen i 2015 – og vi har i 2016 fået 
en god gruppe og gode resultater ud af det.
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Trænere for de ca. 25 piger er Michael Thøgersen, Henrik Særmark og Carsten Strange.
 
A) 2003’-pigerne deltog i JM i futsal for U13A – og fik en 4-plads efter 2 spilledage. De blev også 
nr. 2 ved Århus Inde-Mesterskaberne i U13a-rækken.
B) Efter foråret 2016 – vandt 02/03 11-mands-rækken, og der var derfor oprykning fra laveste 11-
mands-række (U14-1) til efterårets mesterrække i U15 (mellemste række). Vort 8-mands-hold blev 
nr. 2 i rækken.
C) Vi deltog med et 11-mands-hold i Hinnerup-Cup i Pinsen og havde et godt stævne 
socialt/sportsligt. Vi blev vist nr. 3.. ϑ
D) Efter efteråret 2016’ – blev vi nr 2 i U15-pige-Mesterrækken* (næstbedste række). Vort 8-
mands-hold vandt rækken.
 
P.S.
Efter sæson-afslutningen manglede DBU åbenbart et hold i Vest-rækken mht. foråret 2017’ – så da
vi var bedst placerede 2’er, blev vi tilbudt oprykningen til Vest-rækken (bedste række), hvilket vi 
dog afslog grundet manglende tro på egne evner i det skrappe selskab (og for bedre at holde på 
alle vore spillere fremadrettet).
Vi spiller derfor igen i Mesterrækken i 2017 – hvor vi også tager 20 piger med til en turnering i 
Holland i Påsken.
 
Årgang 2004/5 Piger – U 15 (Egon Laursen)

2004 pigerne, som nu er U13 spillede i foråret i foråret U12, hvor stillinger ikke tæller, men i 
efteråret 2016 blev pigerne tilmeldt U13 mesterrækken og sluttede midt i feltet.
Indendørs 2016/2017 spillede pigerne med i regionsfinalen, hvor der dog ikke blev til en placering i
toppen.
2005 pigerne, som til daglig træner sammen med U13, deltager i turneringen med et 7/8 mands 
hold. Træningen udføres af en forældregruppe, og hver årgang har egne holdledere, som har fulgt 
pigerne, siden de startede som 7/8-årige.

2006 gruppen er ret lille, hvor Torben Nielsen gør en stor indsats for at træne og holde sammen på
pigerne.

Den yngste gruppe bestående af 2007 og yngre blev startet af Eigil Lihn, som sammen med 
Cecilie Lihn og Pia Andersen har holdt dem i gang hele året.
Træningen i vinterperioden 2016 foregik på den måde, at Cecilie og Pia hentede pigerne i 
skolefritidsordningen om fredagen og fulgte dem til fodbold i hallen. Efter træningen kunne 
forældrene så hente pigerne i hallen. En meget rosværdig ordning.

 
Hvordan gik 2016 i Brabrand IF fodbold set fra sidelinien (Henrik Andersen):

 Standerhejsning:

16. april 2016 genoplivede vi en gammel tradition med standerhejsning. Harrie Horsmans indledte 
med en flot tale om fællesskab, som man kan finde det i Brabrand IF - selv om man kommer fra 
Holland eller længere væk - og takkede de frivillige fra udvalget "klubånd og fællesskab", der 
havde arrangeret standerhejsningen. Herefter blev Brabrand IF fanen hejst, og der blev åbnet for 
en række aktiviteter. Brabrand Sportscafe havde ca. 130 personer til buffet.

Et vellykket arrangement, vi gentager i 2017 den 29. april, hvor 2. div også spiller hjemmekamp 
mod Avarta kl. 14.00. og serie 1 på hjemmebane kl. 16.15 mod IF Lyseng.
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 Pigeraketten:

Pigeraketten, som Jan Lindegaard stod for, blev i år blev en meget begrænset succes. Kun ganske
få piger troppede op denne søndag formiddag i det kolde vejr. Det var vores første Pigeraket på en
søndag, efter at vi i 2015 også havde ringe succes på en hverdagsaften. I 2017 har vi valgt ikke at 
have Pigeraketten.

Mikrofodboldskolen:

Der var 38 drenge og 7 piger tilmeldt Mikrofodboldskolen. Det var lidt færre end sidste år, men det
skyldtes måske, at der var andre arrangementer i weekenden den 28.-29.maj.

Vejret var tørt og solrigt, så de mange børn og forældre kunne nyde de sjove øvelser sammen
uden at skulle tænke på at få varmt og tørt tøj på:-)

Der skal lyde en stor tak til de unge mennesker, der havde taget et 9 timers DBU træner kursus, og
som trænede de mange børn og forældre til alles store tilfredshed.

