Beretning fodbold 2017
2017 var et meget positivt år for fodboldafdelingen, hvor vi har rykket os på
flere parametre. Medlemstallet er stabilt, men med alle de positive ting jeg nu
vil berette, håber vi, at endnu flere vil spille fodbold i vores lille succes klub.
Nye tiltag
I 2017 er der løbende lavet nye initiativer og foretaget investeringer i fremtiden.
En af årets større succeser var fodboldens dag, som blev afholdt 25. maj. 45
fodboldkampe blev afviklet, med masser af liv på sidelinjen, hoppeborg, Lupus
fra FCM, grillede pølser og musik i teltet. En rigtig festdag for fodboldafdelingen
med den runde fodbold i centrum.
Boldrummet har også fået en kæmpe makeover. Masser af nyt træningsudstyr,
ny kompressor, ny boldopbevaring og 100 nye bolde. Udstyret skal være i orden og spille maks, og det gør det nu!
Ungdom
I ungdomsrækkerne startede 2017 med at u14 drengene kvalificerede sig til jysk
mesterskab i indefodbold. De nedkæmpede alt modstand og kunne efter 7
sejre og en uafgjort fortjent kalde sig Jysk mester i B rækken.
Igen i år deltog de fleste af vores ungdomshold til Ramsing Cup. Ramsing cup
giver et rigtig stærkt socialt sammenhold i truppen, og er et af de arrangementer i løbet af et år, som gør det ekstra sjovt at spille fodbold. Især hvis man ligesom u16 drengene ender med at kunne kalde sig vindere af Ramsing cup.
Der skal lyde en stor tak til alle vores ungdomstrænere for den ihærdige frivillige
arbejdsindsats. En tak skal også lyde til de forældre som aktivt støtter trænerne
og assistere dem, så trænerne kan koncentrere sig om trænergerningen. Lige
så vigtig det er for spillerne at have en god træner, lige så vigtigt er det for
træneren at have opbakning fra forældrene.
Senior
SHN/Ulfborg Senior herrer har præsteret stort, både på og udenfor banen i
2017. Jeg kan i min tid ikke mindes, at så mange seniorspillere har involveret sig
i foreningen, som de gør nu. Nogle træner klubbens unge hold, nogle dømmer
kampe, og andre hjælper til arrangementer og generelt bliver der altid bakket
op.
På banen taler resultaterne for sig selv. I foråret gik andetholdet ubesejret igennem serie 6 og rykkede dermed op i serie 5. Førsteholdet i serie 3 kæmpede til
det sidste om en oprykning til serie 2, men måtte i andensidste spillerunde, se
sig slået. Efterårssæsonen blev ligmed dobbelt oprykning. Førsteholdet i serie 3
gik ubesejret igennem turneringspuljen, og har dermed ikke tabt en betydningsfuld kamp siden 10. Juni. Andetholdet fortsatte succesen fra foråret, og
strøg lige igennem serie 5. Så i foråret 2018 hedder det serie 2 og 4. Med sådan
et år er lidt statistik på sin plads. De to senior hold har i 2017 spillet 48 turneringskampe, hvoraf de 37 er vundne og kun 4 tabt. Faktisk er der kun tabt en kamp
på hjemmebane i 2017, så der er mange gode grunde til at komme ned og se
serie 2 og 4 bold på stadion her i foråret.
Der skal lyde en stor ros og tak til seniortrænerne Michael Brink (serie 3, forår),
Michael Skovgaard (serie 3, forår og efterår) Claus Nielsen (serie 3, efterår) og
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Anders Bukbjerg (serie 6/5, forår og efterår), for det flotte arbejde. I har formået
at skabe resultater, seværdig seriebold og ikke mindst en rigtig stærk klubånd.
Ulfborg Cup
Årets sluttede med det traditionsrige indendørsstævne Ulfborg cup, som igen,
igen blev afviklet med stor succes. Det er enormt prisværdigt at 67 virksomheder ønsker at være sponsor til stævnet, og uden disse var der vel ikke noget
Ulfborg cup. Generelt er vi meget ydmyge og taknemlige over de sponsorbidrag som bliver lagt i klubben, det betyder alt!
