
Beretning fra ungdomsudvalget 2014 

 

Året 2014 blev et godt år for vores ungdomsafdeling, der har været lidt tilbagegang i 
nogle rækker, men der er også rigtig mange tilbud til de unge i dag.  

Vores spillere viser stor gejst og evner til at spille bold, så her skal vi takke vores 
mange dygtige trænere som vi har i klubben. Uden dem havde vi ikke nogle ” unger” 
på vores baner. 
Så stor tak skal lyde til alle jer trænere. 

Vi fik i foråret gang i vores streetbane, det var i form af sandkassefodbold, som var et 
stort tilløbs stykke, der var omkring 17 dejlige unger, som sammen med deres 
forældre nød god af Mette & Allans kunne, så tak for jeres indsats, håber i er klar igen 
her i foråret. 
Vi fik også gang i fodbold fitness for de lidt ældre piger. Omkring 10 piger stillede op 
til en god gang opvarmning, og forskellige boldspil bagefter. Så her skal lyde en tak til 
Mette, Stine og Cecilie for jeres indsats. 

Af sociale arrangementer kan bl.a. nævnes 
Vores U 12,13 og 15 drenge var i sommeren til Ramsing Cup, tur til FCM, besøg af 4 
spillere fra FCM, som trodsede regnen, men ungerne hyggede sig. 
Vi skal også takke vores mange forældre, som stiller op til kørsel, trøjevask og diverse 
forplejning til kampe, og ikke at forglemme dommergerninger, så endnu engang tak 
til jer forældre. 
Vi skal nok en gang takke alle vores sponsorer, vi er stolte af, at i er med til at gøre 
vores klub sund og fornuftig klub. 

Fikadelleboden blev som vanligt afviklet til Ulfborg Marked, det blev 3 gode dage, hvor 
vi fik lavet et pænt overskud på omkring 37.000,- disse penge er bl.a. noget af det vi 
bruger på vores ungdomsspillere til ture mm. Nok engang tak til jer forældre og 
frikadelleudvalg, som bakker op om disse dage. 

I mellem jul og nytår afholdte vi for 41. gang Ulfborg Cup. Sidst i november først i 
december så det sort med tilmeldinger, men så skal jeg love for, at der kom gang i 
tilmeldingerne. 
Vi nåede op på 163 hold, hvilket er det største antal hold i historien. Vi måtte ty til at 
leje os ind på Staby Efterskole, så vi kunne få afviklet nogle af de mange kampe på 
efterskolen. 
Stor tak til jer for jeres hjælpsomhed. 

I forbindelse med Ulfborg Cup skal der igen lyde en stor tak til vores sponsorer, de 
flotte sponsorater er med til at vi kan have mange flotte præmier til holdene. 
Der skal her igennem og lyde en stor tak til alle vores frivillige hjælpere under 
stævnet, vi havde igen omkring 85 hjælpere, så 1000 tak for jeres hjælp, uden jeres 
hjælp ville vi ikke kunne afholde sådan et stort stævne. 

Der skal også lyde en stor tak til Ib Sørensen for tørnen som kampfordeler, Ib har 
gjort et stort stykke arbejde i mange år. Du har valgt at trappe ned efter mange år, 
så Torben Nielsen har lovet at tage over, så velkommen til dig Torben. 

Vi skal også sige tak til Henning Hansen for kontakten til FCM 



En stor tak skal også lyde til Laila og hendes personale for jeres gode samarbejde og 
gode humør. Tak for de mange timer i bruger under Ulfborg Cup, selvom det godt kan 
gå ud over nattesøvnen. 
 
Tak skal også lyde til ungdomsudvalget og bestyrelsen i UBG for godt samarbejde. 
Martin Finseth fra Sdr. Nissum har valgt at trække sig fra udvalget, men en stor tak 
skal lyde til dig Martin for samarbejdet. 
Jeg selv har også valgt at trække mig fra udvalget. Det har været nogle spændende 
og udfordrende år, som jeg vil se tilbage på med glæde. 
 
 
 
Lene Chrois 
 

 

 

 

 

 