Gruppe 1: Dalia og Johanna

Gruppe 2: Cagla og Maria

Gruppe 3: Signe, Nana og Laura

(førstnævnte har også erfaring fra sidste år og deres daglige virke i klubben).

Mikrofodboldskolen 2017 finder sted 20. og 21. maj.

Den 20. fodboldskole:

Harrie giver stafetten videre. Jacob Christensen, tidligere U14 træner tager over som leder af DBU
fodboldskolen

B  rabrand IF Udvikling:

Henrik Andersen indkalder til møde med Ivan fra DBU den 8. september. Vi blev opmærksomme
på, at det kan være en god ide at have årgangsansvarlige for henholdsvis:

U5, U6 og U7 - hvor der også skal være fokus på at få frivillige forældre som aktive medhjælpere.

U8, U9, U10 og U11 - her skal vi have fokus på mere kvalitet i øvelserne, så de grundlæggende
færdigheder bliver bedst mulige.

U12, U13, U14 og U15 skal der selvfølgelig være sportslig kvalitet, men også så godt et socialt
miljø, at spillerne bliver i Brabrand IF.

 Der  er  mange  gode  projekter  og  aktiviteter  i  gang  i  Brabrand  IF  fodbold,  så  denne
udviklingsproces er ikke kommet så meget længere i 2016, men noget af det kan vi forhåbentlig få
klar, til vi kommer på græs.

Samarbejde med Engdalskolen:
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Kort før sommerferien indledte Henrik Andersen nogle samtaler med den pædagogiske leder på
Engdalskolen - med henblik på at starte et samarbejde om idrætsundervisningen i 8.-9. klasserne,
så de får en grundviden om, hvordan man træner de yngste spillere.

Da skemaerne var lagt, kunne det ikke lade sig gøre i 2016, men vi har lavet en aftale om, at "DGI
Trænerspiren" bliver tilbudt som valgfag i skoleåret 2017/18, hvor forskellige afdelinger i Brabrand
IF og flere af spejderkorpsene tilbyder 10 timers praktikperiode.

Julestævne:

3-Bold bander sørgede om søndagen for perfekte rammer til  U6 og U7 drengene. Julemanden
havde skridttæller på og gik 12 Km. Overskud på ca. 65.000 kr.

 

ANLÆG

Som det nok er de fleste bekendt,  har vi nedsat et hårdt arbejdende udvalg med Paw i spidsen
med det formål at forsøge at få en kunststofbane til Brabrand, så lad os høre, hvor langt de er
kommet:

Kunstgræsbane - Input til formands beretning på Generalforsamling:

I talende stund har foreningen netop indsendt ansøgning om tilladelse til- og tilskud til etablering af 
en kunstgræsbane. At vi har succes med denne ansøgning er af stor vigtighed for vores forenings 
fremtid.

I mere end 1 år har et udvalg arbejdet indgående med dette projekt og det er således et meget 
grundigt arbejde der ligger forud for den gennemarbejdede ansøgning.

Vi troede ellers at den var hjemme allerede i sensommeren, hvor der fra politisk hold blev peget på
at Brabrand IF var den næste forening som skulle begunstiges med kunstgræs. Vi havde således 
en forventning om at dette ville udmønte sig i et tilsagn allerede ved efterårets budgetforhandlinger,
hvor det har været kutyme, at politikkerne ”uddelte” disse baner. Denne gang var det dog 
anderledes – og det blev i stedet besluttet, måske meget fornuftigt, at det er Sport og Fritid som ud
fra en ansøgning laver vurdering og tildeling – frem for politikkerne. Det blev heldigvis også 
besluttet at der hvert år blev afsat midler til området.

Efter at have summet over det i nogle måneder – barslede Sport og Fritid så medio december 
endeligt med ansøgnings- og tildelingskriterier. Det er helt tydeligt at PARATHED er nøgleordet. De
foreninger som har et projekt der er klar til hurtigt at kunne igangsættes og som har finansieringen 
på plads – er også de foreninger som får bevilling. 

Det er derfor glædeligt at vi qua det grundige forarbejde har kunnet lave en ansøgning som på alle 
parametre oser af ”parathed”. Vi har et stort behov, vi har et veldefineret projekt, vi er godt i gang 
med forarbejdet til VVM undersøgelserne, vi har fuld gang i udarbejdelse af udbudsmateriale – og 
ikke mindst har vi en stor del af finansieringen på plads. Dels bidrager foreningen med egenkapital,
dels har vi forventning om at vi kan indsamle en hel del midler blandt lokale virksomheder og 
private som vil bakke op – og endeligt har vi opnået tilsagn om bankgaranti, der kan hjælpe med 
det sidste. Så vi er optimister i.f.t at tildelingen falder ud til vores fordel. Men det ved vi senest til 
juni når sport og fritid har lavet deres indstilling.
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Kunstgræsbanen kommer til at koste i omegnen af 6 mio kronger – og kommunen bidrager med 
3,1 mio. 

