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Formandsberetning for fodboldåret 2017 ved den ordinære generalforsamling 
tirsdag den 27. februar 2018 kl.19.00 i Pejsestuen Brabrandhallen, Brabrand 
  
  
INDLEDNING 
Velkommen til fodboldafdelingens generalforsamling. Som vedtægterne foreskriver, lægges der ud 
med formandens beretning om det forgangne år. Et år, der vel nok uden overdrivelse må siges at 
have været et af de mest begivenhedsrige og hektiske i meget lang tid. Her tænker jeg selvfølgelig 
på kunstbaneprojektet og 1.holdets oprykning til 1.division – i forbindelse hermed er der blevet 
trukket ekstra store veksler på mange af vore frivillige, ulønnede trænere og ledere. Tak for det. 
  
SENIOR 
1.holdet 
I lighed med sidste sæson startede Brabrand forårets slutspil på en fornem 1.plads (ubesejret i 
grundspillet og med 14 point i bagagen). Så da kampene om oprykning blev sparket i gang, var det 
med selvtilliden helt i top. 
 
1.pladsen måtte dog ret hurtigt afgives til Thisted, idet vi som sædvanlig – frygtes man næsten til at 
sige – spillede alt for mange uafgjorte kampe (5 ud af de 6 første). Men 2. pladsen og dermed 
billetten til 1.division lykkedes det at holde fast i, selvom 3 nederlag i de sidste 7 kampe bragte 
fornyet spænding ind i rækken. Især 0-1 nederlaget til Kolding i den næstsidste kamp på eget græs 
foran et stort hjemmepublikum, hvor oprykningen ellers ville kunne have været sikret, gjorde ondt. 
Nu skulle det hele afgøres den efterfølgende weekend ude mod Dalum. Unægtelig et scenarie, der 
ledte tanken hen på 2016, hvor oprykningen glippede i allersidste kamp. Men til forskel fra da 
kunne vi selv afgøre sagen – og det gjorde holdet på fornemste vis med en sikker 5-1 sejr.  
Vi sluttede som nr. 2: 1 point foran Kolding på 3.pladsen (11-8-3, 44-21, 41 p.) 
 
Hjemme i Brabrand blev holdet selvfølgelig fejret efter alle kunstens regler. Trænerteamet måtte en 
tur i Brabrandsøen efter at have tabt et væddemål, om det blev til oprykning eller ej – og så blev 
der ellers festet igennem til den lyse morgen, inden der blev dømt velfortjent sommerferie. 
 
Efter 7 år i 2.division spiller BIF atter i landets næstbedste række sammen med storklubber som 
Vejle, Esbjerg og Viborg (2005/7 – 2009/10 – 2017/18). 
 
Men knap var det sidste lykønskningstelegram modtaget, før det var en helt anden type post, der 
havnede i indbakken: for med BIF’s  lyksaglige oprykning til 1.division fulgte også en lang række 
krav oplistet i en tyk klubmanual. 
 
Jeg har i tidligere beretninger omtalt denne og udtrykt min tvivl om, hvorvidt BIF ville være i stand 
til at honorere de mange betingelser, der forlanges opfyldt. Nu er systemet heldigvis så ”humant” 
indrettet, at nyoprykkede klubber slipper for hele pakken den første sæson. Men på trods af det var 
der rigeligt med foreskrifter, der straks skulle overholdes. Her var det især stadionkravene, der var 
den store udfordring. Det er jo ingen hemmelighed, at vi de sidste år har haft nogle problemer (for 
nu at sige det mildt) med at få afviklet 1.holdets hjemmekampe på ”vores stadion”. En situation, der 
ikke er gået ubemærket hen – heller ikke hos Divisionsforeningen. Så det var med særlig fokus på 
netop afsnittet: ”Krav til danske fodboldstadions version 2016”, at Divisionsforeningen varslede et 
inspektionsbesøg på Engdalsvej for at igangsætte dialog og handlingsplan, der skulle sikre, at 
Brabrand – også i 1.division - fortsat kunne bevare retten til at afvikle hjemmekampe på Brabrand 
Stadion. 
Sidst vi havde fornøjelsen af deres besøg, var i 2013, og det må nok erkendes, at kravene siden 
da er skærpet betydeligt: 
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Afskærmet opvarmningsareal for holdene inden kampen 
Kontakt til de relevante myndigheder før og under kampen 
Sikkerhedschef (certificeret) 
Sikring af spiller- og dommerpassage 
Separat afskærmet placering af udeholdets tilskuere 
Alternativt stadion 
Godkendelse af stadionkapacitet  
TV produktion 
 Kommercielle fælles aftaler 
 
Selve mødet og de efterfølgende forhandlinger foregik i en god og fordragelig atmosfære, men det 
lå ligesom i luften – og man fornemmede det også: ”Brabrand, det her er altså ikke godt nok. De 
faciliteter, I har at byde på, hører ikke hjemme i 1.division og ødelægger fuldstændig billedet af det 
brand, vi er i færd med at bygge op omkring Nordic Bet ligaen.” 
Vi skulle da også helt hen til mindre end en uge før første hjemmekamp mod FC Roskilde, inden 
dispensationen med tilladelse til at spille på eget anlæg i Brabrand kom i hus. Dog ikke uden at vi i 
mellemtiden havde opfyldt de førnævnte krav så nogenlunde. Herudover var der blevet indkøbt 
TV-kameraudstyr og indgået aftale med politimyndighederne, med det professionelle vagtfirma 
Aros samt ikke mindst med AGF om benyttelse af Ceres Park, så det sikres, at 1.divionskampene 
til enhver tid kan afvikles efter planen. Sidstnævnte var en af de absolut ufravigelige betingelser fra 
Divisionsforeningens side. De var sågar inde på at forlange et yderligere reservestadion i tilfælde 
af, at Ceres Park var optaget. 
Enhver snak om bane 3 hos os selv var fuldstændig udelukket. 
 
Ja, så var vi sådan set klar til come-back i landets næstbedste række, hvor første modstander som 
sagt var FC Roskilde. Selvfølgelig skete det, der ikke måtte ske: skybrud kort før kampstart, en lidt 
for nervøs dommer, der valgte at aflyse kampen – havde han i stedet bare udsat den en halv eller 
hel time, kunne vi nok godt have spillet - derudover sure Roskilde-ledere med: ”den bane lever ikke 
op til kravene”-attitude. 
Det kom der nu ikke mere ud af, og kampen blev afviklet 2 dage senere. Træls for Roskilde med 
en ekstra bustur til det mørke Jylland. De skulle da også markere sig med en brok-mail til 
Divisionsforeningen (nu fik de jo også kun 1 point med hjem): 
.  

