
 
 

 
1  
 

Formandens beretning 
Generalforsamling BIF 2021 

 

Mindeord for Ole Rasmussen 

Inden jeg starter med at kigge tilbage på 2021 vil jeg starte med at minde et mange årigt medlem, 
som vi desværre har måtte tage afsked med i juni, Ole Rasmussen. Han blev kun 71 år gammel. 

 I mange år var Ole formanden for vores Oldboys afdeling, selvom der officielt ikke fandtes sådan 
en. Ole repræsenterede os på Øst Jysk Oldboys generalforsamling og koordinerede hvor mange 
hold vi skulle tilmelde i de forskellige rækker. Der var altid styr på det. 

Dem der deltog i de tidligere Oldboys fester vil altid huske Ole som konferencier til det 
amerikanske lotteri. Han kendte alle, havde altid en sjov kommentar og fyrede hvert år nogle nye 
vittigheder af. Han kunne virkelig skabe en god stemning og sætte gang i den. 

Ole var tidligere filialbestyrer i Sparbank Vest i City Vest. Det var på grund af Ole at Sparbank Vest i 
mange år var hovedsponsor for vores ungdomsafdeling. Sparbank Vest blev senere en del af Spar 
Nord, som vi stadigvæk bruger til vores kontingentkonto. 

Jeg vil altid huske Ole som den positive og udadvendte kammerat, der altid gjorde, at man følte sig 
velkommen, når man spillede på hans hold. Han var altid imødekommende og hjælpsom, også da 
vi spurgte ham for et par år siden om at blive vores revisor på vores regnskab. Sidste år måtte han 
på grund af sin sygdom melde afbud, men som den fighter han var, ville han gerne vælges som 
revisor igen. Det er meget trist at han tabte den kamp, og at han ikke er iblandt os længere. 

Jeg vil gerne bede jer alle om at rejse jer og holde 1 minuts stilhed for Ole. Æret være hans minde. 

 

Covid-19 

Vi kan ikke komme udenom, at Covid19 også har sat sit præg på 2021, men set med fodboldens 
briller, heldigvis ikke så meget som i 2020. I starten af året var vores indendørsfodbold påvirket og 
vi var nødt til at aflyse vores nytårskur for trænere og ledere i januar. Sidste års generalforsamling 
blev afholdt online. Det forløb godt, men jeg er glad for at se jer i pejsestuen igen. 

Vi har kunnet gennemføre udendørssæsonen uden de store problemer, dog var der i foråret 
stadigvæk restriktioner på antallet af tilskuere. I efteråret slog en ny variant til igen. Dette gik for 
andet år i træk udover vores julestævne. Johnny Vinding havde ellers gjort klar til en fornyet 
afvikling, men det viste sig desværre at være spildte kræfter. Vi har også måtte udsætte årets 
nytårskur fra januar til den 18. marts. Vi må glæde os over, at det trods alt kan gennemføres i år og 
forhåbentlig er dette er tegn på, at Corona er ved at komme under kontrol i Danmark. 
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Klubaktiviteter 

På nær julestævnet, nytårskuren og standerhejsning har vi i 2021 kunne afholde vores sædvanlige 
klubaktiviteter. DBU’s fodboldskole og Fantastisk fodboldstart i august, hvor det sidste i 
september blev afsluttet med en lokal skoleturnering på kunstgræsbanen. 

Som noget nyt arrangerede divisionsholdet i juni en træning for boldhentere. Det blev meget 
positivt modtaget og er et godt eksempel på, at divisionsholdet er et aktivt for klubben. 

Herresenior 

Der er noget naturstridigt over Brabrand IF’s divisionshold. Mod alle odds landede vi i den nye og 
meget stærke 2. division, hvor vi forlods blev dømt som sikre nedrykkere. Vi har dog samlet flere 
point sammen end forventet og har indtil videre holdt os fri fra den absolutte bund i tabellen. Vi er 
det eneste hold i rækken uden kontraktfodbold og semi-professionelle tilstande. Alligevel tillader 
vi os at leve i håbet, selvom der skal kæmpes stenhårdt for et hvert point i hver eneste kamp.  