Den vil komme til at ligge hvor grusbanen ligger i dag – samt på en del af græsarealet. Det bliver 
således nødvendigt at sløjfe en af græsbanerne også. Hvis vi får tildelingen og alt går godt – håber
vi at etableringen kan ske her i efteråret – men det kræver at alt går godt og uden forsinkelser. Så 
mere realistisk er nok i løbet af foråret 2018.

Det er relativt dyrt at drifte en kunstgræsbane. For at få økonomien til at hænge sammen kommer 
vi sandsynligvis til som noget helt nyt at opkræve et beskedent vinterkontingent.  Vi har ellers som 
en af de få foreninger i Århus ikke opkrævet betaling for vintersæsonen – selvom der har været 
tilbud om både indendørs fodbold – og spil på lejet kunstgræsbane. Kontingentet bliver dog 
forhåbentligt beskedent – ca. kr. 200 pr. medlem.

Nå, men en ting er kunst, noget andet er rigtige græsbaner. For første gang i mange år kunne
kommunen frigive boldbanerne 1. april, da vejret artede sig med sol og ingen nedbør. Det betød, at
1.holdet den 2. april kunne spille mod HIK på en nyklippet og nytromlet bane 1. Det er ikke sket i
nyere tid – om det udelukkende skyldtes det gode vejr, eller at drænpumpen langt om længe var
kommet til at virke, skal jeg lade være usagt. 

Det blev dog hurtigt hverdag igen – allerede ugen efter væltede regnen ned over hele Århus med
lukning af alle byens anlæg til følge. I stedet henvistes alle aktiviteter til kunst- eller grusbaner !
Sådan fortsatte det stort set hele foråret, og vi oplevede den vådeste april i 18 år med utallige
aflysninger  af  såvel  fodboldkampe/træning  som af  græsslåning  til  følge,  og  bane  1  kom kun
sjældent i brug – der blev afviklet flere divisionskampe på 3’eren end på 1’eren.

Efter  sommerpausen  blev  det  ikke  meget  bedre:  1.holdets  første  hjemmekamp  måtte  igen
henlægges til den hårdt prøvede 3’er, fordi 1’eren - på trods af at drænpumpen kørte på fuld kraft
-stod under vand. Heldigvis blev september ualmindelig fin med masser af sol og næsten ingen
nedbør med deraf følgende meget fine forhold (normalnedbør 73 mm, nu kun 21 – sol normal 128
timer,  men nu  178).  Det  holdt  desværre  kun  hen  til  midten  af  oktober,  så  var  den  gal  igen.
Aflysninger og indstilling af al græsklipning (fordi banerne igen var blevet for bløde til at køre på),
så nok en gang 2.divisionsfodbold på 3’eren – denne gang mod Aarhus Fremad.

Det  siger  sig  selv,  at  med  de  klimaændringer,  der  finder  sted  –  større  og  voldsommere
nedbørsmængder - står vi også fremadrettet med betydelige udfordringer på vort anlæg. 

Får Brabrand – som alle håber – en kunststofbane, vil det selvfølgelig være med til at afhjælpe
nogle af generne, men langtfra alle. Det kræver mere. Vi kunne selvfølgelig bede kommunen om
”genhusning”, ligesom Åbyhøj har gjort, og få hele anlægget belagt med kunstgræs – men det er
nok ikke lige sagen. Derimod bør vi  forlange en kritisk gennemgang af de nedgravede dræn: ligger
de optimalt, er der tilstrækkeligt af dem, er de dimensioneret rigtigt? Hvad med pumpekapaciteten,
skal den øges? osv. osv. Der er jo allerede investeret rigtig mange penge i forsøget på at få ledt
vandet  væk,  men  hvad  nytter  det,  når  det  ikke  virker  efter  hensigten?  Skulle  en  sådan
gennemgang munde ud i, at Sport og Fritid finder ud af, at udlægning af nye og mere effektive
dræn er nødvendigt, betyder det, at de berørte baner vil være ude af drift et godt stykke tid. Skal
hele anlægget have en tur, vil det vare flere år. 

Men går det, som vi håber - at Brabrand bliver betænkt med en kunststofbane – er det vel et
spørgsmål, om det er muligt/fornuftigt at have 2 så store anlægsprojekter kørende samtidig.

9



4 citater fra Århus Kommune, som tydeligt illustrerer, hvilken vej vinden blæser for foreninger og de
frivillige, ulønnede ledere:

1) ”Kommunen har  ikke resourcer  til  at  renovere ekstraordinært  på banerne som følge af
vejrliget. Sport og Fritid opfordrer derfor de klubber, som har baner med slidskader, om
SELV at foretage småreparationer så som at lægge tørv på plads – fylde huller op med
muld og efterså med græsfrø (muld og græs kan rekvireres hos gartneren)”

2) ”Vore gartnere har desværre ikke mulighed for at gennemgå alle fodboldbaner i kommunen
og efterfylde hælhuller. Derfor vil vi opfordre til, at klubberne SELV gennemgår banerne og
fylder hullerne op. Dette bør klubberne regelmæssigt gøre, når banerne har været bløde i
en periode.”

