Formandsberetning for fodboldåret 2018 ved den ordinære
generalforsamling tirsdag den 19. februar 2019 kl.19.00 i Pejsestuen
Brabrandhallen, Brabrand

INDLEDNING
Velkommen til endnu en generalforsamling i fodboldafdelingen.
Generalforsamlingen ligger jo som bekendt øverst i hierarkiet i den kollektive
beslutningsproces. Det er her, medlemmerne udstikker retningslinierne for foreningen og
dermed lægger rammerne for bestyrelsens virke. Med det forholdvis beskedne fremmøde,
der normalt præger generalforsamlingen, synes jeg, at vi skal vælge at se det som et
udtryk for, at der er fuld tilfredshed med det arbejde, den siddende bestyrelse udfører. Der
er heller ikke grund til andet.
Ifølge Henrik Andersen vil 2018 primært blive husket som året, hvor vi fik tilkæmpet os en
byggetilladelse, og hvor Brdr. Møller fik anlagt kunstgræsbanen.
Men lad os nu høre, om ikke der er sket andet.

SENIOR
1.holdet
Selvom det kan forekomme meget længe siden, må vi ikke glemme, at 1.holdet rent faktisk
startede fodboldåret 2018 i 1. division, ganske vist næstsidst (19, 3-4-12, 16-43, 13 p.),
under stregen – 2 points foran Skive på sidstepladsen og med 7 points op til Fremad
Amager på den rigtige side.
Dertil skal lægges, at en lang række af holdets stamspillere valgte at forlade Brabrand i
vinterpausen. Der var derfor nok at se til for cheftræner Tom Søjberg. Men ”for de gamle,
som faldt, er der ny overalt” – det gælder også for fodboldspillere.
Det var således med mange nye ansigter, at holdet i februar tog på en uges træningslejr i
Tyrkiet. Her blev der lagt ekstra megen vægt på at få de nyankomne integreret i en
allerede velfungerende trup. Også indførelse af ny spillestil blev højt prioriteret. Derudover
skal man selvfølgelig ikke glemme den værdi, der rent socialt skabes ved at være sammen
- med tid til også andet end fodbold.
Det var altså et velforberedt og topmotiveret hold, der kom hjem og var klar til at tage hul
på 2. halvdel af Nordic Bet Liga sæson 2017/18.
Mens holdet forberedte sig rent sportsligt, var der andre i klubben, som var i gang med
skrivebordarbejdet:
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Licensansøgning
2018 bød på et større licensansøgningsarbejde. Klubben skulle søge licens til at spille i 1
division i næste sæson, da nedrykningen endnu ikke var en realitet. Licenskravene er
blevet skærpet betydeligt og omfatter krav om varme i banen, fuldtidsansatte i
administration og lægestab, tilskuerpladser og meget mere. Vi vidste på forhånd, at vi
næppe kunne komme igennem det formelle nåleøje hos Divisionsforeningen, men kastede
os trods det ud i det omfangsrige ansøgningsarbejde. Om ikke andet så for at sende et
principielt signal til Divisionsforeningen om, at den med skærpelse af kravene reelt
udelukker langt størstedelen af det danske fodboldlandskab fra de øverste rækker.
Afgørelsen blev som forventet, og selvom vi ankede den ad flere omgange, så kan BIF
med de nuværende regler ikke få licens til at spille i 1. division (eller Superligaen). Og
selvom det ikke er et aktuelt problem, så kan det hurtigt blive et reelt problem, hvis
ambitionen om tilbagevenden til 1 division realiseres.
Vi har gennem medier m.v. forsøgt at rejse denne debat i forhold til divisionsforening og
kommune. Sidstnævnte fordi vi også savner kommunal opbakning i kampen om at få lov til
både at være en breddeklub baseret på frivillighed samt huse et divisionshold. Det er dog
efter alt at dømme en kamp, som vi vanskeligt kan vinde.

Da 1.holdet søndag 4. marts - en hel måned før vi normalt starter og med både sne og
frost – drog mod Gentofte Kunstgræsbane (Fremad Amagers egen bane var ikke klar) for
at møde holdets direkte modstander i kampen om overlevelse, var det med 6 nye spillere i
bussen. Kampen blev tabt med 2-1. Nu så det unægtelig sort ud. Næste kamp mod Viborg
blev afviklet på Ceres Park og endte 0-0. Derefter en tur til Roskilde, hvor det langt inde i
overtiden tegnede til, at vi ville komme derfra med i hvert fald det ene point. Men sådan gik
det desværre ikke – Roskilde fik scoret og snuppede – også ifølge dem selv - ganske
ufortjent alle 3 point. Det rene tyveri osv. osv.

Med kun 1 point efter de første 3 kampe troede alle, at nu var løbet allerede kørt. Men da
begyndte holdets nye spillestil som et noget mere boldbesiddende og spillende hold at
give bonus. Kun én af sæsonens sidste 11 kampe blev tabt (mod Esbjerg 0-3) med det
resultat, at hvad der længe havde lignet en stensikker nedrykning, var før de sidste 2
kampe blevet forvandlet til en situation, hvor Brabrand – hvis alt artede sig – kunne bytte
plads med Roskilde og dermed klare frisag. Det krævede, at vi vandt begge vore og
Roskilde tabte sine. Da netop de 2 hold tørnede sammen i den næstsidste kamp - det
endda på Brabrand Stadion - var der i lighed med de foregående år lagt op til en
spændende afslutning på sæsonen. Den første hurdle klarede holdet i fornem stil, idet det
foran godt 500 tilskuere vandt 2-1. Så ventede en udekamp mod Viborg – som i parentes
bemærket behøvede en sejr for at komme med i de afgørende kamp om 2 pladser i
Superligaen. Noget nemmere så det ud for Roskilde, som på hjemmebane mødte Fremad
Amager, der ikke havde andet end æren at spille for. Som alle ved, spillede vi en
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forrygende kamp i Viborg. Den endte 3-3, hvilket ingen af holdene kunne bruge til noget –
mens Roskilde som forventet slog Fremad Amager og dermed sendte os en tur ned i 2.
division (sammen med Skive).
Det var selvfølgelig træls, når nu muligheden var inden for rækkevidde – især efter et forår,
hvor holdet fik bevist, at det sagtens kunne være med på 1.divisions niveau. Tænk bare på
at have slået Vejle i Nørreskoven, Vendsyssel på Ceres Park, spillet uafgjort med Viborg
både ude og hjemme – ja rent faktisk er det kun Esbjerg, som det af alle holdene ikke
lykkedes os i et af de 3 indbyrdes opgør at få point fra, og ser man på foråret isoleret,
endte vi sådan set på en 4.plads.
Jeg synes, at klubben kan være stolt af sit 1.hold og tilfreds med og taknemmelig for den
indsats, som spillerne og teamet omkring holdet har ydet. Klubben har i hvert fald høstet
megen ros og anerkendelse, for den har bevist, at selv med et set-up og et budget, der er
betragteligt mindre end, hvad man normalt ser i 1. division, kan vi godt være med.

Men til trods for den imponerende slutspurt og lige-ved-og-næsten og en alt i alt
succesfuld sæson i landets næstbedste række stod den efter sommerferien igen på 2.
division i Brabrand.
Som en direkte følge af nedrykningen måtte vi desværre sige farvel til en hel del spillere:
Lukas Enevoldsen og Mads Schäfer søgte nye udfordringer (som det så smukt hedder) i
hhv. Thisted og Skive, mens en 5-6 andre valgte at drosle fodbolden ned til fordel for det
civile liv. De fik så lige sluttet fodboldkarrieren af i 1. division.

Så ligesom i vinterpausen havde cheftræneren rigeligt at se til med at finde erstatninger for
den håndfuld stoppede spillere, der normalt var i spil til en plads i startopstillingen. En stor
mundfuld, når man samtidig tager den forholdsvis korte tid, der er til rådighed i
sommerpausen, i betragtning. Men Tom gik frisk til sagen, og ud fra devisen ”det er vigtigt,
at vi holder fast i den kultur, som er skabt over de seneste mange år i Brabrand – en kultur,
hvor vi gør alt, hvad vi kan, til træning, ingen slinger og sure miner, men fuld dedikation
hver eneste gang. Vi holder fokus på det rigtige”, og Tom understreger samtidig, at det
også er typer med den indstilling, han er på udkig efter.
Det lykkedes ham da også at få sammensat et hold, så han turde melde følgende ud:
”Udfordringen for mig bliver at få det her hold spillet sammen hurtigst muligt, og så skal vi
virkelig ud at kæmpe, for målet er at komme i top-6, så vi er med i oprykningsspillet til
foråret. Vi er lidt såret, så vi skal ud at give den gas. Kan vi gøre det og finde rytmen i en
fart, er det også realistisk, at vi har en chance for at spille med i den sjove pulje til foråret.”