 ”Målfelterne blev kridtet op 7 minutter før kick-off 
 Græsset var blevet slået, men ikke samlet op 
 Flere folk stimlede sammen med river og deres sko for at samle op” 
 (ja, sådan skrev de !!!!) 
 
Nå, men nu skal vi ikke glemme det, det hele handler om, nemlig fodboldspillet. Cheftræner Tom 
Søjberg havde allerede i forbindelse med oprykningen udtalt, at de spillere, som havde spillet os 
op, også skulle have lov til at spille 1.division, ligesom han ville satse på, at dyder som  
sammenhold, ydmyghed og hård fight ville kunne bære os igennem en række, hvor modstanderne 
er af en helt anden kaliber end, hvad vi var vant til fra 2.division. Det gik da også meget godt til en 
start – der røg point ind på kontoen i 4 ud af de 5 første kampe, og vi lå et kort øjeblik faktisk nr. 1! 
Men langsomt meldte virkeligheden sig: det blev hverdag igen. 1 sejr, 2 uafgjorte og en lang række 
nederlag fra 3.september til 26.november var, hvad det kunne blive til. Vi må derfor konstatere, at 
her kort før sæsonstart ligger vi næstsidst (19 kampe, 3-4-12, 16-43, 13 p.) og dermed under 
stregen – 2 point foran Skive på sidstepladsen – og med 7 op til Fremad Amager på den rigtige 
side. For øvrigt skal vi netop en tur til Fremad Amager i den første forårskamp. Taber vi, er 
chancen for forbliven i 1.division nok nærmest ikke-eksisterende.  
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Nu er det imidlertid sådan, at reglerne foreskriver, at der skal indsendes ansøgning om licens til at 
få lov til at spille i 1.division i sæson 2018/19 allerede i februar – altså før slutplaceringerne 
overhovedet kendes.  
Så på trods af de dystre udsigter gik vi i gang med det meget omfattende og tidskrævende stykke 
arbejde umiddelbart efter nytår. 
Når det drejer sig om sæson 2 i 1.division, hjælper ingen kære mor – licenskravene rammer os 
med fuld kraft – vi skal nemlig bl.a.: 
 

Beskrive og dokumentere ” klubbens sportslige set-up (senior og ungdom), 
infrastruktur, organisation, juridisk stilling og økonomiske bæredygtighed”. 
 

Ansøgningen vedrører altså mange delaspekter, herunder også betragtelige krav til at få godkendt 
hjemmebanen: 
 

- lysanlæg med lysstyrke på 1000 lux 
- varmeanlæg under banen 
- 4.000 tilskuerpladser, hvoraf 300 skal være siddepladser 
 

På den baggrund kunne en vurdering være, at det ikke kan betale sig at indsende en ansøgning, 
Men gør vi det ikke, og overlever vi  på trods af alle odds sportsligt i 1.division, ville den manglende 
ansøgning betyde tvangsnedrykning. For hvad nu hvis Lyngby var gået konkurs? Så ville der kun 
have været een nedrykker fra 1.division. Eller måske løber en af de andre 1.divisionsklubber ind i 
økonomiske problemer og får ikke deres licens fornyet.  
Der er selvfølgelig heller ikke nogen garanti for, at vores ansøgning går igennem – men nu har vi 
søgt, og så risikerer vi ikke at stå i den situation at have kvalificeret os resultatmæssigt og så 
efterfølgende blive udelukket på grund af manglende licensansøgning.  
Vi anser følgelig ikke bare licensansøgningen som en symbolsk, men absolut reel handling, der 
dog samtidig indikerer, at 1. division rent faktisk kun er for klubber, der enten har store økonomiske 
reserver eller af helt indlysende årsager har kæmpe kommunal opbakning, fordi de er den eneste 
divisionsklub i kommunen. Licensansøgningskriterierne sender et signal om, at 1. division ikke er 
for klubber, der som et væsentligt fundament har frivillighed som dens DNA, selvom det i bund og 
grund er det, som dansk fodbold også slår sig op på.          
 
Afvikling af 1. divisionskampe (Andreas Rasch-Christensen) 
Divisionsforeningen aflagde kontrolbesøg den 21. august til hjemmekampen mod Fremad Amager. 
I den forbindelse havde de stor ros og kun mindre anmærkninger. En ting, som de bemærkede, var 
tilstedeværelsen af det store antal frivillige hjælpere.  
Forklaringen på de mange frivillige var, at ”Projektgruppe BIF Kunstgræs” havde indgået en aftale 
med Brabrand Kontraktfodbold (selskabet bag 1.holdet) om at bistå ved afvikling af 
hjemmekampene mod, at entréindtægten skulle tilfalde projektgruppen. Denne aftale har bidraget 
til en ikke ubetydelig del af restfinansieringen af kunstgræsbanen. 
 
Korpset af frivillige varetager eller bidrager til følgende opgaver ved afvikling af hjemmekampene: 
 
Entre 
Sikkerhed i forhold til hjemmepublikum og separat afsnit for udeholdets tilskuere  
Sikring af spillerpassage   
TV produktion 
Salg af mad og drikke 
Parkering 
 
Disse hverv står vi også selv for i de tilfælde, hvor de lejlighedsvis udfordrende baneforhold  - 
specielt i sæsonens yderperioder – har tvunget os til at skifte Brabrand Stadion ud med Ceres 
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Park. Slutresultatet for efteråret 2017 blev jo hjemmebanemæssigt et nederlag til Brabrand Stadion 
på 4-6 – forstået på den måde, at vi ud af 10 kampe kun fik spillet 4 hos os selv, mens de 
resterende 6 blev afviklet på Ceres Park. 
 
Samarbejdet mellem 1.divisionsholdet og projektgruppen har ikke kun båret frugt i relation til 
finansiering af kunstgræsbanen. Det har også bidraget til en større helhed og sammenhæng i 
klubben, helt fra de yngste årgange til 1.divisionsholdet. 
  
I forbindelse med hjemmekampen mod Thisted arrangerede spillere og trænere fra 1. 
divisionsholdet en række events og konkurrencer for publikum i alle aldre i form af bl.a. 
hoppeborge, præsentation af ny maskot, dialog med potentielle sponsorer og mulighed for at vinde 
billetter til landsholdskampe. Begivenheden havde også mediernes bevågenhed (såvel de skrevne 
som fjernsynsmediet), da den belyste, hvordan mange mennesker i en mindre klub involverer sig 
og helst skal gøre det for at sikre klubbens generelle drift. Mange eller måske sågar størstedelen af 
danske fodboldklubber er dybest set funderet på frivillighed og lokal opbakning. Således også BIF. 
 