3) ”Der kan udelukkende gives dispensation til divisionsklubber, hvis de søger skriftligt om det,
og samtidig vedlægger en genopretningsplan for evt. skader på banen. Denne plan skal i
givet fald gennemføres af klubben SELV.”

4) ”Fra 2017 betales forbruget af el og vand aflæst via bimåler, som er monteret og dækker
alle klubbens vaskemaskiner og tørretumblere. Derudover går vi 4 år tilbage og påligner jer
det, som I burde have betalt frem til nu.” 

Atter i år har vi investeret i nye 7- og 11-mands letvægtsmål, hvilket betyder, at de gamle og tunge
jernmål snart er endeligt udfaset.

Mogens har fået en ny græsslåmaskine, så han kan klippe alt det, som den kommunale gartner
ikke får gjort.

2016 blev også året, hvor der langt om længe kunne sættes checktegn ved sidste punkt af det
store renoveringsprojekt, nemlig etablering af cykelparkeringen overfor indgangen til anlægget. Det
skulle så betyde, at handicap adgangen kan holdes fri – det var i hvert fald tanken.

På personalesiden er alt stort set ved det gamle:

Kampfordelerjobbet er stadig i bedste hænder hos Harrie

Banekridtningen har vi fået organiseret i den nyligt oprettede ”kridtklub”, som består af 5 mand, der
har hver sin bane at kridte. Vældig fin løsning, for så hænger det hele ikke på én mand og kommer
derfor ikke til at virke alt for uoverskueligt – ligesom der altid er en reserve i nærheden, hvis man
selv bliver forhindret.  Ordningen har i hvert fald fungeret godt, for der er altid friske streger på
banerne (at kridtforbruget så er steget noget, kommer vi jo nok over). 

Rart er det også, at vi med Eigon har fået en virkelig kompetent redaktør af 1.holdets program til
hjemmekampene. Det er en sand fornøjelse at stå med et så flot og informativt program i hånden.
Det kan klubben med rette være stolt af. I den forbindelse også stor tak til Jacob Lundsgaard for
tryk og opsætning.

En ting, som vi bør se at få ordnet i den nærmeste fremtid, er en udskiftning af alle de knækkede
og revnede eternitplader på entréhuset. Det ser efterhånden noget sølle ud, og da det er det første
syn, der møder en på vej til anlægget, kan vi faktisk ikke være det bekendt. 
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ØKONOMI

I snart rigtig mange år har foreningens skiftende kassererer – dem har vi for øvrigt ikke haft så 
mange af, vel egentlig kun 3 indenfor de sidste 30-35 år (forbrugeroplysning fra arkiverne) – 
kunnet fremlægge rigtig flotte regnskaber for generalforsamlingen. I år er ingen undtagelse, men 
derom senere, når den nuværende kasserer får ordet. 

Det er klart, at anlæg og drift af en evt. kunstbane ikke vil kunne undgå at påvirke klubbens 
økonomi – ikke at vi er i fare for at gå fallit, men en vis forsigtighed med, hvad der bevilges penge 
til, må nok påregnes. Derudover vil det også være nødvendigt at få sat gang i nogle  
indtægtsgivende aktiviteter, der målrettet skal tilflyde den fælles klubkasse. For udover den 
normale daglige drift + den forhåbentlig kommende kunstgræsbanes drift er der nok af 
udfordringer, som kræver finansiering. F.eks. en ungdomsafdeling, der i de ældste rækker hos 
drengene har problemer med at holde på spillerne, og hvor nye omkostningskrævende tiltag er 
nødvendige (fusion). Derudover er der også lige et divisionshold, hvor klubben p.t. ikke direkte er 
økonomisk involveret – men på et tidspunkt skal der tages stilling til, hvorvidt der er interesse for, 
om holdet i en eller anden form skal tilbage til klubben med de økonomiske konsekvenser, det vil 
betyde – eller om vi bare må konstatere, at det var så det…………………………………

AFSLUTNING

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, som på den ene eller anden måde har givet et nap med i 
året, der gik. Også tak til de, som fortsætter i det kommende år, og velkommen til de nye, som yder
en indsats for fodbolden i Brabrand. Tak til alle vore sponsorer og annoncører – uden dem så det 
skidt ud! Sidst, men ikke mindst tak til mine bestyrelseskolleger for et – trods de få møder – 
velfungerende samarbejde.

Flemming Møller 
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