Men først skulle vi lige vænne os til, at 2.division igen fik ny struktur efter sommerferien:
Fremover spilles der med 2 x 12 hold både i grund- og slutspil – i modsætning til de
seneste sæsoner, hvor grundspillet har bestået af 3 puljer med 8 hold. De 2 puljer i
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grundspillet bliver stadig opdelt geografisk, og efter de 22 runder mødes de 6 bedste hold i
hver pulje i et oprykningsspil, mens de øvrige spiller kvalifikationsspil.Her møder alle
holdene hinanden en enkelt gang, altså over 11 kampe. De 6 bedste i hver slutspilspulje
får fordel af flest hjemmebanekampe. Kampantallet stiger så fra 30 til 33. Det er også
blevet vedtaget, at alle points fremover overføres fra grund- til slutspil, hvilket sikrer, at alle
kampene får maksimal betydning.
Efteråret 2018 forløb vel egentligt over al forventning. Holdet spillede nogle spændende og
underholdende kampe og overvintrer på en 4.plads (16, 9-4-3, 27-16, 31 p.).
Som Tom siger: ”Jeg er ovenud tilfreds med vores efterår. Hvis folk havde fortalt mig i
sommers, at vi ville ligge, hvor vi gør i vinterpausen, havde jeg nok ikke rigtig troet på dem.
Vi har forsøgt at spille mere med bolden og bygge op nedefra og så holde fast i bolden.”

Der er så lige den krølle på halen, at de mange kampe betyder, at grundspillet som noget
nyt fortsætter med 6 kampe henover årsskiftet (9.marts – 13. april), før de 12 hold, der skal
spille om hhv. op- og nedrykning/forbliven er fundet.

Men selv om vi p.t. ligger nogenlunde lunt i svinget, er der stadig 18 points på spil – så alt
kan ske. Men mon ikke vi klarer den? Om holdet så er i stand til at gøre sig gældende i
oprykningskampen, er nok mere tvivlsomt. Modstanderne (især Middelfart, Kolding og
Skive) har oprustet markant, ligesom også Jammerbugt er et godt bud på at kunne være
med i den endelige kamp om de 2 eftertragtede pladser. Men lad os nu se: TS og holdet
har før overrasket – nu gælder det i første omgang om at komme med i oprykningsspillet.
Under alle omstændigheder spiller vi selvfølgelig for at rykke op, selv om det er svære
odds.

Skulle det mod forventning ske, må vi også være klar over, at så rammer
Divisionsforeningens licenskrav med fuld styrke: nu gælder ingen kære mor, og der bliver
ikke givet dispensation til at spille vore hjemmekampe i Brabrand. Men den tid, den
sorg………………

Til forskel fra de 2 forrige transfervinduer er vi indtil nu i år sluppet forholdsvis billigt, idet
kun 2 har forladt os, men det er til gengæld også 2 af de tunge drenge, nemlig 1.målmand
Can Dursun, der er kommet på en fuldtidskontrakt hos topholdet i 1.division Viborg, mens
anfører Jesper Brinck efter at have været i Brabrand siden 2012 er taget til den færøske
klub KI Klaksvik, ligeledes på en fuldtidskontrakt. Disse 2 skift beviser igen, at vi må gøre
et eller andet rigtigt her i Brabrand. Som Tom udtaler:
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”Det er en del af vores DNA, at vi har udviklet en kultur, der gør, at vi kan sende spillere
videre. Så vi må lidt irriteret acceptere, at agenter og klubber er begyndt at spotte, at skal
man have en spiller (gratis) i Århus, kigger man mod Brabrand – det er herfra, kan man se,
at de fleste tager springet opad.”

Det er som nævnt 2 profiler, vi har mistet, og de bliver svære at undvære. Men heldigvis
har Tom igen været dygtig til at finde fuldgode erstatninger, bl.a. med tilgangen af Jesper
Henriksen fra Skive med over 100 divisionskampe i bagagen. Ligeledes med stor
divisionserfaring er Lasse Dahl fra Kjellerup kommet til. På målmandsposten har vi fået
tilknyttet Henrik Lindhard, som for øvrigt trænede med hos os sidste sommer, men på
grund af skader har holdt pause indtil nu. Han kommer oprindelig fra Skive, men har tillige
spillet på Færøerne og i Spanien.

Cheftræneren er da også stort set tilfreds med sit mandskab. ”Vi har fundet nogle virkelige
kvalitetsspillere, som på længere sigt kan tilføre vores hold en masse. Vi kan dog stadig
godt bruge en rigtig god midterforsvarer, før vores trup er komplet.”
Så det kan vel konstateres, at det er en optimistisk cheftræner, der for en uge siden
sammen med holdet drog på en uges træningslejr i Tyrkiet for at finpudse formen inden
sæsonstarten den 9. marts hjemme mod Tarup-Paarup.

Nævnes skal vel også, at Brabrand mellem jul og nytår vandt det uofficielle mesterskab i
indefodbold med en semifinalesejr over Aarhus Fremad på 3-1 og en finalesejr på 3-2 over
VSK.

Teamet omkring 1.holdet består fortsat af kendte ansigter: cheftræner Tom Søjberg og ass.
træner Marc Højland står for det sportslige, mens holdleder Brit har valgt at holde en
pause. Ligeledes måtte vi sige farvel til ass.træner Mads Berg, som blev cheftræner i
Fuglebakken.

I Brit’s sted har en gammel kending: Mogens Fønlev taget over, og han har fået sig en
assistent: Kim Vigeholm, som hjælper til med alle de praktiske opgaver i forbindelse med
kamp og træning. Så holdet må siges at være i gode hænder.

Eliteudvalg
For nylig stiftede vi et eliteudvalg. Intentionen er bl.a. at slutte op omkring divisionsholdet,
hvis ressourcegrundlag er blevet beskåret. Følgelig vil vi gerne hjælpe dem med at sikre
fortsatte gode vilkår. De skal også selv bidrage til at skaffe yderligere ressourcer. Der er i
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den henseende planlagt løbende spillermøder. Hovedintentionen med udvalget er dog
langt bredere end kun divisionshold. Det er et forsøg på at skabe sammenhænge mellem
ungdoms- og seniorafdelinger. Vi har peget på serie 1-holdet som et af de afgørende
bindeled mellem ungdomsafdeling og seniorafdeling. Vi vil forsøge at lade nogle af U16spillerne træne sammen med serie 1-holdet. Tilsvarende arrangeres der specialtræning for
U16-spillere. Dette er ikke for at tilsidesætte samarbejdet med AGF, men for at styrke
elitesiden i BIF.

2.holdet
Brabrand IF – S1 efterår 2018
2. holdet spillede i efteråret i serie 1 for 5. sæson i streg. Her blev det til en komfortabel 3.
plads – dog hele 18 points efter rækkens suveræne top- og eneste oprykkerhold (Aarhus
1900). Paul Horsmans og Jan Berg varetager stadig den daglige ledelse af holdet, mens
Lars Lundkvist fortsat hjælper til i det omfang, han har tid til det.
Der er ca. 18 spillere i truppen, hvoraf 9 er af egen avl. 2. holdet træner hver tirsdag og
torsdag med et gennemsnitligt fremmøde på 13 spillere.
I størstedelen af efterårets kampe har truppen været suppleret med oversiddere fra
divisionsholdet.
I løbet af vinterpausen er der kommet en enkelt ny spiller til udefra.

Fremadrettet bliver målet at integrere nogle af klubbens ældste ungdomsspillere i truppen.
Således kan det at spille på 2. holdet bliver et naturligt næste skridt for dygtige spillere af
egen avl, der ikke har niveauet til at spille divisionsfodbold. Allerede i foråret vil de bedste
spillere fra ældste ungdomshold træne med S1 – hvor ofte og hvorledes er endnu ikke helt
på plads. Målet er at motivere de dygtigste ungdomsspillere til at fortsætte i klubben helt
ind i seniorrækkerne og samtidigt at styrke truppen omkring 2. holdet.

Forårssæsonen 2019 skydes i gang den sidste weekend i marts. Inden da er der planlagt
5 træningskampe på den nye kunstgræsbane – primært mod andre S1-hold.

3.holdet
Serie 4 holdet er sluttet på en 4 plads i både forår- og efterårsturneringen, hvilket er ok,
når man tænker på den noget blege træningsindsats for ca. halvdelen af holdet. Nogle
træner med Paul og serie 1, mens resten holder formen ved lige med en 7-mands
kamp en gang om ugen. Der er en god stemning og sammenhold på holdet, hvor det
sociale står i høj kurs efter kampene!
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7 mands holdet sluttede i foråret på førstepladsen i puljen, mens de i efteråret tog sig til
takke med en 3. plads.