2.holdet 
Serie 1 holdet har haft en blandet sæson, hvor de sluttede som nr. 3 i foråret og nr. 4 i efteråret. 
Truppen er meget smal og afhængig af at få 3-4 spillere ned fra 1.division til sine kampe, og her 
må man sige, at vi har haft et godt samarbejde med trænerstaben fra 1.division, og vi håber, dette 
forsætter med samme succes i 2018. 
Vi har også til kampe og træning haft hjælp fra linjen af Lars Lundkvist, da træner Paul Horsmans 
er spillende træner, og der skal lyde en stor tak til Lars for hans hjælp. Og så må man sige, at der 
er en god stemning i truppen, hvor det sociale heldigvis også er i højsædet, og så er 
kammeratskabet i top. 
 
3.holdet 
Serie 4 holdet startede 2017 som serie 5 hold med en 2. plads i foråret, og for fjerde gang i træk 
glippede oprykningen igen. 
I efteråret, hvor holdet kun tabte 1 kamp, kom så den længe ventede oprykning, så den hårdt 
prøvede træner var en glad mand. 
Holdet har i 2017 næsten ikke trænet, men er nu heldigvis kommet med til at træne sammen med 
serie 1 truppen fra 5. februar 2018, hvor Paul også står for træningen. For øvrigt  vandt vi med 7 
mands seniorholdet i forårets regionsmesterskab for selvsamme række. 
Der er et fantastisk kammeratskab i truppen, hvor alle er gamle Brabrand IF spillere fra årgang 94 
til 97, og her er det sociale også sat højt. 
Der er 18-20 spillere i truppen. 
 
OLD BOYS (Ole Rasmussen skriver) 
Old boys afdelingen kører rigtig god takket være nogle rigtig gode og stabile holdledere, som der 
herfra skal lyde en stor tak til. 
 
Vi er ca. 75 medlemmer og spiller med i 6 rækker fra 30 – 60 års. 
Resultaterne er lidt blandede, men fælles for denne del af klubben er det fantastiske sammenhold 
og de mange gode oplevelser på de forskellige hold. 
 
Nyt i Østjysk Old Boys er, at turneringerne nu kører sommer/sommer, så bestyrelsen ikke fryser, 
når der spilles finaler, og at 60 års rækken bare vokser og vokser, så der nu er 6 klubber i 11 
mands og 11 klubber i 7 mands. Flot at så mange gamle bare bliver ved. 
 
Vi glæder os til foråret og holder formen ved lige på grusbanen hver mandag kl. 18. 
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UNGDOM 
Traditionen tro, har der også i 2017 været et stort aktivitetsniveau. De forskellige afdelinger har 
deltaget i både indendørs- og udendørsturneringer og der er flere og flere hold, som starter med at 
deltage i kunstgræsturneringer i vinterhalvåret.  
 
De forskellige årgange 
Ser vi ned over rækkerne, må vi desværre konstatere, at klubben mangler hold i de 4 ældste 
drengeårgange, U16-U19. Heldigvis er der store årgange på vej nedefra, men det hele kan hurtigt 
vende, og inden man har set sig om, er en hel årgang gået i opløsning. Det er efterhånden en 
velkendt problematik, og der diskuteres hvert år, om vi er en elite eller bredde klub? Her må vi bare 
konstatere, at eliten foregår i AGF regi, og at vi først og fremmest er en bredde klub, dog gerne en 
god en af slagsen. Vores fornemste opgave er at tilbyde gode rammer, både socialt og sportsligt, 
til så mange mennesker i vores lokalområde som muligt.  
 
Hvis vi skal fastholde de ældste ungdomsspillere, er det alt afgørende, at alle kan spille kampe på 
deres eget niveau. Der er ingen krav om, at vi skal spille i Liga 1 og tiltrække spillere fra omegns- 
kommunerne. Derimod er det et krav, at alle, der kommer med til kamp, som minimum spiller en 
halvleg. Vurderes reserverne ikke gode nok til det, må man lade være med at tage dem med. De 
må så til gengæld spille på 2. holdet, hvor de kan vise, hvad de er værd. I denne sammenhæng er 
2. holdet altafgørende.  
Vi ser typisk, at ved overgangen til 11-mands stopper forældretrænerne, og så går 2. holdet i 
opløsning. Dette er typisk starten på dødsstødet for hele årgangen - dette kan ikke siges ofte nok. 
Hvis vi skal føre en årgang hele vejen op til U19, skal vi have fokus på alle og sikre, at det er sjovt 
for alle. 
 
På pigesiden har vi de sidste år været rigtig gode til denne sociale del og vi har formået at 
fastholde dem til seniorrækken, selvom efterskolerne er en kæmpe udfordring. Når 90% af en 
årgang skal på efterskole, er der ikke ret meget, man kan stille op. Ser vi hos drengene, at de 
kommer helt af sig selv i 4-5 års alderen, så er det her vi har en udfordring med pigefodbold. Vi har 
nogle U6-U9 piger, som spiller hos drengene, men typisk starter pigerne 5 år senere til fodbold end 
drenge.  
 
At være en bredde klub betyder ikke, at vi er ligeglad med resultaterne. Vi glæder os over hver sejr 
og er glæde for de ungdomshold, som spiller i de højeste eller næst højeste række. U13Dr i Liga 1 
og U 15 Dr i Liga 2 kan vi godt være bekendt. At damesenior rykkede en halvsæson op i 
jyllandsserie var også positivt, selvom det viste sig at være en stor mundfuld. Til sidst skal det 
nævnes af vores 3. herresenior hold langt om længe rykkede fra serie 5 op i serie 4. 
 
Arrangementer: 
Udover et hav af fodboldkampe bliver der afviklet en hel del andre aktiviteter på vores 
idræstanlæg. Her kommer de største. 
 
