
Beretning seniorfodbold 2014 

2014 blev bød første gang i flere år på en vis stabilitet. Antallet af medlemmer har 
været stort set uændret. Samtidig har vi fået tilgang af nogle unge spillere - desværre 
fordi vi ikke har et U17-hold i ungdomsrækkerne, men det har på seniorbasis gjort 
bredden væsentlig bedre end tidligere. 

Til trods for den bedre bredde kan vi dog stadig se, det er en svær opgave at stille 2 
seniorhold. Det er dog lykkedes at stille hold i de fleste kampe. Holdsport passer bare 
ikke ind i dagens Danmark. 

Sportsligt bød foråret for serie 3 holdet en god genrejsning. Efter en klar nedrykning i 
efteråret skulle niveauet findes igen. Det blev til en placering midt i rækken. I 
efteråret sluttede holdet på en 4.plads i den nok tætteste pulje i hele DBUs regi. 
Holdet sluttede á point med oprykkerne. 

Rent træningsmæssigt kan vi se tilbage på et 2014, hvor træningsfliden har været 
større en tidligere. Det skyldes i høj grad den nye træner, Claus T. Nielsen, som også 
har fået det sociale til at fungere væsentlig bedre.  

I oldboys-rækken er vi ligeledes stabilt kørende. Holdet er stillet hver gang; og nok 
spilles der for at vinde, men sammenhold og social hygge er de vigtigste parametre. 
Og hen over vinteren har oldboys træner indendørs i hallen i Sdr. Nissum. 

2014 bød på et nyt tiltag i form af "fodboldfitness for kvinder", der blev afviklet i løbet 
af foråret. Det skulle nu være bevist, at motion kan være sjovt for pigerne, også 
selvom der skulle være en fodbold involveret i en øvelse eller to. Stor tak til Mette 
Libergren Nielsen for at "vise vejen". 

Ellers vil jeg sige tak til alle, der bakker op om seniorfodbolden. En stor tak til Henrik 
Poulsgaard, der er stoppet som holdleder for seniorherrerne. Og ikke mindst en stor 
tak til Ib Sørensen, der er stoppet som kampfordeler efter mere end 40 år på posten. 
Tak for dit store arbejde og din loyalitet overfor fodbolden i UBG og i de seneste 
mange år i SHN/Ulfborg. 

Anders Bukbjerg 