Old Boys og Old Girls afdelingen
(Den stigning ser vi ikke i vores OldBoys/Girls afdeling.)
OldGirls ligger stabil på 10 spillere, som lige er nok til at holde et 7-mandshold kørende.
I Old Boys afdelingen er der efterhånden en del spillere, der falder fra, uden at der
kommer mange nye til. Efter sommerferien har vi måtte trække vores 60-års hold, da der
ikke længere var spillere nok til et spille 7-mands. Af de tilbageværende spillere valgte 5 at
skifte til Stautrup IF - herunder Ole Rasmussen, som i mange år har været den store
koordinator og klubbens kontaktperson til Østjysk Oldboys. Ole har i alle årene lavet en
stor indsats for klubben og skal have en stor tak for det. Carsten Berry-Mejsner har
overtaget hvervet i forhold til Østjysk Oldboys.

Ungdomsafdelingen 2018
Når man kommer forbi vores nye kunstgræsbane, er der nu også liv udendørs i december
og januar med masser af de yngste årgange, der giver den gas på banen. Ingen tvivl om,
at kunstgræsbanen giver væsentligt flere gode fodboldtimer til vores drenge og piger!
Vi havde 23 tilmeldte hold i efteråret på drengesiden og 6 pigehold.
81 trænere og ledere har igen gjort en kæmpe indsats for vores børn i Brabrand IF. Vi har
også formået at få engageret flere af ungdomsspillerne som hjælpetrænere på de yngste
årgange. Det er noget som fungerer rigtigt godt og forstærker sammenhængskraften i
klubben.
Mange trænere har også tilmeldt sig DBU trænerkurser, noget som klubben bakker op om.
Det er vigtigt at trænerne rent fodboldfagligt dygtiggør sig.

Mikrofodboldskolen:
Traditionen tro, blev der igen i 2018 afviklet Mikrofodboldskole med blandt andet Henrik
Andersen og Michael Dissing i spidsen. Den 26.-27..maj deltog 35 af vore mindste
fodboldspillere i en fornøjelig weekend med masser af bold, leg og sol.
Som noget nyt fik vi lavet tilmelding og betaling gennem DBUs kontingentsystem. Det var
nyt for Harrie, men det lykkedes rigtigt godt. Tidligere havde vi tilmelding gennem
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holdsport, men nu lærer de yngste årgange ikke holdsport at kende, men derimod deres
DBU profil og Kampklar.
Dorte Kuula lavede en fantastisk hjemmeside under brabrand-fodbold.dk, hvor vi også fik
sponsorerne på. Michael Dissing fik lavet en 2-årig aftale med REMA 1000 som tøj
sponsor.

2018 blev også det første år hvor vi fik glæde af valgfaget ”Idræt og Trænerspirer”. Vores
dygtige praktikanter derfra fik opgaven som trænere på Mikrofodboldskolen (Fredrik
Lunau, Mathias Hvid-Jensen, Birk Becher, Mathilde Hansen, Caroline Strange og Frida
Kjær).
Mikrofodboldskolen bliver afviklet igen til foråret.

Fodboldskolen:
Fodboldskolen blev afviklet i forrygende sommervejr, og anlægget var fyldt med glade
drenge og piger. På trods af at vi havde en byggeplads som nabo, lykkedes det at have
alle 8 grupper – 128 drenge og piger - på anlægget.
Fodboldskolen bliver i 2019 afviklet i uge 31.

Julestævne:
Den 22 og 23. december afholdt vi årets julestævne. Med 110 deltagende hold og godt
600 deltagere var stævnet lidt mindre end de foregående år. Dette skyldes især, at vi
valgte at stoppe lidt tidligere om søndagen, da det trods alt var lillejuleaften. Også
kampene lørdag aften havde vi droppet, da de ældste piger, som plejer at spille på det
tidspunkt, i år, for første gang deltog i seniorstævnet lørdag eftermiddag med efterfølgende
julefrokost. Udover seniordamerne deltog også Old Girls med et hold samt et stort antal
herresenior spillere. Seniorstævnet havde dermed i år rigtig mange aktive BIF spillere som
deltager.
På organisationssiden var Jarl Petersen og familierne Ostenfeldt og Hyttel Jensen for
første gang siden 2002 ikke med. De skal have stor tak for deres store bidrag igennem de
sidste 15 år, og samtidig kan vi glæde os over, at de mange nye og yngre kræfter afviklede
stævnet, som om de aldrig havde prøvet andet.

Samarbejde
Vores status som AGF samarbejdsklub har givet masser af gode oplevelser til vore
ungdomsspillere. Dels har der været mulighed for at komme gratis til AGF – FCK, og den
24. februar er vi inviteret til AGF – FCM, hvor vi skal være indløbere, spille forkamp og
deltage i pausekonkurrencen. Enkelte spillere har fået endnu mere ud af samarbejdet,
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nemlig ved at deltage i en ugentlig træning på Topcenteret i Hinnerup, hvor dygtige spillere
i årgangene U10, U11 og U12 fra området træner sammen én gang om ugen. Derudover
har vores dygtige U14 hold 7 spillere til en ugentlig træning på Fredensvang sammen med
de dygtigste spillere i U14 årgangen fra Aarhus og omegn.
U14 holdet klarede sig igen flot i Liga 1 og blev nr. 4 og fastholdt dermed deres plads i
Liga 1 til foråret 2019. Alan Abdo blev ny træner for U14 efter sommerferien. Ny træner for
U16 blev Mike Kaljo der har spillet på førsteholdet i en årrække. Noget af et scoop for
ungdomsafdelingen at få tilknyttet en spiller fra seniorafdelingen som træner. Det skulle
gerne styrke samarbejdet mellem ungdomsafdelingen og seniorafdelingen og med tiden
resultere i flere lokale Brabrand spillere på vores seniorhold.
Der er lige før jul igangsat et arbejde med at få struktureret vores ungdomsafdeling mere
hensigtsmæssigt, således at vi får delt arbejdet ud på flere personer og dermed også
kommer tættere på de enkelte årgange og deres trænere. Vi har fået et
klubudviklingsforløb af DBU og har en konsulent fra DBU til at hjælpe os med arbejdet.
Der har allerede meldt sig mange gode folk til arbejdet, men kender I nogen som kunne
tænke sig at bidrage, må I endeligt sige til. Gerne nogle, som ikke i forvejen er trænere
eller lignende i klubben.

Årsberetning 2018 for Pigeafdelingen
I beretningen for pigeafdelingen for året 2017 blev oplyst om et dalende medlemstal det år,
og at vi ville gøre noget ved det i 2018.
Med 133 ungdomsmedlemmer, 20 seniorer og et helt hold Old Girls som registrerede
medlemmer ved udgang af 2018 har pige/dame afdelingen aldrig været større. Dertil skal
lægges et pænt antal piger, som er stoppet i løbet af året bl.a. et helt hold, som er taget på
efterskole, mens kun et halvt hold er kommet tilbage. Tilgangen er især sket i de
allermindste årgange.

Skole Pige Fodbold genopstår i Brabrand:
I marts 2018 genoplivede en gruppe ildsjæle i klubben: Skolefodboldturnering for Piger.
Formålet var at skaffe nye spillere til vores klub, men også at fremme pigefodbolden i
vores nærområde og hjælpe klubberne i Åbyhøj og Tilst med at genopbygge deres
pigeafdelinger, som efterhånden er blevet meget små.
Men desværre fik vi ikke deltagere fra andre end ”vores egne" skoler, Engdalskolen og
Sødalskolen i de 3 årgange, som vi inviterede: 0. (6 hold), 1. (6 hold) og 2. (5 hold)
klasserne. Til gengæld var der stort fremmøde (17 hold fra 15 klasser ud af 18 mulige)
søndag 22.april, hvor ca. 80 piger mødtes for at spille indendørs fodbold. Der blev spillet
på livet løs, alt i alt afviklede vi 40 kampe – godt hjulpet af U16 pigerne, som agerede
kampvejledere og passede dommerbordet. Det blev en succes. Ud over en medalje fik
hver af de deltagende piger også et gavekort til 2 gange gratis træning i vores klub. Det
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har givet 20 – 30 nye spillere i de yngste årgange, men har også haft en positiv effekt på
årgangene lige over, idet også medlemstallet her er steget.
I forvejen havde vi trænerbesætningen på plads, så pigerne ikke var i tvivl om, hvem der
ville blive deres træner.
Vi forsøger at gentage successen i 2019, men denne gang med en større aldersspredning,
idet både skoleklare i børnehaverne og 3. klasserne er inviteret med. Stævnet finder sted
den 16. marts. Også denne gang vil vi forsøge at engagere vores naboklubber.
DBU Jylland er meget interesseret i vores stævne, og det første møde har været afholdt
med dem. De vil gerne genopbygge Skoleturnering for Piger i regionen, så de vil være
med til at organisere det fra og med næste år, men det kan måske gå hen og blive en lang
proces.
Skolefodboldturnering for piger giver helt klart en bedre rekruttering end Pigeraketten, som
indtil videre er valgt fra.