I det netop lukkede transfervindue har vi måtte sige farvel til en klubkoryfæ i form af Mike Kaljo, 
der har valgt at finde en klub tættere på arbejde og bopæl i det nordjyske. Tak for årene Mike. 
Både som spiller og træner. Ellers er truppen nogenlunde intakt med nye tilgange af perspektivrige 
unge spillere. I det hele taget fylder ungdomssiden og sammenhængen til hele klubben mere og 
mere i holdets daglige arbejde. Til hver træning indgår spillere fra vores bedste U19-hold, og ved 
den just afholdte træningslejr i Tyrkiet deltog også spillere fra U19-holdet. Der er ligeledes 
etableret sammenhæng mellem JS og Div ved at JS-Cheftræner Thomas Otkjær også er 
assistenttræner for Div-holdet.  

På denne og andre måder rækker holdets arbejde meget videre end de enkelte resultater, og det 
takker klubben holdet for. Tilsvarende er holdet meget taknemlig for klubbens støtte og 
opbakning, der bl.a. viser sig ved afviklingen af hjemmekampene. Ikke så meget i forhold til 
antallet af tilskuere, desværre, men i form af frivillig hjælp til hjemmekampenes mange gøremål. 
Der er etableret et relativt velfungerende selskab omkring holdet, hvor der kæmpes med 
indhentning af nye sponsorer og Divisionsforeningens mange nye stadionkrav, obligatoriske 
kontrakter og meget mere. Alle andre klubber i 2 division får efterhånden tilført solide 
kapitalstrømme, så også på den måde er vores placering naturstridig. Det er svært at spå om 
fremtiden. Også i dette tilfælde. Men vi lægger os ikke fladt ned for nogen eller noget. 

Udover et divisions- og Jyllandsserie hold har vi også ét serie 4 og to serie 5 hold. De to sidste hold 
kom til i løbet af 2021. I foråret var der en gruppe tidligere spillere fra årgange 2000 og 2001, der 
gerne ville samle et hold igen. Lige inden sommerferien gentog historien sig med en flok spillere 
fra især årgang 2002. Det er fantastisk at se, at vi som klub kan tilbyde de rigtige rammer for et 
fællesskab for den lokale ungdom. I alt har vi nu 5 herreseniorhold, og hvis jeg har læst min 
klubhistorie rigtigt, så skal vi tilbage til slut 80-erne eller start 90-erne for at finde en tilsvarende 
stor herreseniorafdeling. 
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Damesenior 

På kvindesiden kom der i efterår 2020 en gruppe tidligere VSK-spillere der sammen med deres 
træner Hans Martin Lauesen har store ambitioner. Efterår 2020 rykkede de op i JS og i foråret 
rykkedede de op til Kvindeserie Vest. Den række blev vundet i efteråret, som betyder at de starter 
foråret med 3 ekstra point på kontoen, når de skal spille om oprykning til 2.division. Det er måske 
ikke alt der er lykkedes, men de ligger stadigvæk på kurs til de øverste DBU rækker i 
kvindefodbold. 

I sommers fik vi tilgang af endnu et nyt damesenior hold. En gruppe unge tidligere Brabrand 
spillere havde efter endt efterskoleophold eller bare en fodboldpause, lyst til at starte i BIF igen. 
Det betyder at vi nu har 2 damesenior hold i serie 2. Det ville være godt, hvis et af dem kom lidt 
højere op i rækkerne, så afstanden til 1. holdet ikke er så stort. 

Ungdomsafdeling 

Historien bliver efterhånden lidt kedeligt, fordi også på drenge ungdom fik vi i forår 2021 tilgang af 
et dygtigt hold i U17 og i samarbejde med tst. Efter planen ville de efter sommerferien søge 
optagelse i U19 Liga 1, men vi fik ikke tildelt en plads i denne kvalifikationsrække. Holdet tog dog 
kampen op og vandt, ligesom i foråret alle deres turneringskampe i U19 Liga 2. Det betyder at de 
har kvalificeret sig til U19 liga 1 her i foråret. 

Udover dette nye U19 hold har vi også formået at holde fast i en rigtig stor gruppe spillere fra 
årgang 2003, så vi har hele 3 drenge hold i U19. Det har vi muligvis haft tidligere, men det er ikke 
noget jeg kan huske. 