Standerhejsning: 
Den 29. april var ca. 80 børn og voksne fra Brabrand mødt op på en grå lørdag formiddag. 
Banerne var godt våde efter nattens regnvejr. Men alle var i godt humør. 
Dagen startede med at vi bød velkommen og fortalte om aktiviteterne som var fordelt på de 
tørreste steder på anlægget. Fodbold dart, Pool, 3 og 5 mands baner, fartmåler og skydeskive var 
stillet op og klar til en dag fuld af aktiviteter. Ungdomsformand Harrie Horsmans holdt en fin tale 
om vigtigheden af disse arrangementer som er godt for sammenholdet i klubben og fortalte om 
projektet med kunstgræsbanen. 2 spillere fra U8 bar flaget ind og hejste det, og så var 
festlighederne i gang. Ole Vraa fra Brabrand Sportscafé stod som for en altid fantastisk buffet, der 
udgjorde en pause i aktiviteterne og et samlingspunkt til hyggesnak blandt de fremmødte. 
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Til sidst brød solen gennem skyerne, og 2. division var med deres 2-2 kamp mod Avarta 
afslutningen på årets standerhejsning. Alt i alt en fantastisk dag med fuld fart. Tak til Elsa Olsen for 
at arrangere. 
Vi har standerhejsning i 2018 den 15. april, hvor 1. division også spiller hjemmekamp kl.13.45 
mod Fremad Amager. 
 
Mikrofodboldskolen: 
Den 20. og 21. maj blev der afholdt Mikrofodboldskole. 5 hold fra Brabrand IF vandt Champions 
League, da den blev afviklet på Mikrofodboldskolen. 40 børn var tilmeldt med lige så mange 
forældre. Det blev godt vejr og der var smil på læberne. Forældre og de dygtige hjælpetrænere fik 
lært mange lege at fortsætte træningen med i den kommende tid. 
Michael Dissing, Henrik Andersen og Elsa Olsen siger tak til de dygtige træner: 
Johanna Ravn Hallmann, Nanna Sofie Kumai Bjerre, Amalie Lykkegaard, Signe Andersen, Simon 
Lee og Simon Dissing 
Mikrofodboldskolen 2018 finder sted 26. og 27. maj. 
 
Fodboldskolen: 
Jacob Sangill Christensen siger en kæmpe tak til vores forrygende trænerassistenter: Cæcilie, Fie, 
Sarah, Nanna, Johanna, Andreas, Pia og Nicholai! 
En stor indsats og godt humør hos dem, samt trænerleder Alan Abdo og trænerne Paul Horsmans 
og Mathias Søgaard, gjorde at fodboldskolen var en succes. Det var også dejligt, at så mange 
kiggede forbi i løbet af ugen, og hjælp omkring frokosten og andre ting. 
Der er DBU Fodboldskole igen i 2018 uge 32, som er den 6. til 10. august. 
 
Fest omkring 1. holds kamp på Brabrand Stadion  
Det er også værd at bemærke, divisionsholdet har været meget aktivt med sociale tiltag omkring 
deres kampafvikling. Assistenttræner Marc Højland Jepsen havde sammen med nogle 1. divisions 
spiller arrangeret en stor hoppeborg og pannabaner til de yngste. En Trabant på sidelinjen gav en 
del omtale. 
Ved de øvrige 1. holds kampe står Paw Simon Krogh i spidsen for et team der afvikler 1. division 
kampene og entréindtægterne går til kunstgræsprojektet. Samarbejdet nåede sit højdepunkt den 
16. september hvor Paw beretter: "Når kommunens store maskiner må give fortabt, er det fedt at 
de frivillige i Brabrand IF sammen med 1.holdets trænere og ledere selv kan og vil. 6 mand med 
plæneklipper og endnu flere med græsrive og trillebøre brugte 5 timer. Men så er vi også klar til 
kamp mod Esbjerg i morgen." 
 
Julestævne: 
Det 20. julestævne blev afholdt med omkring 800 børn og unge på banen i Brabrandhallerne. 147 
fodboldhold var tilmeldt, og der var kampe fra tidligt lørdag morgen til sent søndag aften i begge 
haller. 
Inden fløjten lød for den første kamp lørdag morgen, har Harrie Horsmans og Jarl P. Petersen 
sammen med trænere og ledere i fodboldafdelingen siden september arbejdet på at gøre stævnet 
til en succes endnu en gang. For de to er det 15. gang, de gør Julestævnet til en realitet. Jarl giver 
nu stafetten videre, medens Harrie har sagt han gerne vil hjælpe en ny julestævneansvarlig igang. 
 
Uddannelse: 
Det er vigtigt at vi udvikler klubben og trænere, så de er forberedte på de udfordringer de møder. I 
marts var en gruppe bestående af: Harrie Horsmans, Paw Simon Krogh, Jacob Sangill 
Christensen, Henrik Andersen og Jan Berg Andersen på DBU Jyllands store konference med 
mange spændende moduler. Hvis der er nogen der vil se på det materiale der blev vist, så kan det 
ses på denne hjemmeside http://www.verdensbedstefodboldklub.dk/praesentationer/ 
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Kursus: DBU - Ung og træner for første gang 
13 unge mennesker fra årgangene 2002 og 2003 var første weekend efter påske på DBU kursus 
hvor de har lært om: Hvordan de organiserer og afvikler børnetræning som stationstræning med 
fokus på spillerudvikling. 
Det er fantastisk at se så mange unge bruge 12 timer af deres fritid til at dygtiggøre sig. Ikke alle 
 
 kursister har tid og lyst til at begynde som hjælpetræner, men 2 har været igang som 
hjælpetræner for pigeårgang 2007, yderligere 2 var hjælpetræner ved pigerne fra 2008 og en 
hjælpetræner ved drengene fra 2009. Mikrofodboldskolen har også fundet trænere blandt 
kursisterne. 
Kurset har lært dem noget om frivilligt arbejde i foreningen og det kan være, det har indflydelse på 
deres jobvalg sener, eller vi får glæde af dem som forældretræner når de selv får børn:-) 
 
Idræt og Trænerspiren 
På initiativ af Henrik Andersen indførte Engdalskolen valgfaget: "Idræt og Trænerspiren". I den 
forbindelse havde vores U8 til U11 drenge samt U10 piger fornøjelse af nogle meget dygtige og 
engagerede praktikanter fra 8. årgang. Alt tyder på, at det er starten på et godt samarbejde mellem 
Brabrand IF og Engdalskole. 
 
Træneruddannelse: 
I 2017 var Marc Jepsen på B1 træner kursus og Alan Abdo startede i efteråret på sin A-licens. Alle 
trænere har efter aftalen med klubben mulighed for at komme på trænerkursus eller relevante DBU 
kurser. Det er vigtigt at vores trænere får de nødvendige redskaber til at afvikle en spændende og 
udviklende træning. Lørdag den 21. april afholder vi fra kl. 8 - 13 et internt trænerkursus i 
Brabrand. Instruktører på kurset vil være vores U13, U14 og U15 trænere, Jonas Kirkeby, Rasmus 
Jensen og Alan Abdo.  
 