I den alleryngste årgang spiller pigerne sammen med deres jævnaldrende drenge. Det
skal de blive ved med, for det er bedre, at de spiller med deres kammerater end slet ikke
at spille fodbold.
I gruppen fra 2010/2011 (U8/U9) er den store fremgang sket, hvor Dorthe Kock har godt
fat i at skabe en stor og sammentømret trup.

I årgangen 2009 (U10) er der helt nye trænere, idet Mette Rask og Kasper Vedel har fået
godt styr på de mange nye spillere – og flere kommer til. I alle øvrige årgange fra 2008 til
og med 2005/2004 (U14/U15) har vi fortsat de erfarne trænere, som sammen med
forældre i de enkelte årgange får skabt et godt socialt fungerende sammenhold, og hvor
det ikke er elitefodbold, vi går efter, men et passende niveau ud fra det spillermateriale og
de trænere, vi har.
I alle rækker spilles ikke i højeste niveau, men på et niveau, hvor alle holdene kan nyde
godt af at vinde.

Årgang 2003 er ”efterskoleårgangen”. Som sædvanlig tager størstedelen på efterskole,
men vi har også haft den fornøjelse at kunne afgive et par spillere til at spille i højere
niveau. Denne gang til Lyseng. Vi håber selvfølgeligt, at de slår til dér, men er altid klar til
at modtage dem tilbage i klubben.

I foråret spillede vores senior damer i Jyllandssserien, men det blev kun til en enkelt
sæson. Det blev klart, at vi har unge talenter, men at de var for unge til at kunne spille op
med de mere erfarne i denne række.
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Derimod blev det vurderet, at vi havde så mange senior damer og hjemkomne spillere fra
efterskole, at vi for første gang i klubbens historie ville have to 11-mands hold med i
turneringen, ét i serie 1 og det andet i serie 2. Det lykkedes næsten. Serie 1 var tæt på
oprykning igen, og serie 2 kunne genemføre de fleste af kampene i turneringen.

I de yngste årgange sætter vi aktiviteter i gang for at skaffe nye spillere. I de ældste
årgange og for senior damer sætter vi aktiviteter i gang for at holde på de spillere, vi har,
og om muligt at tiltrække tilflyttere eller spillere fra klubber, som ikke er i stand til at
videreføre hold i de ældste rækker.
Vi vil gerne give pigerne oplevelser i forbindelse med fodbolden. Det er attraktivt for
spillerne at deltage i træningssamlinger eller turneringer i udlandet. Også i år var senior
damer i udlandet – denne gang i Tyrkiet i træningslejr, ja næsten som liga-klubberne. U16
havde planlagt at deltage i turneringer i Holland, med deres række blev aflyst. De må have
turen til gode.
Disse rejser koster mange penge per spiller og for at minimere egne udgifter deltager
senior såvel som de ældste årgange i aktiviteter, hvor de tjener penge til turene. Men langt
det største bidrag kommer fra afholdelse af loppemarked i Loppehuset, og det har vist sig
at give et tilskud pr. spiller på 2500–3000 kr. hvert år. Desuden bidrager loppemarkedet til
at skabe et væsentligt bedre kendskab til/mellem spillerne og øget socialt sammenhold.
Disse aktiviteter bliver gentaget i 2019 – denne gang med kombinationen senior damer og
U14/U15 piger.

Som sædvanlig er indefodbold værdsat blandt pigerne – både futsal og almindelig
indendørs. De to halvsæsoner i 2018 har ikke været en undtagelse, idet alle årgange har
haft mindst ét hold med i turneringerne. Dog ikke oldgirls, som kun deltog i vores eget
julestævne og var med til at give et meget positivt bidrag – også under kampene.

Til slut en store tak til de faste hjælpere og mange nye trænere i pige/dame afdelingen
med nu op i nærheden af 175 aktive piger på årsbasis.

Hvordan gik 2018 i Brabrand IF Fodbold set fra sidelinien:
Skole og Brabrand IF samarbejde:
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Valgfaget "Idræt og Trænerspiren" blev oprettet med to hold, hvor U8 til U11 drengene og
U10 pigerne har haft fornøjelse af nogle meget dygtige og engagerede praktikanter fra 8.
årgang. Alt tyder på, at det er starten på et godt Brabrand IF og skole samarbejde.
I skoleåret 2018/2019 er der igen to hold på valgfaget, hvor mange af dem, der havde det i
7. klasse, har valgt trænerspiren for andet år. Det giver selvfølgelig læreren lidt
udfordringer, men dejligt at de bevarer interessen i 8. klassetrin.
4-5 af 7. klasseeleverne nåede også at deltage på vores C1-Træner kursus. De virker
dygtige, så måske får vi glæde af dem på f.eks. Mikrofodboldskolen 2019.

Kursus:
"Internt Trænerkursus" lørdag den 21. april fra 8 - 13 i Brabrand.
Instruktører på kurset vil være vores dygtige U13, U14 og U15 trænere, Jonas Kirkeby,
Rasmus Jensen og Alan Abdo.

”DBU - Ung og træner for første gang” blev ikke afholdt i 2018, da vi havde nogle dygtige
praktikanter og hjælpetrænere fra skolernes valgfag ”Idræt og Trænerspirer”. Til gengæld
kom nogle af eleverne med på vores DBU C1-Træner kursus :-)

Den 13. december startede 20 trænere på vores DBU C1-Træner kursus. Der er
arrangeret 2 C2-Træner kurser i uge 12, 13 og 14 2019. Derudover får vi tilknyttet en DBU
træner konsulent :-)

Standerhejsning:
Den 15. april blev starten på udendørssæsonen fejret med den genoptagne tradition:
Standerhejsning. Elsa Olsen var igen i år den store organisator af denne hyggelige
klubdag. Hun fik heldigvis masser af god hjælp til alt det praktiske (udsendelse af
indbydelser, afhentning og opsætning af diverse materiel (hoppeborg-fartmålere m.m.),
bemanding af de forskellige stationer. Derudover havde Elsa sponseret BumperZ
fodbolde.
Efter tale af Harrie blev flaget hejst, og aktiviteterne kunne starte.
De mange deltagere kunne også nyde den dejlige buffet, som Ole Vraa stillede an med,
inden dagen sluttede med 1. divisionskampen, hvor vi spillede 1-1 mod Fremad Amager.
Denne kamp var oprindeligt programsat på Århus Stadion, men blev i sidste øjeblik aflyst
derude i forbindelse med noget jordarbejde.
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Så udover standerhejsning var det også dagen, hvor 1.holdet igen var tilbage i Brabrand
efter – p.g.a DBU’s licenskrav – at have været hjemløse i over et halvt år og i den tid
tvunget til at afvikle hjemmekampene på Århus Stadion
Flytningen af kampen betød travlhed for vore frivillige hjælpere med at gøre alt omkring
banen klar: Tony fik tromlet, og sandelig om ikke vi med kort varsel fik gartneren til at
slæbe den over, slå den 2 gange med afsluttende græsopsamling. Så efter
omstændighederne en fin bane.

Brabrand IF Fodbold støtter brysterne
Da Brabrand’s 2.divisionsherrer løb på banen til efterårets sidste hjemmekamp på
Brabrand Stadion den 27. oktober, så både spillere og omgivelser en del anderledes ud,
end de plejer. Klubben brugte nemlig kampen som anledning til at skabe en lyserød event,
der skulle sætte fokus på og indsamle midler til Kræftens Bekæmpelses kampagne STØT
BRYSTERNE.
Initiativtager bag eventen var 2.divisionsholdets holdleder og kommunikationsansvarlige
Brit Sørensen Onwumelu.
Brabrand-spillerne spillede kampen i lyserøde trøjer, som umiddelbart efter det afsluttende
kampfløjt blev solgt ved en auktion. Hummel donerede trøjerne til kampagnen, og
Brabrand’s hovedsponsor AURA donerede 5 kr. pr. tilskuer. Den lokale bager Hartmeier
leverede desuden 100 lyserøde muffins, som blev solgt til fordel for den gode sag, mens
også kaffesalg på dagen var med til at indbringe penge til STØT BRYSTERNE.

Fonden for Fodboldens Fremme i BIF
Ligeledes i forbindelse med kampen mødte en gammel 1.holdsspiller Anders Mogensen
op for at overrække en check på 16.000 kr. til kunstgræsbanen. Pengene stammede fra
hans afskedskamp på Brabrand Stadion for præcis 20 år siden. Dengang blev der stiftet
en fond, som fik samlet en del penge ind ved forskellige aktiviteter, bl.a. stod fonden for en
festlig dag, da fodboldafdelingens 65-års fødselsdag i 1999 blev fejret med festmiddag og
live underholdning i Brabrandhus. Det er midlerne fra denne fond, som Anders nu har valgt
skulle gå til kunstgræsbanen.