At vi har 3 U19 hold er ikke ensbetydende med, at vi nu har knækket udfordringer i forhold til 
fastholdelse af medlemmer igennem deres teenage-årene. Dette er en problematik vi kommer til 
at arbejde med også i de kommende år. Det er i denne sammenhæng meget godt at konstatere at 
Torben Nielsen og Tue Hartmann med deres kæmpe indsats lykkes med at holde gang i vores U16 
pigeårgang. 

Når vi kigger på børneafdelingen, så kommer der år efter år mange nye medlemmer i 4 og 5 års 
alderen. Fædre og mødre melder sig flittigt på banen for at give deres barn og dets kammerater en 
god start i en aktiv fodbold karriere. Det er især dejligt at se, at vi de sidste år også er lykkedes 
med at få pigerne til at starte i en tidligere alder end hidtil. 

Denne tilgang af mange nye trænere og ledere kombineret med Covid-19 er klubmæssigt ikke en 
god cocktail. Det har nu i snart 2 år været umuligt at samle trænere og ledere i ungdomsafdelingen 
til et klubseminar. Vi havde planlagt at afholde sådan et, både i efterår 2020 og 2021. Men begge 
gange har vi været nødt til at aflyse det. Det er vanskeligt at samle alle midt i sæsonen, og derfor 
ligger et klubseminar bedst engang i efteråret eller i løbet af vinteren. Vi må håbe, at det vil være 
muligt at afholde det i 2022, så alle de nye trænere og holdledere kan få en fornemmelse af, 



 
 

 
4  
 

hvilken klub de er blevet en del af og hvordan de kan bidrage med at videreudvikle den. Ligesom vi 
gamle gerne vil hilse på de mange nye trænere og ledere og lytte til deres oplevelser og ideer. Vi 
trænger til at mødes, diskutere klubbens holdninger og fremtid samt at blive rystet godt sammen. 

Oldboys og motionsafdeling 

Det er ikke kun de unge der godt kan lide at lege med en bold. Vi har også en velfungerende 
Oldboys afdelingen, selvom den har stået stille de sidste år og endda har været for nedadgående. 
Hovedsageligt fordi vores seniorafdeling i mange år kun har haft et enkelt eller to hold med lokale 
spillere. Så fødekæden har været lidt udtørret i mange år. Vi har i øjeblikket 49 OB-spillere, hvor vi 
tidligere har været tæt på de 100.  

I 2021 har vi dog fået en stor tilgang af kvindelige motionsspillere, 41 i øjeblikket, og vi er selv 
blevet overrasket hvor stort et tilløbsstykke dette er. Det er fantastisk positivt, og vi vil gerne sige 
velkommen til de mange nye kvinder i klubben og vi har store forhåbninger til jeres bidrag  til 
fællesskabet. 

 

Medlemsfremgang 

Under alle afdelinger har jeg talt om medlemsfremgang og den har virkelig været ekstra ordinært i 
løbet af 2021. Vi er gået fra 580 medlemmer ved årets begyndelse til 752 ved årets udgang. Det er 
en stigning på 30%. Om denne fremgang skyldes en større sult efter fællesskabet opstået under 
corona, befolkningsvækst i Brabrand, succesen ved sommerens EM eller noget helt andet er svært 
at sige. Man kan selvfølgelig håbe, at det også er på grund af en hyggelig og veldreven 
fodboldafdeling, hvor alle føler sig velkommen. 

Vores faciliteter 

En vækst på 30% stiller sine krav til vores anlæg. Belægningsgraden og pres på vores 
kunstgræsbanen bliver større og større. Vi kan også være 100% sikker på, at skolens banen vil blive 
taget flittigt i brug i det kommende år. Udover antallet af medlemmer stiger også niveauet vi 
spiller på samt den træningsmængde de enkelte eliteprægede hold ligger for dagen. Elitehold der 
har brug for gode trænings- og kampbaner. Det er ikke altid lige nemt at opfylde på vores dejlige 
men ofte våde og bløde anlæg. 