De frivillige 
At drive en fodboldklub kræver mange frivillige hænder især i form af holdledere og trænere. En 
opgørelse i slutning af året viste, at der i 2017 har været 96 personer, som har ydet en væsentlig 
indsats i fodboldafdelingen. Der skal lyde en stor tak til jer alle, om det har været på kridtholdet, 
ved kampafvikling, ved loppemarkeder eller på træningsbanen. Uden så mange hænder, var det 
umuligt at have en velfungerende fodboldklub. 
 
Klubudvikling 
På trods af de mange frivillige, kører ikke det hele på skinner. Vi har i flere år forsøgt at 
genopstarte et klubudviklingsforløb og også i 2017 må vi konstatere, at arbejdet med klubudvikling 
er gået i stå. Kunstgræsbanen og mange andre vigtige opgaver har trukket så mange tænder ud, 
at der ikke har været overskud til at udvikle vores organisation. Dette er dog noget vi absolut ikke 
må glemme, fordi på trods af de mange frivillige, ligger der i øjeblik for mange tunge opgaver på 
ganske få skuldre. Det er ikke holdbart på længere sigt. Hverken for de enkelte personer eller for 
klubben. 
 
U12 drenge - årgang 2006 (Allan Thier) 
Vi har fortsat en god trup på 25-30 drenge, der kommer til fodbold hver eneste uge. At fastholde 
drengene og styrke det sociale sammenhold og den gode stemning i truppen har vi haft lige så 
meget fokus på i 2017 som det fodboldmæssige. Vi har derfor udvidet trænerstaben med to 
yderligere engagerede trænere, der begge er fædre til drenge på holdet. Vi har to hold tilmeldt 
DBU-turnering (A+B), og med nu fire trænere er det også lykkes os at øge interessen for “2. 
holdet/B-holdet” og også tiltrække nye spillere til truppen. Rent sportsligt klarer vi os ganske 
udmærket både A+B-rækken, hvilket vi forventer vil fortsætte. To af vores dygtige drenge “gik hele 
vejen” til AGF-Topcenter og blev “udtaget” til AGF. Til vores eget julestævne lykkes det os endelig 
at tage sejren for første gang:-) 
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U 10 drenge – årgang 2008 (Henrik Andersen) 
2008 drengene fik i efteråret medlem nr. 40, hvilket betød, at vi er den største årgang i Brabrand IF 
fodbold.  
Vi har mange spillere fra Sødalskolen og Engdalskolen, og årsagen er nok, at trænerne kommer 
fra begge skoler. 
Drenge er i lighed med piger gode til at trække vennerne med til fodbold, og vi er åbne for, at de 
ofte træner og spiller med vennerne. 
2008 drengene tilbydes kampe i A, B og C puljerne både udendørs og indendørs, og alt efter 
hvordan trænerne blander holdene, går det meget godt. 
På græs har vi som regel været over 30 til træning to gange om ugen, men indendørs og på grus 
har det været omkring de 20 til træning. 
I starten af året havde vi mulighed for at træne på kunstgræs i Gellerup, hvilket der var god 
opbakning til fra drengene derfra.  
Vi kan desværre se, at transport til træning er et problem, når vi ikke træner i Brabrand, så vi 

glæder os til kunstgræsbanen her  
 

Årsberetning for Pigeafdelingen 

Efter en årrække med stigende medlemstal i pigeafdelingen er medlemstallet i 2017 faldet. Det 
gør vi noget ved i 2018. 

I seniorgruppen med Henrik Nielsen er der dog tilstrækkeligt med både erfarne og unge, 
nyoprykkede  spillere, så det tegner godt for fremtiden. 
I foråret lykkedes det at vinde serie 1 og dermed oprykning til Jyllandsserien, men det blev kun 
til en enkelt sæson, idet det blev til nedrykning igen allerede i efteråret. 
Der er et godt socialt sammenhold på holdet, hvor Henrik er meget aktiv og primus motor 
sammen med Eigil Lihn. Det gør, at der har været meget lidt frafald, og de fleste er alligevel 
kommet tilbage til holdet efter en periode uden fodbold. De er meget aktive med at skaffe midler 
til støtte for rejser til udlandet. I foråret 2018 går turen til Tyrkiet. 
Senior har deltaget med flere hold i indendørs turneringen og har generelt klaret sig godt med 
deltagelse ved både regionsfinaler og JM. 

I foråret havde vi et U17 hold under ledelse af Paw Krogh. Det har tidligere spillet i høje rækker 
og sluttede også med et godt resultat, men da pigerne er i den alder, hvor man tager på 
efterskole, blev der ikke til et hold i efteråret. Vi håber, at de alle kommer tilbage til klubben til 
næste sommer, når skoleopholdene slutter. 
I vinter samlede Paw holdet igen, og de deltog i indendørsturneringen med succes. 

 