WI-FI
Henrik Andersen søgte på et tidspunkt AURA om et sponsorat til en fibernetforbindelse til
BIF, og minsandten om ikke vi fik det! Det betyder, at Henrik og Paw er gået i gang: der er
opsat router og switch, ophængt wifi access points i forhallen, pejsestuen og klubhuset. Nu
mangler blot lofterne på hal 1 og 2, så skulle vi være oppe at køre overalt. Hvis pengene
rækker, er der også planer om at sætte en infoskærm op.
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Café-udvalg
Der er blevet nedsat et café-udvalg, som skal prøve at imødekomme en vis utilfredshed
blandt især håndbold- og fodboldfolket med caféen og dens åbningstider – eller vel
nærmere mangel på samme.
Foreløbig er jeg bekendt med, at der er afholdt et møde den 2. oktober. Om det bringer
eller har bragt forbedringer, skal jeg lade være usagt. Men vi hører vel nærmere (Carsten
Strange).

Kridtholdet
Tak til: Carsten Berry-Mejsner, Carsten Strange, Lars Jespersen, Jens Jensen og Harrie
Horsmans, standby/tilkaldevagt Mads Morre og Lars Lunau for at holde kampene indenfor
gode rammer. Alt andet lige slipper holdet vel lidt lettere i den kommende sæson, hvor der
er taget en bane ud af drift. Carsten Strange henter trofast kridt i Harlev, hvor
leverandøren har et depot. Måske skulle vi overveje selv at overtage funktionen. Ifølge
Carsten honoreres Harlev med rabat på kridten + en kridtmaskine i tilgift. Og for øvrigt er
vi vist i forvejen største aftager.

Personalenyt
På personalefronten er der sket det, at Henrik Nielsen og Jan Berg har overtaget tjansen
som materialeansvarlige efter Morten Bo. Det betyder, at der er 100% styr på tingene. Det
nødvendige tøj og udstyr bliver indkøbt, ligesom der er fuldt overblik over, hvad vi har på
lager.
Brit er som nævnt stoppet som holdleder, men ved siden af dette job fungerede hun jo
også som fotograf og presseansvarlig, ligesom hun var en flittig skribent på hjemmesiden
og i kampprogrammet. Her mangler vi helt klar en afløser.
Kampprogrammet er stadig i trygge hænder hos Eigon og Jacob Lundsgaard, så det bliver
ikke meget bedre.
Heldigvis er der derudover et stort antal øvrige frivillige, der på forskellig vis hjælper til med
at få dagligdagen til at fungere rent fodboldmæssigt for alle vore medlemmer.

KUNSTGRÆSBANEN (Harrie Horsmans)
Efter tre år med hårdt arbejde tager vi tirsdag den 20. november kl. 16.00
vores nye kunstgræsbane i brug. De første hold, der får fornøjelsen af at træne
på banen, er Steffen Brandbyges U8 drenge, Henrik Andersens U11 drenge
samt Dorte Kochs skønne U8+9 piger.
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Tillykke til alle og tusinde tak, for alt det hårde frivillige arbejde og den
økonomiske opbakning klubben har modtaget.

Her lidt baggrund, for dem der ønsker at læse lidt mere ☺

Jeg hører nogle gange, at klubben har fået en flot kunstgræsbane. Det er
sandt, selvom ordet ”fået” ikke skal opfattes bogstaveligt. Klubben har
investeret utrolig mange ressourcer i denne bane, både økonomisk og i form af
frivillige arbejdstimer. I får her en meget kort opremsning af det, der er sket
de sidste mange år:

2009
Klubben arbejder, sammen med DBU Jylland på et projekt til realisering af en
kunstgræsbane i Aarslev. Jeg vedhæfter en tekst fra dec. 2009, klippet fra
Aarhus Stiftstidende. Vi var tæt på dengang, men som bekendt blev dette
projekt ikke til noget. DBU fandt sammen med Langkær Gymnasium og Aarhus
kommune, hvorefter der blev bygget en kunstgræsbane på TST’s tidligere
grusbane. Vi indsamlede dengang næsten 75.000 kr., som siden har stået på
vores bankbog, indtil de er blevet brugt på vores nye bane.

”Ansøgere

Stiften 18. december 2009

Århus Kommune har afsat cirka seks millioner kroner til etablering af kunstgræsbaner og
bedt interesserede klubber om at søge om tilskud
Følgende klubber søgte: Marselisborg Hockeyklub/IF Lyseng, TST Tilst, Aarhus 1900
Fodbold, Aarhus Fremad Fodbold, Brabrand IF Fodbold, Hjortshøj/Egå
Idrætsforening/Virup-Skæring, VRI.
Aarhus Fremad, Brabrand og VRI er ifølge Stiftens oplysninger valgt til ’nærmere
udredning’. To klubber vil i sidste ende modtage tilskud
Klubberne er valgt ud fra kriterier som økonomi, planer om udbygning af faciliteter, behov
for kunstgræsbane og central placering i forhold til brugere
Det koster 5-6 mio. kr. at etablere en kunstgræsbane. De årlige driftsudgifter løber op i
200.000 kr.
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Tre klubber i opløb om milliontilskud
Brabrand, VRI og Aarhus Fremad ligger til milliontilskud fra kommunen til anlæg af
kunstgræsbane. Fire andre ansøgere er siet fra.
18. december 2009 06:00
Af Tejs Dahl Mikkelsen
temi@stiften.dk
Tre århusianske klubber er kommet et stort skridt nærmere etablering af en
kunstgræsbane ved hjælp af milliontilskud fra Århus Kommune.
Det fremgår af de svar, kommunen har sendt til de syv ansøgere om tilskud til at anlægge
en bane, der kan spilles på hele året. Ifølge Stiftidendes oplysninger er de tre valgte
klubber Brabrand, Aarhus Fremad og VRI, som nu er udtaget til »nærmere udredning«, før
tilskuddene fordeles til to af de tre klubber.
Århus Kommune har afsat seks millioner kroner som tilskud til anlæg af kunstgræsbaner i
klubberne, og syv klubber/klubsamarbejder ansøgte om at få del i pengene.
Ansøgningerne er blevet behandlet af kommunens Sport og Fritid i samarbejde med
Idrætssamvirket i Århus og Århus Fodbold Forum. Med tættekam har man gennemgået
ansøgningerne med særligt fokus på fire kriterier:
- Idrætsforeningen skal kunne påvise et behov for en kunstgræsbane
- Idrætsforeningen skal dokumentere et pålideligt anlægs- og driftsbudget
- Idrætsforeningen skal have en central geografisk placering i forhold til brugerne
- Idrætsforeningen skal være villig til at udbygge omklædningsfaciliteterne
Ikke mindst ansøgernes økonomiske formåen vil være af afgørende betydning i den
nærmere udredning, hvor to klubber vælges til at modtage tilskud. Det koster mellem fem
og seks millioner kroner at anlægge en kunstgræsbane, og de årlige driftsomkostninger
kan løbe op i 200.000 kroner.
Hvis de valgte kandidater viser sig ikke at kunne leve op til kravene alligevel, forbeholder
kommunen sig ret til at revurdere hele ansøgerfeltet.
Udover de tre valgte klubber havde Århus Kommune modtaget ansøgninger fra Aarhus
1900 Fodbold, Hjortshøj-Egå Idrætsforening i samarbejde med Virup og Skæring,
Marselisborg Hockeyklub i samarbejde med IF Lyseng og TST Tilst.”
2010
Endnu et år er gået, og såvel kunst- som græsbaner i Brabrand har lange udsigter.
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2011
Der er på alle niveauer i klubben gennem snart mange år blevet lagt et stor stykke arbejde
i forsøget på at realisere planerne om et kunstgræsanlæg i Årslev eller en kunstbane i
Brabrand. Indtil nu uden den store succes. Så spørgsmålet er: skal vi lægge planerne på
hylden og vente på bedre tider?
2012
Vi kan jo passende starte med den årlige opdatering om de evt. muligheder for kunstgræs
på vort eget anlæg. Lad mig sige det med det samme: det har lange udsigter (VRI
naboklager osv., kommunen afventende)
2013
Så umiddelbart er der hverken udsigt til eller planer om at fodboldafdelingen vil kaste sig
ud i projektet med at skaffe en kunstgræsbane til Brabrand (Gentofte-sagen).
2014
Hvordan går det med kunstbanen? Skal vi ikke også snart have en? Hvem vil stå i spidsen
for en sådan opgave, som vil kræve en masse tid med mange møder indenfor normal
arbejdstid? Og hvad med finansieringen?