Vi passer altid godt på vores baner. Forsøger at flytte presset til de baner der kan tåle det, eller 
endda aflyse træningen, hvis det ikke er forsvarligt at bruge banerne. Alt dette for at undgå at 
banerne bliver tyndslidte. At vi har fået en kunstgræsbane, betyder utrolig meget i denne 
sammenhæng, ikke kun om vinteren men også i de våde perioder i foråret og efteråret. Men det 
kan ikke undgås, at der i perioder er pres på, og at der opstår konflikter. I den forbindelse er det 
vigtigt at vi hjælper hinanden, taler ordentligt til hinanden så vi ikke selv bliver tyndslidte. Her er 
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det især kampfordeleren vi skal tage hensyn til, ligesom vi skal undgå at det lille felt bliver trådt 
op. 

De frivillige 

Vi har et højt aktivitetsniveau i fodboldafdelingen men alle træninger, kampe og aktiviteter står og 
falder med den kæmpe indsats vores frivillige yder hver eneste dag, og året rundt. Det er ikke en 
selvfølge, selvom det glemmes engang i mellem. Da DBU i december åbnede for salget af billetter 
til fodboldskole, var Brabrand IF ikke på listen. Vi havde nemlig ikke fundet en frivillige til at stå for 
vores fodboldskole i 2022. 

Der opstod hurtigt forundring og næsten protester, at man ikke kunne købe en billet til 
fodboldskole i Brabrand. Heldigvis faldt det hele på plads og afholder vi også i 2022 en 
fodboldskole i uge 31 i Brabrand. Dette er dog en lille reminder om, at intet kan tages for givet og 
at vi kun kan opretholde vores høje aktivitetsniveau på grund af det kæmpe arbejde der udføres af 
de frivillige trænere og ledere. 

Vi er over 100 frivillige der yder deres bidrag til at holde fodboldafdelingen kørende. De fleste er 
tilknyttet deres eget eller deres barns fodboldhold, men der er også mange der løfter tunge 
administrative og praktiske opgaver. Der skal lyde en kæmpe tak til alle disse mennesker, der hver 
især giver deres bidrag til det fællesskab vi har på Engdalsvej. 

Bestyrelsen 

Nogle af dem, som løfter lidt mere end andre er mine bestyrelseskollegaer. Alle yder i forvejen en 
kæmpe indsats i fodboldafdelingen og deltager derudover i et månedligt bestyrelsesmøde, med de 
opgaver der følger af det. Her i Corona-tid har vi måtte håndtere mange ekstra opgaver og vihar 
været hæmmet af forsamlingsforbud og andre restriktioner. Vi håber at det snart bliver mere 
normale tilstande, hvor vi kan få mere hjælp til de mange daglige driftsopgaver, så vi kan få lidt 
mere tid til visioner og udvikling. Vi har i det forgange år arbejdet rigtig godt sammen, vi inspirerer 
og supplerer hinanden godt og løfter i flok for klubbens bedste. Det er hver gang en fornøjelse at 
mødes med jer, og det plejer at være et godt pejlemærke. Jeg vil derfor give en stor tak til mine 
kollegaer i bestyrelsen.  

Hovedforeningen 

Fodboldafdeling står ikke alene men er en del af den overkuplende hovedforening. Den afholder 
sin egen generalforsamling, men jeg vil her gerne benytte lejligheden til at informere fodboldmed-
lemmerne omkring nogle af de vigtige ting, der bliver håndteret af hovedforeningen. 

• Der er søsat et projekt til forskønnelse af vores anlæg, herunder skiltning og et fælles logo 
og fælles grafisk identitet. 

• Det blev besluttet at klubbladet skal uddeles til alle husstande i Engdalskolens og 
Sødalskolens distrikter. Desuden er der nedsat en redaktionsgruppe, hvor hver afdeling 
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skal deltage med en eller to deltagere. Dette for at sikre kvaliteten af indholdet, som gerne 
må være mere aktuelt og fremadskuende. 

• Caféudvalget er i færd med at ansatte en ny forpagter af vores café. 
• Der skal findes en ny formand da Jens Jensen snart træder tilbage. Så en god kandidat 

efterlyses. 

Jeg kom ikke op på en time men jeg håber at I bærer over med mig. Alt begyndelse er svært og 
hvem ved hvad det alle sammen kan føre til. Tak for jeres opmærksomhed. 