Årgang 2002 Piger – U 16 (Henrik Særmark Thomsen) 
Godt fodboldspil, stævner og sammenhold 
U-16 pigerne har haft et begivenhedsrigt 2017, der også har budt på fine sportslige resultater.  
I foråret blev vores 11-mandshold nummer 2 i mesterrækken. Brabrand IF og TMG var rækkens to 
bedste hold, men det var TMG, der tog 1. pladsen efter to tætte topkampe mod Brabrand IF.  
Vores 8-mands hold sluttede foråret som nummer 1 og deltog i regionsfinalerne, hvor det blev til en 
4. plads. 
I Påsken var vi en tur i Holland for at deltage i Maastricht Girls Cup 2017. Det var en super fin tur, 
hvor pigerne var uheldige med ikke at nå semi-finalen. Men turen til Holland var en rigtig god 
oplevelse med masser af fodbold, grin, sjov og hygge.  
Inden vi tog hul på efterårsturneringen, var vi med til Vildbjerg Cup. Det er uden sammenligning det 
bedste stævne, vi har deltaget i – både sportsligt og socialt. Utroligt velorganiseret med god mad, 
fine transportmuligheder til og fra anlægget, indkvartering med daglig vask af kamptøj og et væld 
af aktiviteter. Sportsligt var det en forrygende oplevelse. Pigerne slog modstanderne på stribe og 
lagde sågar Slagelses Øst-hold ned på vejen til finalen. Her mødte vi Stavanger, der stillede med 
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et virkelig godt fodboldhold. De fleste var et år ældre end vores spillere, og det betød, at vi ofte 
blev de små i nærkampene. Men Brabrands piger gik uimponerede til opgaven og fightede om 
hver eneste bold. Det var først i slutminutterne, da vi kastede alt frem i et forsøg på at udligne, at 
Stavanger lukkede kampen med en flot kontrascoring. Nederlaget på 2-0 var hurtig glemt, da 
pigerne skulle på podiet og hente den store pokal som et synligt bevis på 2. pladsen. Dejligt at se 
pigerne blev belønnet for deres fantastiske holdånd, sammenhold og vilje til at vinde.  
Kort efter var vi i gang med efterårssæsonen, hvor vi allerede i en af de første kampe skulle op 
imod de formodet stærkeste rivaler, TMG. Brabrand vandt kampen med 3-2, og derfor endte 
returkampen med at blive afgørende for, hvem der skulle løbe med 1. pladsen. Med 
midterforsvarerne Sarah Thøgersen og Gitte Silze ude med skader og afbud fra et par centrale 
spillere måtte vi have hjælp fra U14-pigerne. Det blev en spændende og lige kamp (til trods for at 
Brabrand i 2 x 10 minutter spillede med en mand i undertal grundet advarsler), der først blev afgjort 
2 minutter før tid, da en TMG-spiller bragede bolden op i målhjørnet. Kampen endte således 2-1, 
og da TMG havde scoret 2 mål på udebane mod Brabrand, endte de som nummer 1.  
8-mands holdet havnede i efteråret i en svær række med mange gode hold. Så derfor var det 
bestemt flot, at holdet sluttede som nummer 4 i rækken. 
Nu glæder vi os til at komme i gang med foråret, hvor vi denne gang vil koncentrere os om 11-
mands turneringen og de 2 hjemlige stævner, som vi har tilmeldt os. 
 

Den lille gruppe U14 piger har slået sig sammen med U13, så de tilsammen bliver en god stor 
gruppe med fælles trænere og holdledere. Jakob Laursen og Sevket Cay har sammen med Erik 
Sørensen og Jan Olsen holdt pigerne i gang i året, så de har kunnet spille i mesterrækken i 
foråret og liga 2 i efteråret med pæne placeringer, dog i den nederste halvdel. 

Den lille gruppe i U12 spillede 7 mands U11 i foråret og fortsatte sådan i efteråret. Det er en lille 
gruppe under ledelse af Torben Nielsen, der har været aktiv for holdet igennem flere år. Det er 
tvivlsomt, om holdet kan komme til at spille 11-mands bold, hvis der ikke kommer nye spillere til. 
Ellers må vi se på samarbejde også der. 

De yngre årgange er nye i år og har også nye trænere. U11 startede i foråret som U10 med 
kendte BIF støtter som trænere, Michael Sloth Jørgensen, Jan Verhoek, Line Kjøller Skydt-
Nielsen med hjælpetrænere. 

U10 piger startede op i løbet af foråret, hvor Mads Clausen og Lisa Kloster Kjeldsen sammen 
med flere forældre er godt i gang med at skabe en kerne af spillere. 

Desuden er der flere piger, der spiller sammen med drengene i yngre årgange, hvor Dorthe 
Kock træner og hun er meget aktiv for at skabe en selvstændig pigegruppe at bygge videre på. 

Og endelig må vi ikke glemme vores old girls, som ikke er ”old girls”, men blot kvinder +29. I 
foråret havde de besvær med at få nok spillere til turneringen, men blev flere spillere i efteråret, 
hvor de for første gang kunne spille med om topplaceringen, men sluttede lige ved og næsten. 

Nye tiltag. 
Som nævnet er antallet af pigespillere nedadgående i Brabrand IF og det vil vi gøre noget ved. 
Efter et par gange med meget lille tilslutning til Pigeraketten har vi indset, at vi ikke kan rekruttere 
på den måde, så derfor kom pigeraketten ikke til Brabrand i 2017. 
Men i 2018 har vi igen fokus på at få pigerne til at starte noget tidligere til fodbold. Søndag den 4. 
marts laver vi et stævne for pigerne i 0., 1. og 2. klassserne på de nærliggende skoler. 

Vi savner Skoleturnering for Piger, hvor pigerne spillede mod hinanden klassevis, for det gav en 
god del nye spillere.Derfor har vi i en gruppe bestående af Henrik Andersen, Dorthe Kock, Lisa 
Kloster Kjeldsen, Pernille Bossow, Dorthe Kuula og undertegnede besluttet at få 
skoleturneringen op at stå igen. I første omgang gør vi en indsats for at få fat i pigerne i vores 
eget område, for at komme i gang, men vil gerne udvide til en større årlig turnering over et 
større område for at genopbygge pigefodbolden i Aarhus vest. Til opstart har vi som sagt 
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inviteret til Skoleturnering for Piger den 4. marts for 0., 1., og 2. klasser blandt skolerne i vores 
område. 

Til slut en store tak til de faste hjælpere og mange nye trænere i pigeafdelingen med omkring 
125 aktive piger. 

 
 
ANLÆG 

Lad os starte med at høre, hvad Paw og det øvrige hårdt arbejdende udvalg har at sige om den 
kommende kunstgræsbane: 