2015
Drømmen om en kunstgræsbane i BIF er langt fra slut, og da kommunen
opfordrer os til at søge igen, starter vi så småt med at tegne en
kunstgræsbane på vores eget anlæg. Grusbanen er desværre ikke stor nok, så
vi bliver nødt til at ofre en 11-mands græsbane. Det faktum, at vi om vinteren
kan blive på vores eget anlæg, overstråler ærgrelsen over at miste en
græsbane. I efteråret 2015 er der en del drøftelser omkring projektet. Hvordan
kan det udformes, og hvem skal være tovholder?
Foreløbig er der nedsat nogle arbejdsgrupper, som skal undersøge de forskellige
muligheder. Men har vi ham/hende/dem, der kan og vil stå i spidsen for en sådan opgave?

2016
26. januar 2016 afholdes det første formelle møde i projektgruppen. Paw bliver
projektleder, og der bliver nedsat hurtigt arbejdende udvalg. Den 9. februar
holder ”fundraisingsudvalget” sit første møde. Kommunikationsgruppen
kommer også på banen, og i april 2016 oprettes en offentlig facebookgruppe
med info for alle interesserede. Imens arbejder en anden gruppe med miljø-,
teknik- og planmæssige spørgsmål.
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I august 2016 får vi, sammen med Viby IF, positive anbefalinger af politikere i
avisen, men under budgetforhandlinger i efteråret 2016 besluttes det, at
bevillingen til nye kunstgræsbaner sker på basis af en formel ansøgningsrunde.
I december 2016 offentliggør Sport & Fritid tildelingskriterier, og
ansøgningsfristen til ”Puljen til Idrætsfaciliteter” bliver fastsat til den 19. feb.
2017.

2017
Heldigvis er vi godt i gang med vores forberedelser, og den 15. feb. 2017 kan
vi sende en ansøgning på 28 sider til ovennævnte pulje. Under overskriften
”Rammer til fællesskab” erklærer vi os PARATE til at modtage 3,14 mio. kr. i
støtte til en ny kunstgræsbane på Engdalsvej i Brabrand. Den 27. april
erklærer rådmanden, at han indstiller Viby og Brabrand til at modtage støtten,
hvilket bliver endelig vedtaget af Aarhus byråd den 8. juni.

Alt imens har vi i BIF knoklet videre. I maj 2017 genindfører vi entré ved 1.
holds kampene, og der introduceres ”støttepriser” i cafeteriet. Første holdet
kvitterer den 10. juni med en oprykning til 1. division, og sikrer dermed ekstra
store indtægter det næste år. I alt har denne del spyttet flotte 250.000 kr. i
kassen. Den 25. maj bliver vi glædeligt overrasket af en ”hjælpende hånd fra
fortiden”. Driftige BIF folk har i 80-90-erne tjent 839.839,00 kr., som nu bliver
doneret til at realisere vores store drøm.
Resten af året går bl.a. med jordbundsundersøgelser, besøg hos diverse andre
kunstgræsbaner, udformning af vores eget projekt, ansøgning af sponsorater,
og i december kan man købe pakker med kunstgræs som julegave. Der skal
afklares rigtig mange ting, men stille og roligt tager vores projekt form.

2018
Projektet er nu så gennemarbejdet, at vi i februar kan sende en
byggeansøgning, samt en VVM-screening, til Aarhus kommunen. Næsten
samtidigt sender vi et omfattende udbudsmateriale til 4 entreprenører, så vi er
klar, når kommunen udsteder en byggetilladelse. Desværre går
byggesagsbehandlingen ikke så hurtigt, som vi kunne have ønsket os. I foråret
har vi valgt Brdr. Møller som vores entreprenør, og vi er parate! Desværre skal
vi vente til efter sommerferien, før vi kan komme i gang. Den 30. juli starter
Brdr. Møller med at indrette byggepladsen og opsætter byggehegn. Resten har
I alle sammen kunne følge med i henover efteråret. Den 16. oktober blev
lysmasterne hejst på plads, og den 17. oktober blev de første baner kunstgræs
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rullet ud på anlægget. Alt kører efter tidsplanen, indtil membranen, som skal
sørge for, at der ikke siver regnvand ned i slaggerne under den tidligere
grusbane, buler under efterårssolens varme. Det giver desværre en del
udfordringer og 2½ ugers forsinkelse. Men om et par dage er vi i mål ☺.

Det har været 3 spændende år, med masser af arbejde for mange BIF-ere. Så
husk, vi har ikke FÅET en kunstgræsbane men arbejdet hårdt for den. Udover
mange frivillige timer har vi brugt cirka 4 mio. kr., udover det kommunale
tilskud på 3,14 mio. kr. Økonomien er ikke helt på plads. Klubben har bidraget
med 1,5 mio. kr. af opsparede midler, 0,84 mio. fik vi som hjælpende hånd fra
fortiden. Sponsorer og fonde har bedraget med 0,7 mio., 1. holds
kampafvikling har givet 0,25 mio. og private donationer (inkl. 2009) løb op i
0,2 mio. kr. Dette efterlader et hul på ca. 500.000 kr. En del af disse udgifter
kan vi udskyde lidt, mens den resterende del skal lånes. Klubkassen er tømt
men glæden er stor!

Alle bidrag er stadigvæk velkomne, så har I kontakter til potentielle sponsorer
- så giv os et praj.

Kunstgræsbanen (Paw)
Alle har igennem de sidste 3 år hørt meget om den famøse kunstgræsbane – også det
ærede publikum til denne generalforsamling, hvor banen hvert år har været et fast indslag.

Men nu står den der – og som det blev ytret af klubbens kasserer i forbindelse med
åbningen af banen: Glæden er stor – men kassen er tom

Jeg vil dog i første omgang vælge at fokusere på glæden. For det var i sandhed en
glædens dag den 20. november 2018, hvor vi tog banen i brug. Det var rendyrket glæde at
opleve de unge mennesker – og senere de lidt ældre - boltre sig på den nye bane.

Det lange forløb, og det store arbejde op til banen stod der, er velbeskrevet – senest i et
oprids af forløbet, begået af Harrie.

Skal et par skelsættende begivenheder i forløbet alligevel nævnes her, må det være:
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•
•

•

•

26. januar 2016 hvor projektgruppen etableres
15. februar 2017 hvor vi indsender en omfattende og meget gennemarbejdet
ansøgning til kommunen om etablering af banen. Byrådet godkender formelt vores
ansøgning den 8. juni samme år.
Den fantastiske forårsdag, den 25. maj 2017, hvor vi, af Henning Krabbe, på et
solbeskinnet Brabrand Stadion, får overrakt ”en hjælpende hånd fra fortiden” i form
af en check på kr. 839.839. Denne lagde et helt afgørende fundament for
økonomien i projektet.
Samt selvfølgelig 20. november hvor de første trænede på banen.

Når jeg i øvrigt kigger tilbage på forløbet, må jeg sige, at en altafgørende succes-faktor har
været det team, der arbejdede sammen om projekter. En stærk projektgruppe med en 1012 kernemedlemmer, som komplementerede hinanden perfekt - og hvor alle har bidraget
med hver deres forces. I sandhed et eksempel på, hvad vi kan opnå i Brabrand – når blot
vi står sammen.

Nu står banen her - og vækker rendyrket glæde.

Nu hvor vi næsten kan sætte to streger under økonomien, kan det være på plads med lidt
facts om banen:

Investering:

Jordarbejde

2,7 mio

Bane / græs

2,5 mio (oldboys venlig)

Lys

813.000

Hegn

440.000

Rådgivere, jordbundsprøvere, landmåler m.v.

380.000

I alt 6,8 mio

Finansiering
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Kommunens tilskud
"En hånd fra fortiden"
Kampafvikling divisions kampe
Erhvervssponsorer
Privat donationer
Fonde
Klubbens bidrag
Commitet finansiering

3.140.000
839.839
182.464
384.200
145.581
209.500
1.876.541
6.778.125

Som det fremgår, er klubbens egenfinansiering væsentlig. Noget, der kun har kunnet lade
sig gøre, fordi klubben igennem en årrække har kunnet lægge penge til side

”Så nu er kassen er tom, men glæden stor !”

Vi har nogle ting, vi mangler at få købt til banen. Herunder skal der etableres et skur – og
vi skal have en traktor, så vi selv kan løfte en stor del af vedligehold af banen (vi har
simpelthen ikke råd til udelukkende at købe denne ydelse eksternt). Her kigger vi på en
investering på yderligere 2-300.000. Ganske umuligt, derhen at klubkassen er mere end
gabende tom.

Det er derfor ekstra glædeligt, at kommunen – grundet nogle meget uhensigtsmæssige
ændringer af momsregler, med tilbagevirkende kraft - har valgt at bevilge os et ekstra
tilskud på kr. 445.000, som således øremærkes til disse formål – samt til at lægge lidt
bund i klubkassen.

Til slut skal lyde et stor TAK ! til alle de virksomheder, fonde og personer, der har støttet op
om indsamlingen til kunstgræsbanen.

