
Årsberetning 2015(stikord) 
Målsætningen for fodbold senior i 2015 var ikke så meget sportsligt, men mere ledelsesmæssigt. Vi havde 
en mål om at for flere til at bidrage/hjælpe med de praktiske ting der er med at drive en forening. Dette er 
lykkes delvist med flere i udvalget mm og det vil fortsat være en målsætning længere frem i tiden. 
Derudover havde vi også en målsætning om at fortsætte den økonomiske fremgang vi har haft de sidste par 
år, hvilket ligeledes er lykkes. Dette er i høj grad kommet i hus via vores nye sponsoransvarlig Kasper Jepsen 
– stor ros til ham. 
Sportsligt har det været et tilfredsstillende år for alle hold med deltagelse i oldboys og damehold i DGI og 
vores serie 5 og 3 i DBUjylland. 
Oldboys sluttede i den nederste/midterste del af puljen i foråret og blev inddelt i en lettere pulje i 
efteråret, hvor det blev til 16 point og en målscore på 43-14 og hvor de blandt andet vandt en kamp 18-0 
og ugen efter 9-0. Vi håber på lidt mere modstand til foråret. Vi har dog kæmpet en del med ulovlige 
spillere fra modstanderholdene  
Dameholdet i den bedre halvdel i foråret og i efteråret i en lidt svære pulje, hvor det blev til en pointhøst på 
10 og en målscore på 29-29 
Serie 5 holdet har i de seneste år kæmpet lidt i den nedre halvdel af puljen, hvor de oftest stiller med 
forskelligt hold fra gang til gang grundet afbud. I foråret blev de nr 5 ud af 6 hold, hvor det blev til 7 point 
og en målscore på 13-33. I efteråret blev det til en 4. plads med 9 point og en målscore på 21-30 – en 
fremgang dog med 6 point foræret. 
Serie 3 har kæmpet med stor udskiftning i år, men det blev til en 4.plads ud af 8 i foråret med 22 point og 
en målscore på 45-37. I efteråret var det anderledes op af bakke, da vi havde svært ved at score mål og 
afgøre kampene til vores fordel, men med en utrolig flot slutspurt gik vi fra sidstepladsen til overlevelse i 
sidste runde med en 6.plads og 14 point og en målscore på 31-36  
Det kommende år 
Målsætning 

- Fortsætte det frivillige tiltag – få flere med 
- Økonomi – mål 10.000 
- Sportsligt:  

o Mere fokus på vores andethold 
o Være med i den bedre halvdel for begge hold 


