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Beretning fodbold 2016 
Frivillige kræfter – og for første gang i mands minde, er der nu flere hænder i 
udvalget ved årets udgang, end der var ved årets begyndelse. 
Det betyder forhåbentligt, vi kan få organiseret fodbolden endnu bedre.  
Medlemstallet er fortsat stabilt på de ca. 300 medlemmer. Engagerede træ-
nere og forældre er genvejen til succes i en aldersgruppe. Nogle årgange har 
vi rigtig godt fat i, mens andre stort set er tabt. 
2016 var året, hvor jord og flisearbejdet rundt om multibanen blev afsluttet. 
Det bliver vi forhåbentligt rigtig glade for i 2017 og fremad, når græsset bliver 
grønt rundt om banen. Stor tak til bl.a. Brian Gadgaard for arbejdet. 
Succeserne på træningsbanerne er specielt tydelig, når et par af spillerne fra 
FC Midtjylland ser forbi til en træningssamling. Det er blevet en hel god traditi-
on med mange spillere på banerne, når de professionelle spillere ser forbi. Det 
giver gode oplevelser, og FCM samarbejdet er begyndt at give os god værdi. 
Og en stor tak til Henning Hansen for det og hans arbejde. 
Sommeren sluttede nu, traditionen tro, af med Ramsing Cup, hvor vi i år hav-
de flere hold med end tidligere. I år deltog holdene fra U9 og op til U15. Det 
betød vi havde flere spillere med, og der var en rigtig SHN/Ulfborg camp. Spil-
lerne fik et godt tilskud til turen fra Frikadelleboden. 
Sommeren bød også på noget nyt – nemlig en fodboldskole. Den blev af-
holdt i samarbejde med Sommersjov i Vest, og vi havde 53 børn og unge på 
fodboldskole i 3 dage på banerne i Ulfborg. Det var nogle gode og travle 
dage, og er helt sikkert et arrangement, vi vil forsøge os med igen. 
Igen efter efterårsferien holdte vi fælles afslutning på Beach Bowl i Søndervig. 
Hele 144 personer deltog til nogle hyggelige timer. Det er blevet en hel god 
tradition at holde en fælles afslutning i stedet for at holdene holder det indivi-
duelt.  Vi arbejder på, at gøre fodboldafslutningen i oktober måned til en fast 
del af årshjulet i fodboldafdelingen. 
Igen blev Ulfborg Cup en succes. Vi afholdte kun stævnet i Ulfborg i år. Derfor 
var der ikke plads til helt så mange hold. Men vi nåede alligevel næsten 
samme antal som tidligere, hvor vi brugte 2 haller. Det er et stort arbejde at 
afholde stævnet – og uden Morten Sig, så havde Ulfborg Cup 2016 ikke haft 
cup-ånden. Et kæmpe arbejde, du udfører Morten, og vi fik meget få negati-
ve bemærkninger. Stort set alt sportslige klappede på 4 dage med fodbold 
fra morgen og til midnat. 
Og en stor tak til Vestjysk Fritidscenter og alt personalet her for samarbejdet i 
2016 – og ikke mindst i forbindelse med Ulfborg Cup. 
Modsat ungdomsstævnet er seniorfodbolden er under pres. Under Claus Niel-
sens 3 år, har vi dog fået fundet nogle af basiselementerne som godt humør 
og socialt lag frem for alvor. Både i for- og efteråret stillede vi serie 3 og serie 6 
hold. Succesen er, det skal være sjovt at gå til fodbold; det handler ikke kun 
om fodbold, men om at holde et godt kammeratskab. I forlængelse af det 
har vi desværre sagt tak for denne gang til samarbejde med Claus Nielsen, 
der har været træner i 3 år. Seniorfodbolden i SHN/Ulfborg havde i dag ikke 
været det samme uden Claus’ indsats.  
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De samme værdier gør sig også for vores ældste ungdomshold, hvor Nicolai 
Ransby gør et kæmpe arbejde, og utraditionelt nok holder godt fast i en hel 
årgang. Godt arbejde. 
Samarbejdet i klubben bliver forhåbentlig styrket fremad med de flere kræfter 
i udvalget. Vi arbejder på at få nedfælde vores retningslinjer, arbejdsopgaver 
og værdier på skrift. Det er et stort arbejde, men vil forhåbentlig gøre det let-
tere at rekruttere folk fremad. 
De frivillige har vi rigtig mange af. Og vi er rigtig afhængige af alle folk, når vi 
har tilbagevendende opgaver. Mange er gode til at hjælpe, om det så er fri-
kadelleboden, fodboldskolen, Ulfborg Cup – eller i 2017 Fodboldens Dag, hvor 
vi søger at lave en dag i fodboldens tegn. En stor del af aktiviteterne kan kun 
lade sig gøre, fordi ungdom- og seniorafdelingerne bakker op om hinanden. 
Tak til alle frivillige sponsorer, trænere og forældre. Uden jer havde vi ingen 
klub. 
 
Anders Bukbjerg 
 