ANLÆG
Nå, men nu skal det jo ikke handle om kunst det hele. Det er vel for de fleste trods alt
stadig sådan, at fodbold bør spilles på rigtig græs, selvom det unægtelig - med de
betingelser, det uforudsigelige danske vejr byder os - ofte har været noget af en prøvelse.
Det forgangne år ingen undtagelse, selvom udfordringen denne gang dog var af en helt
anden karakter, end hvad vi er vant til. Det startede, som det plejer: februar med hård frost
(8-10 minusgrader), sne og regn helt ind i april, og banerne først frigivet den 14. april med
deraf begyndende nervøsitet hos kampfordeleren (for mange udsatte kampe).
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Men før vi kom så langt, var der sket noget ekstraordinært:
I begyndelsen af april var kommunen (Rikke Schultz) endelig trådt i karakter og iværksatte
nogle af de tiltag, vi i lang tid havde efterspurgt for at få afhjulpet de tilbagevendende
problemer med oversvømmede baner, der alt for ofte umuliggør en fornuftig afvikling af
kampe og træning. Noget så simpelt som en grundig gennemspuling af hele drænnettet
samt nedgravning af flere opsamlingsbrønde + et antal faskiner langs bane 1 viste sig at
have en meget effektiv virkning – det var en ren fornøjelse at se vandet fosse ud af de
nyrensede rør og ned i bækken langs med hegnet mod Gonge.
Efterfølgende har vi kunnet konstatere betydelige forbedringer – selv på etteren, som
normalt er meget sårbar. Den klarede på trods af rigtig mange kampe sæsonen uden de
store skader - tilmed også 1.holdets sidste hjemmekamp den 27. oktober. Ligeledes (som
en bonus) er søerne, der altid fremkommer foran udskiftningsboksene, når det regner,
forsvundet (næsten da). Nu skal vi så bare sørge for, at drænspuling bliver en
tilbagevendende begivenhed i den kommunale vedligeholdelse af Brabrand Idrætsanlæg.
I slutningen af april tog vi hul på de varmeste og tørreste måneder i mands minde, hvor
den ene varme/tørkerekord efter den anden blev slået. Det satte selvfølgelig sit præg på
anlægget: gult, svedent og hårdt som beton, samtidig med at græsvæksten var nærmest
ikke-eksisterende (godt for kommunen = ingen græsslåning). Midt på sommeren gik det
især ud over divisionsholdet, idet det jo allerede var startet op med træningen i
begyndelsen af juli, hvilket betød godt en måned på de på det tidspunkt visne og
knashårde baner. Det begyndte efterhånden at mærke spillerne, så udover den generelle
frustration over forholdene meldte skaderne sig også. Der var mange, som klagede over
især rygproblemer. Vi sendte derfor en forespørgsel af sted til kommunen:
Hvad siger I til at vande, især nu hvor det har lange udsigter, før vi får hjælp fra oven?
Det fik vi nu ikke meget ud af, kun et:
”lad os sammen bede vejrguderne om mere regn, så vi kan få de grønne fodboldbaner
tilbage. Vanding kan forøvrigt kun tillades på nedenstående vilkår”:
•
•

Klubben skaffer vandingsanlæg og påtager sig alle udgifter hermed.
Sport & Fritid betaler vandforbruget ved tilkobling på kommunalt vandudtag. Det
kræver et større vandudtag med passende tryk samt en bimåler efter aftale med
Sport & Fritid.

•

Klubben varetager vandingen, herunder flytning af vandingsanlæg, mens
vandingen foregår.

•

Der må kun vandes om natten.

•

Klubben skal følge Sport & Fritids anvisninger.

•

Tilladelsen gælder kun én prioriteret bane efter aftale med Sport & Fritid. Andre
baner må ikke vandes.

22

•

•

Den vandede bane skal udnyttes med 100%’s belægning, idet det er den eneste
bane, som kan tåle sliddet.
Af hensyn til græssets vækst, skal vanding fortsættes, når det påbegyndes. Dette
skyldes, at græssets hjerteskud pt. er i dvale, og vil bruge de ”sidste kræfter” på at
sætte gang i væksten igen.

”Vanding er en midlertidig foranstaltning, som skal stoppe øjeblikkeligt, såfremt
Sport & Fritid anviser det, herunder at der kommer vandingsforbud fra Aarhus
Vand”.
Alting får en ende, hedebølge og tørke ligeså. Fra den 10. august væltede regnen ned
med det til følge, at græsvæksten eksploderede. Det gav så til gengæld udfordringer for
gartneren, der havde svært ved at følge med, selv om han kørte med ekstra materiel og på
overtid for at leve op til kravet om 6 cm græshøjde. Meldingen lød, at alle baner klippes
minimum 2 gange ugentligt, og at der gøres alt, hvad der kan, for at få væksten under
kontrol – det lykkedes at få forhandlet os til en ekstra gang klipning i den periode, det så
værst ud.
Jeg synes, at samarbejdet med gartnerne generelt har fungeret fornuftigt, at de har lyttet til
vore ønsker og imødekommet os på mange områder (lige bortset fra det med vanding og
Rikke’s forsvundne brønde).
Overordnet set en noget anden sæson end normalt: den lange, varme sommer medførte
nogle andre udfordringer, end vi er vant til. Men når alt kommer til alt, slap anlægget vel
nogenlunde ”tørskoet” igennem – selvom der rundt omkring stadig er en del steder med
bare pletter, hvor græsset ikke har nået at reetablere sig.

Afvikling af hjemmekampe
I 2018/2019 har klubbens frivillige fortsat bistået med hjælp til afvikling af hjemmekampe
mod at overskuddet går til kunstgræsprojektet. Selvom tilskuerantallet til hjemmekampene
i 2 division har været mere beskedent, så har det fortsat været et godt bidrag ikke bare til
kunstgræsprojektet, men også til klubbens sammenhold og sammenhæng. I perioder
havde vi problemer at skaffe det nødvendige antal bolddrenge og piger. Udfordringen blev
løst på bedste konstruktive vis ved at iværksætte nye tiltag, som indløb sammen med
divisionsspillerne. Dette er blot et blandt flere eksempler på, at afvikling af hjemmekampe
og andre initiativer skaber et bedre og bedre sammenhold og sammenhænge i hele
klubben fra seniorhold til ungdomsafdeling.

Et godt eksempel på ovenstående:
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Det var med nogen nervøsitet, vi imødeså hjemmekampen mod Esbjerg den 20. april.
Kunne vi nu magte at løfte opgaven? På forhånd var kampen af Divisionsforeningen
klassificeret som en ”højrisikokamp” og måtte som følge deraf egentlig ikke spilles på vort
anlæg. Men vi tog chancen, og med 6 professionelle Aros vagter og masser af lokale ”gule
veste” følte vi os godt rustet. Det forløb da også fuldstændig uden problemer: 909
tilskuere, fin stemning, ingen ballade (vagterne havde absolut intet at lave), super bane 1
(årstiden taget i betragtning), parkering på grusbanen. Rekordomsætning hos Ole, masser
af penge til kunstgræsbanen – at vi så tabte med 0-3, må vi tage med. En ting ærgrer mig
dog: kampen var valgt som ugens tv-kamp, men det blev ikke til noget på grund af vort
manglende lysanlæg. Det ville ellers have været sjovt at vise Brabrand Stadion frem for
seerne. Også ærgerligt for spillerne – den oplevelse kunne vi godt have undt dem.

2018: Det store IT år (Harrie)
GDPR
GDPR er 4 bogstaver, som krævede klubbens fulde opmærksomhed i 2018. General Data
Protections Regulation er EU’s lovkrav indenfor personfølsom databehandling, som alle,
fra Google og Facebook til Brabrand IF Fodbold, er underlagt. Vi har fået styr på vores del,
og det uden afhøring i Kongressen eller EU Parlamentet. Det var dog en sej omgang, fordi
vi alligevel har mange processer og systemer, hvor vi håndterer personfølsomme
oplysninger på medlemmer, trænere og ledere.

Fodboldpas
Alle medlemmer, trænere og ledere er nu registreret med deres rigtige navn, fødselsdato
og mailadresse og skal selv aktivere deres nye fodboldpas, hvis de skal spille fodbold i
Brabrand. I samme ombæring skal de også tage stilling til, om deres nærbilleder må
bruges på vores hjemmeside, og om klubben må sende dem oplysninger pr. mail eller
sms. Alt dette har kun lade sig gøre, takket være DBU’s IT-system KlubOffice, som vi i
forvejen er storbruger af.

