
Årsberetning 2015 fodboldungdom. 
Fodbold ungdom toppede i 2013 med det største antal medlemmer i flere år og 
måske nogen sinde med ca. 110 medlemmer. 
I 2014 var tallet 83 og sidste år 75 altså en nedgang i medlemstallet på to år på 35, 
hvilket svarer til ca. 33 %. Nedgangen har endda reelt været større, da de ældste 
drenge U16 11 mandsholdet stoppede i sommer, da mange tog på efterskole. Så fra 
efterårets start var der kun 61 medlemmer i fodboldungdom. Vi nærmer os en 
halvering på to år. 
Årsagerne skal findes i, at årgangene i 3. - 7. klasse i Kragelund er særdeles små, og 
at det ikke har været nok til at kunne stille hold. Det har blandt andet medført, at 
nogle spillere har søgt til andre klubber, og så er der så også det, at u16 spillerne har 
nået den alder, hvor de i hvert tilfælde for et års tid har forladt klubben. 
Fodbold ungdom er altså nede i en bølgedal, hvad angår antallet af medlemmer. 
Heldigvis ser det ud til, at der er håb nedefra, men vi skal ret langt ned. 
I 2015 har vi haft et sandkassehold på ca. 15 drenge og piger, der har lejet og spillet 
hver torsdag. Så har vi haft et u8 og u9 hold på ca. 16 drenge og piger, som har 
deltaget i DGI´s turnering for 5-mandshold. Det lykkedes at samle 7 piger og en 
træner, så der kunne dannes et u 10 hold, som også har deltaget i DGI´s turnering. 
Så har vi 9 drenge, som har udgjort et 8-mands U 13 hold, og nogle af dem har også 
spillet på det 11-mandshold som Jesper Kelsen og Per Kristiansen fra Centrum har 
dannet således, at der har været et godt samarbejde mellem FK 73 og IF Centrum. 
Drengene har på dette hold spillet kampe både her og, i Skægkær. 
Endelig har vi haft et U15 pigehold sammensat af hele tre årgange fra 7. - 9. klasse 
og det omtalte u 16 11-mandshold, som gik i opløsning i sommer. 
De fleste af vore hold er sammensat af spillere fra flere årgang. Det har været en 
nødvendighed, da vi jo er en lille by. Det har også været helt fint, for i DGI er det ikke 
et problem at opnå dispensationer. Det har også været nødvendigt, da man har 
udvidet holdene fra 7 mand til 8. 
Hvis vi ser bort fra nedgangen har det alligevel et godt år med mange spændende 
kampe. 



Ser man på den kommende sæson ser det ud til, at samtlige hold ønsker at 
fortsætte, og at trænerne er på plads. Vi plejer at starte omkring 1.april, hvor 
banerne bliver givet fri. 
Der har jo også været afholdt endnu en succesfuld fodboldskole, hvor 114 drenge 
fra mange omegnsklubber har deltaget. Deltagerantallet har også her været noget 
dalende for medlemmer af FK 73. Rene Søndergaard har endnu engang været leder 
af fodboldskolen med en række dygtige lokale trænere til at stå for de mange hold. 
Den digitale evaluering fra de mange forældre har været entydig rosende, og ikke 
mindst maden som Gitte Lyngaa i mange år har stået for har fået rigtig mange 
rosende ord. Gitte stopper nu, og fremover er det op til Rene at finde en anden 
løsning på maden. Gitte du skal have en meget stor tak for dit arbejde også i 
fodboldskolen. 
Stor tak til Rene også og trænerne og de mange andre hjælpere. 
Når vi kigger frem mod den kommende sæson, har vi dog en kæmpe udfordring. De 
nuværende udvalgsmedlemmer har de sidste par år ønsket at stoppe, men har ikke 
kunnet finde erstatninger. Det kan vi stadig ikke. Men vi har taget den beslutning, at 
nu er det slut. 
Jeg har ofte skrevet i klubbladet og gjort opmærksom på problemet, og her i 
efteråret har vi haft stort set alle forældre fra de yngste årgange til forhør face to 
face. På et tidspunkt troede vi, at nu var den der, men i sidste ende trak alle 
følehornene til sig. 
Jeg har været med i udvalget i omkring 10 år og været formand de sidste 6-7 år. 
Gitte og Egon har også været med længe. Så vi synes, vi har gjort vores pligt. Nu må 
andre tage over. 
Viser det sig her i aften, at ingen byder ind, vil vi gøre en sidste anstrengelse og 
indkalde alle forældre via Conventus og Lars Faarups Nyt i Kragelund til et møde i 
klubhuset for at se, om der kan stables noget på benene. 
Udvalget er selvfølgelig resten af foråret klar til at hjælpe nye i gang.  
Vi håber naturligvis, at alt falder på plads, men er ikke umiddelbart alt for 
optimistiske. Men med håbet om at fodbold ungdom i FK 73 kan fortsætte i mange 
år fremover vil jeg gerne sige tak til udvalget – Gitte og Egon - og alle dem, som i 
årets løb på den ene eller anden måde har været frivillig i fodbold ungdom. 



 