Meget er sket på kunstgræsfronten siden sidste generalforsamling. 
Arbejdsgruppen har nu været i gang i mere end to år, og heldigvis ser det ud til, at det engagerede 
arbejde bærer frugt. 
Det tidlige forår arbejdede gruppen ihærdigt på den omfattende ansøgning til kommunen, som i 
juni måned heldigvis resulterede i et kommunalt tilsagn om støtte. En væsentlig milepæl var nået. 
Støtten fra kommunen lyder på 3 mio., hvilket dækker ca. halvdelen af banens pris. Vi stod derfor 
over for en stor opgave med at fundraise de resterende 3 mio. Arbejdet havde dog et fint afsæt, 
idet klubben allerede har foretaget en flot opsparing til formålet. Vores mål var derfor indsamling af 
2 mio. 
Der blev nedsat 3 underudvalg, som arbejder intensivt med fundraising hos henholdsvis fonde, 
virksomheder og private. Alle grupper har heldigvis god fremdrift og leverer flotte resultater ! 
Sent skal også glemmes den magiske forårsdag, hvor Henning Krabbe på vegne af den nu 
nedlagte støtteforening overrakte en hjælpende hånd fra fortiden i form af en check på hele 
838.839. 
Ligeledes har arbejdet med afvikling af 1. holdets kampe givet et fint tilskud til banen. Dette 
arbejde har også styrket sammenholdet i klubben. 
Alt i alt er vi nu tæt på målet. I skrivende stund mangler vi alene ca. 450.000 !.  
Sideløbende med fundraising har der pågået et meget stort arbejde med projektering af banen og 
forberedelse til byggeansøgning.  Denne byggeansøgning er netop godkendt af Sport og Fritid og 
er nu indsendt til myndighederne, hvor de forskellige instanser skal bruge ca. 3 måneder på 
behandling. Disse er dog undervejs taget i ed – og vi forventer derfor, at ansøgningen går rimelig 
glat igennem. Vi vil derfor nu også sende udbudsmateriale ud, således at 4-5 entreprenører kan 
komme med deres økonomiske bud på opgavens løsning. 
Det er således en stor glæde for projektgruppen at kunne sige, at vi er så godt som sikre på, at 
Kunstgræsbanen bliver en realitet – og er klar til brug for næste vintersæson. Med lidt held står 
den færdig i sensommeren/efteråret 2018 - eneste forbehold er i.forhold til, om 
Naturfredningsforeningen i sidste øjeblik skulle konstatere en sjælden flagermus eller frø, der er 
stærkt overfølsom over for kunstgræs …..det ved vi om ca. 3 måneder. 
 
 
Der er forår i luften. Vinteren har været god ved de århusianske fodboldbaner. Sådan lød 
meldingen fra kommunen, da vi tog hul på fodboldåret 2017. Det gjaldt bare ikke lige Brabrands 
bane 1, der absolut ikke var klar til 1.holdets hjemmekamp mod B93 den 25. marts. Den var 
uklippet, bulet og drivvåd, så traditionen tro: sæsonpremiere på en nogenlunde bane 3. 
Forårsfornemmelserne forsvandt dog brat op til påske. Frost og blæsende, masser af regn. Igen 
måtte en noget våd, men trods alt ok bane 3 stå for skud.  

Så var tonen ligesom slået an til en af de mest trælse græssæsoner i mands minde. Helt galt gik 
det efter sommerferien. Meldinger fra Sport og Fritid indløb i en lind strøm hele efteråret igennem: 
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3. august :”græsklipningen indstillet på grund af regn, vi prøver at køre igen i morgen” 

7. september: ”på grund af den voldsomme nedbør over Århus er al græsklipning sat på stand-by 
indtil videre, al træning aflyses, weekendens kampe aflyses/udsættes”  

13. september: ”de århusianske fodboldbaner står under vand, de fleste baner er meget lange og 
med behov for opsamling af græs, når det lykkes at klippe dem. Det henstilles, at al aktivitet 
indstilles de næste dage. Skader, der opstår, kan ikke genoprettes.” 

27. september: ”det våde vejr fortsætter, al græsklipning i kommunen sat på stand-by. Sport og 
Fritid opfordrer til aflysning af al træning og kampe.” 

Og så lidt selverkendelse til sidst: 

13. oktober: ”efteråret har desværre budt på rigtig mange udfordringer med græs, der ikke er 
blevet klippet, manglende opsamling af afklip og ikke mindst aflyste aktiviteter”.  

Det er ikke let at drive fodboldklub under de vilkår. Vilkår, der fremadrettet nok ikke bliver meget 
bedre. Den kommende kunstgræsbane vil selvfølgelig være med til at afhjælpe nogle af generne. 
Men når vi har fået den på plads, bliver vi sammen med kommunen nødt til at få lagt en 
langtidsholdbar strategi for resten af anlægget. For på trods af at der er ofret ret så mange penge, 
er de hidtidige forsøg just ikke faldet alt for heldigt ud. De varslede klimaændringer med bl.a. flere, 
større og med al tydelighed voldsommere nedbørsmængder er allerede kendsgerninger, som 
kræver handling. For det siger sig selv, at bliver forholdene så utålelige, at der ikke kan trænes og 
spilles kampe kontinuerligt – på grund af alt for mange aflysninger gennem en i forvejen kort 
udesæson - mister vi medlemmer. 

Hvad der skal til, burde eksperterne kunne finde ud af. 

Mulige løsningsforslag, der har været oppe at vende: 

• nye, større og mere effektive dræn  
• øget pumpekapacitet  
• opsamlingsbassin 
• hæve banerne ved påfyldning af ny muld 
• udskiftning af undergrunden 

 
Nogle af punkterne er nok ikke realistiske, mens andre burde kunne lade sig gøre. Nu får vi se…… 
 
I årets løb har vi haft en del meningsvekslinger med kommunen:  
 
Den 23. marts bad vi om at lov til at lade 1.holdet spille på bane 3, som på det tidspunkt var i fin 
form. Det krævede, at vi skulle udarbejde en hel genopretningsplan samt garantere at ville betale 
for evt. skader.  
 
Harrie gjorde opmærksom på, at der langs Brabrandstien står mange store træer, hvis grene går 
ind over hegnet, hvor de taber blade og grene til gene for både opkridtning og spil. Der bliver så 
beskåret på den udvendige side af hegnet ! 
 
En gang i maj bliver jeg fra morgenstunden ringet op med besked om, at kommunens folk var i 
gang med køre jord ind på bane 1 (1.holdet skulle spille samme aften). Det viste sig at være en 
gang topdressing, de skulle udføre – i sig selv en god ting – vi var bare ikke blevet informeret, og 
banen var lige kridtet op. Det måtte vi meget undskylde, det skulle nok blive bedre fremover. 
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Op til sommerferien kom der pludselig en melding om, at Sødalskolens baner skulle renoveres, og 
om vi i den forbindelse ikke kunne finde plads til Vatanspor på Engdalskolen, da vi jo alligevel kun 
bruger den som back-up. Det måtte vi så lige forklare dem, at det absolut ikke var tilfældet.  
Igen uden forudgående dialog med os! 
 