Kampklar
Disse EU-krav gav os også anledning til at stramme op omkring brug af data i anden
sammenhæng end medlemsregistrering. Flere hold bruger - eller skal vi sige brugte Holdsport. DBU har et tilsvarende system, der hedder Kampklar. Den store fordel ved
Kampklar er, at man som spiller ikke kan komme på Kampklar uden at være indmeldt i
klubben. På Holdsport kan den enkelte træner eller holdleder tilmelde en spiller, som så
nogle gange fejlagtigt tror, at han eller hun dermed er medlem af klubben. Ved brug af
Kampklar er denne udfordring løst. I foråret havde vi DBU på besøg for at undervise
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trænere i alle mulighederne i Kampklar. Et kursus, som vi kommer til at gentage i 2019, så
vi også kan få de sidste hold over på Kampklar.

Online betaling ved indmeldelse
En anden nyskabelse er, at nye medlemmer nu SKAL indmelde sig selv via vores
hjemmeside. Her skal de oprette en DBU-profil, hvis de ikke har en i forvejen. På den
måde har vi også styr på alle GDPR-krav. Herefter tilmelder de sig på det rigtige hold og
betaler kontingent med det samme. Intet døje med at udsende indbetalingskort og
eventuelle rykkere - det hele klares med det samme med visa- eller masterkortet - som på
enhver anden netbutik. Kassereren kan ikke få det bedre: det er en fantastisk nyskabelse.
For at vise de nye medlemmer, at der er nogle, der laver et stykke administrativt arbejde i
den anden ende af netforbindelsen, indførte vi et symbolsk indmeldelsesgebyr på 30 kr.
Dette indbragte klubben i de sidste 10 måneder af 2018: 4.830 kr. Det vil sige, at der er
blevet indmeldt 161 nye medlemmer i løbet af 10 måneder. Dette klarede vi tidligere via
papirformularer, mobilopkald, mails, sms, Facebook eller andet. Det kommer vi ikke til at
savne.

Kontingentbetaling på abonnement
Udover indmeldelse og betaling via hjemmeside har vi i 2018 også ændret
kontingentopkrævningen. Vi er gået bort fra PBS-opkrævninger og indbetalingskort.
Medlemmer bliver nu tvunget til at tilmelde deres kontingentbetaling en
abonnementsordning, hvor de giver klubben lov til at trække kontingentet på det tilmeldte
kreditkort. I første omgang har alle medlemmer fået tilsendt en mail med et betalingslink,
hvor de har betalt kontingentet med deres kreditkort. Samtidigt har de tilmeldt sig den nye
abonnementsordning. Efter tilmeldingen klares de efterfølgende kontingentbetalinger
automatisk. Medlemmet får forud for kontingentbetaling tilsendt en advarsel per mail.
Reagerer medlemmet ikke indenfor et par dage på den tilsendte adviseringsmail, så
trækkes kontingentet per automatik.
I hele denne proces er medlemmets mailadresse afgørende. Derfor brugte vi i starten af
2018 rigtig meget tid på at opdatere alle mailadresser. Fremover er det op til det enkelte
medlem selv at vedligeholde sine persondata, herunder mailadressen, på deres DBU
profil. Her kan de udover mailadresse også ændre andre oplysninger, herunder det
kreditkort, som kontingentet fremover skal trækkes fra.
Denne overgang til et nyt kontingentsystem har givet en betydelig administrativ lettelse.
Der bliver brugt langt færre timer på at rykke folk for deres kontingent. Det tog lidt tid at få
alle over på det nye system, men nu kører det upåklageligt, og alle nye medlemmer er fra
starten tilmeldt den automatiske ordning.

Spillercertifikater

25

Kommer man som nyt medlem fra en anden klub, forespørger KlubOffice ved indmeldelse
automatisk den tidligere klub om overførsel af spillerens spillercertifikat. Det betyder ikke
kun en administrativ lettelse, men giver også en meget bedre dokumentation end de
tidligere papirudgaver. Desuden er der ingen GDPR-kvaler med at opbevare
spillercertifikatet på en sikker måde. DBU’s IT-system klarer ærterne for os.

Børneattester
Et andet stykke papir, som klubben skal have styr på, er trænernes børneattest. Fra en ren
papirløsning, da det blev indført for mange år siden, er hele processen de sidste år blevet
digitaliseret. Der anmodes om det via politiets hjemmeside, og via trænerens e-boks får
klubben svar i sin digitale postkasse på Virk.dk. I KlubOffice er der nu også blevet tilføjet et
ekstra datafelt, hvori klubben kan skrive, hvilken dato børneattesten er modtaget. Dette
som dokumentation for, at det er blevet indhentet. Denne sidste ændring betyder, at vi i
hele processen ikke længere har brug for at opbevare trænerens cpr-nummer. På den
måde fik vi løst endnu en GDPR udfordring.

Fritidspas
Kommunen fjernede i 2018 barnets cpr-nummer fra de udstedte fritidspas. I 2019 har man
yderligere erstattet barnets fødselsdato med et såkaldt fritidspasnummer. Desuden skal
disse nu afregnes via Foreningsportalen, kommunens IT-system for foreninger. Dette ser
ud til at fungere meget godt. Det giver ikke kun en administrativ lettelse, men fjerner
samtidigt behovet for opbevaring af persondata hos foreningerne.

Efter denne gennemgang af foreningens håndtering af medlemmers persondata kan der
ikke være tvivl om, at der stilles større og større krav til klubbens administration. Heldigvis
udvikles der gode IT-løsninger, der gør arbejdet lettere. Det ændrer dog ikke ved, at
mængden af opgaver vokser, og at de bliver mere komplicerede.

Udvikling i medlemstallet
Nok omkring systemet.
Lad os se på antallet af medlemmer, selvom det at lave en medlemsopgørelse ikke er helt
så enkelt, som det lyder. Ser vi på en enkelt dag, for eksempel den 31. december 2018, så
var vi 602 medlemmer fordelt over 443 mænd og 159 kvinder.
Men når vi skal opgøre vores medlemstal overfor idrætsorganisationer og Aarhus
kommune skal vi tælle medlemstallet over et helt år. Alle, som har været medlem i længere
end 3 måneder, regnes med i denne statistik. Efter denne opgørelsesmetode er vi ikke kun
602 men hele 731 medlemmer i fodboldafdelingen. Det er dette tal, vi skal bruge, når vi
skal sammenligne os med offentliggjorte tal fra andre klubber.
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Sammenligner vi disse 731 med det tilsvarende tal fra 2017, så ser vi en kraftig stigning på
i alt 107 medlemmer, eller imponerende 17%. På herresiden er vi i årets løb steget fra 481
aktive til 547 spillere.

Dette skyldes både en stor tilgang blandt de alleryngste og en fastholdelse af de ældste
drengespillere. At vi pludselig igen har en U16 årgang med næsten 40 spillere, slår stærkt
igennem. Det er også vores fornemmelse, at den nye online indmeldelse og overgangen til
Kampklar sikrer, at spillere bliver indmeldt tidligere.
I kvindeafdelingen har stigningen ligeledes været stor: fra 143 til 184. Her har vi formået at
få pigerne, der har været på efterskolen, til at starte i BIF igen. Damesenior er steget fra
14 til 23 medlemmer. Også blandt de yngste har antallet rykket sig for alvor, fra 59 til 87.
Dette skyldes især vores afholdelse af en indendørs skoleturnering for de yngste i foråret.
Begge disse pigeafdelinger er dermed steget med omkring 50%.
ØKONOMI
Her vil kassereren om lidt udførligt berette om klubbens finansielle situation, efter at
anlægget af kunstgræsbanen som nævnt stort set har tømt kassen.
Når vi nu – efter nogle år, hvor kunstgræsprojektet har fyldt meget – får sundet os lidt,
euforien har lagt sig, og det bliver hverdag igen, er tiden måske ved at være moden til at
drøfte et punkt, som jeg med jævne mellemrum har berørt i mine beretninger, nemlig:

hvad skal der ske med 1.holdet?

som jo på et eller tidspunkt (snart) og i en eller anden form skal tilbage til klubben.
Uanset på hvilket niveau det bliver, vil et sådant hold være et dyrt bekendtskab, idet dets
økonomi siden slutningen af 90’erne stort set har været adskilt fra klubbens.
Derfor er det også et udtryk for rettidig omhu nu at tage hul på diskussionen.

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 vil yde 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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Jens Iversen
Sidste år mistede vi en af vore gamle BIF’ere, nemlig Jens Iversen.
Jens var med i foreningen i rigtig mange år – først som holdleder for sin søns hold, så som
kridtmand og Old Boys spiller, men ikke mindst vil han blive husket for de 14 år som
holdleder for 1.holdet. Han startede i 1998, samtidig med at Lars Lundkvist kom til
klubben. Så Iver var med i al den tid, at Lars var cheftræner. Da jeg jo også var holdleder
for holdet i det samme tidsrum, tilbragte jeg rigtig meget tid sammen med Iver og lærte
ham at kende som et rart og hyggeligt menneske, som man altid kunne regne med.
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