Ifm. Ulfborg cup vil jeg også gerne takke Vestjysk fritidscenter og DGI for godt
samarbejde, de bidrager begge aktivt med at danne stævnet, så Ulfborg Cup
er en af årets bedste indendørs stævner, både for flok her i klubben, men også
for andre klubber.
Morten Sig Nørgaard
En ekstra ordinær tak skal lyde til Morten Sig Nørgaard. Du er en nøgleperson i
fodboldafdelingen, som skaber positive resultater for klubben både på og
udenfor banen. Som anfører for klubbens førstehold, formår du at binde en
trup, med vilje, ærgerrighed og sammenhold. Du viser vejen for andre, ved selv
at gå forrest. Du arrangerer Ulfborg cup, og er selv i hallen alle fire dage, fra
morgen til midnat, under stævnets afvikling. Da du endelig fik lidt fri, tog du
hjem og så indendørs fodbold i fjernsynet. Generelt knokler du for fodboldafdelingen året rundt, og det smitter positivt af på klubben. Det ses blandt andet
ved, at det altid er nemt at finde frivillige til at hjælpe, når Morten Sig er involveret. Du viser klubånden, og får indirekte folk til at se det herlige ved, at være
aktiv i foreningslivet. Kæmpe respekt herfra.
Tak
Generelt skal der lyde en kæmpe tak til alle jer, som i 2017 har hjulpet med at
afvikle fodboldens dag, Ulfborg Cup, Frikadelle bod og fodboldskole. Tak til
trænere, sponsorudvalg, og alle jeg fodfolk, som står for FCM samarbejde, baneopkridtning, kampfordeling, trænerkontrakter, børneattester, tøj og lign. Der
går rigtig mange ulønnede timer, for at få det hele til at fungere og gå op i en
højere enhed, og det glæder mig, at I er så mange, som ønsker at bidrage
hertil.
En særlig tak skal der lyde til fodboldudvalget (v/ Jan Hansen, Nicolai Vandborg, Morten Sig, Allan Nielsen, Leif Jensen, Anders Bukbjerg og Niels Bonde). I
fodboldudvalget bliver der tænkt mange spændende tanker og arbejdet effektivt med en videreudvikling af fodboldafdelingen. Spændende bliver det
følge kommunens respons på ansøgningen om udvidelse af baneforholdene i
Ulfborg samt opstart af pige fodbold. Spændende bliver det også at følge de
positive tendenser hos seniorerne, men også alle klubbens unge hold, som leverer fine resultater og spiller flot fodbold.
Enmandshæren
Anders Bukbjerg, vores formand, kampfordeler, seniortræner, seniorspiller,
stævnearrangør, fodboldskoleleder mm. meddelte i efteråret, at hans krop begyndte at reagere på arbejdsmængden og havde brug for pause fra fodboldafdelingen. Anders Bukbjerg har ydet en enorm prisværdig indsats for SHN/Ulfborg og Ulfborg IF. Vi håber Anders finder lysten og overskuddet til at komme
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tilbage til fodboldudvalget i mindre eller større grad. Døren vil altid være åben
for Anders, for med hans ekspertise, knowhow og personlighed, er man som
klub en rigere klub!
Uden Anders, var der jo lige pludselig et kæmpe hul i fodboldafdelingen. Alle i
fodboldudvalget har herefter løftet opgaverne i samlet flok, og jeg selv påtog
mig en suppleant rolle for Anders. Inden Anders’s udmelding, havde jeg selv
meddelt Anders, at jeg ønskede at stoppe i fodboldudvalget forår 2018, og
dermed er denne beretning min sidste arbejdsopgave i fodboldudvalget i
denne omgang. Der er desværre ikke er en i fodboldudvalget, som pt. er klar
til at overtage suppleantposten i fodboldafdelingen. Jeg håber og tror dog på,
at et meget stærkt fodboldudvalg, med opbakning fra Ulfborg IF bestyrelse,
løser udfordringen med at finde den rigtige konstellation for fodboldafdelingen, så man kan fortsætte den positive udvikling af SHN/Ulfborg.
v/ Bjarne Tarpgaard Nielsen
Suppleant for fodboldudvalgsformanden
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