I forbindelse med kampen mod Esbjerg kom gartnerne forbi, mens vi var ved at suge vand væk fra 
arealerne rundt om bane 1 – 16.000 liter blev det til.  
”Det hjælper ikke noget. I skal ikke regne med at kunne spille. Vi kan ikke slå græsset, det er for 
vådt. Gør I det selv, må I ikke bruge havetraktor.”  
Nå, men som før nævnt lykkedes det med en stor indsats fra frivillige klubfolk - fremmødt med 
egne græsslåmaskiner og river – at gøre banen klar til kamp. Så kan man godt blive lidt træt af det 
hele, når der om mandagen indløber en mail:  
”Stor respekt for, at I selv fik klippet græsset – men vi skal bede jer om straks at få bortskaffet 
afklippet. Det er allerede begyndt at lugte fælt. Der står for resten også en gammel bil med BIF 
logo, den kan I fjerne ved samme lejlighed. (Trabanten fra arrangementet i forbindelse med 
Thisted-kampen). Og nu, når vi er i gang – gider du sørge for, at der fremover ikke bliver fyret 
konfetti af under kampene. At få det fjernet efterfølgende indgår ikke i vores drift!!! Det må I selv 
klare.” (det blev så Mogens, der måtte ned på alle 4 og samle det op). 
 
Som om det ikke var nok, røg vi også ind i en voldsom diskussion om antallet af mål på anlægget:  
ifølge kommunen må der kun være 2 mål på hver 11-mands bane. Det siger sig selv, at med det 
antal hold, der dagligt skal afvikle såvel træning som kamp på et anlæg med i realiteten kun 3 
baner til rådighed, holder det ikke. Derfor har vi også løbende for egen regning indkøbt nye 
letvægtsmål, såvel 11- som 7-mands, til at supplere de gamle, tunge kommunale mål. Kravet var, 
at vi skulle fjerne vores ”ulovligt” opstillede mål, fordi græsklipperen bruger for meget tid på at flytte 
rundt på dem for at kunne slå græsset, og at den tid ikke er indkalkuleret i entreprisen. Nå, men 
efter megen argumenteren for og imod fra begge sider fik vi landet en vel ok aftale: gartneren 
fjernede nogle af de gamle kommunale mål (hvoraf de fleste alligevel var defekte), og vi lovede til 
gengæld at blive bedre til at sætte målene på plads. 
 
Noget, der virkelig irriterer mig, er de regninger, som vi de seneste par år har modtaget på forbrug 
af el og vand i de 2 vaskerier. Mange gode folk har forsøgt at få dette nye tiltag fra forvaltningens 
side stoppet – hidtil uden held. Det virker helt absurd, at vi på den ene side modtager 
aktivitetsstøtte for så efterfølgende at skulle aflevere noget af den retur igen. Jeg blev for nylig 
ringet op af Henrik Stampe fra Idrætssamvirket, han var blevet kontaktet af flere klubber, som nu 
også havde modtaget tilsvarende opkrævninger. Brabrand har tilsyneladende været prøveklud på 
projektet, og han ville derfor høre om vore erfaringer. Så må vi se, om Idrætssamvirket har de 
fornødne muskler til at få sat en stopper for disse gebyrer. Han ville i hvert fald forsøge. 
 
Ja, det var megen brok – men det er også frustrerende, at en forenings frivillige, ulønnede ledere 
skal bruge så meget tid og så mange kræfter på at sikre bare nogenlunde acceptable forhold for 
medlemmerne. Somme tider kan man godt sidde tilbage med en følelse af, at det kommunale 
system glemmer, hvem der er til for hvem …………… 
 
På personalesiden er der sket det, at Mogens efter mange års tro tjeneste har valgt at gå på 
pension fra jobbet som holdleder og vaskemand for 1.holdet. Han vil dog godt fortsætte som 
pladsmand på anlægget og sammen med Tony klare diverse opgaver så som sætte net op, vaske 
måltavlen, lakere bænke, klippe kanter, montere bander osv. Der er nok at tage fat på.  
 
Som ny og kompetent holdleder er Brit Sørensen tiltrådt – allerede et kendt ansigt, idet hun et års 
tid har fungeret som fotograf og presseansvarlig, ligesom hun er en flittig skribent på hjemmesiden 
og i kampprogrammet. Kampprogrammet, der med Eigon som chefredaktør har nået et niveau, 
hvor det sagtens kan måle sig med de øvrige 1.divisionsklubbers. Jeg er ikke bleg for at sige, at vi 
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på det punkt er med helt i top. I den forbindelse også tak til Jacob Lundsgaard og hans firma 
Werk’s Grafiske Hus for tryk og opsætning. 
 
Også en stor tak til det trofaste kridthold – Harrie Horsmans, Jens Jensen, Carsten Strange, 
Carsten Berry-Mejsner og Mads Morre - som sørger for, at vi kan ”holde kampene indenfor gode 
rammer”. 
 
ØKONOMI 
Ikke så meget om den, det vil Harrie redegøre for om lidt. Blot vil jeg lige nævne, at der i det 
forgangne år er blevet rettet rigtig mange henvendelser til vore sponsorer i forbindelse med 
kunstgræsbanen, julestævnet, ture, tøj m.m. – der er mange, som har bidraget med endda rigtig 
store beløb. Omkring sponsorer skulle vi måske nok passe lidt på med, at det ikke altid bliver de 
samme, som står for skud – måske kunne feltet udvides lidt – måske burde vi i lighed med det, 
mange andre klubber hvert år gør, stable et eller andet arrangement (udover julestævnet) på 
benene, hvor et evt. overskud udelukkende tilfalder klubkassen. Det ville betyde, at presset på de 
lokale sponsorer kunne lettes. 
  
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre Peugeot 
For Pierre startede det hele som for så mange andre med, at han blev træner for sin søns hold. 
Senere blev han medlem af arrangementsudvalget, der tog sig af mangt og meget til gavn for 
ungdomsspillerne. Derfra gik det videre til ungdomsformandsposten, ligesom han også i en 
årrække var kampfordeler. Også i det hedengangne bankospil for medlemmerne var han aktiv.  Og 
da fodboldafdelingens første medlemsblad i 1974 udkom, var det med Pierre som ansvarshavende 
redaktør. Det blev også til mange udlandsture for spillerne i vores ungdomsafdeling med Pierre 
som rejseleder. Der var ture til både Mallorca, London og selvfølgelig Paris, ligesom han også stod 
for de traditionsrige ture til Boldklubben Frem, Birkerød og Nøddebo. Som et kuriosum kan jeg 
nævne, at Pierre’s kone Inge i 1973 blev valgt ind som den første kvinde i fodboldbestyrelsen. 
 
 
Jørgen Vesterby 
Jørgen var i mange år primus motor i erhvervsklubben Bold og Business, hvis hovedformål var at 
skaffe midler til 1.holdet, ligesom han var stærkt engageret i alle aktiviteterne omkring holdet. 
 


