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Fodboldudvalget                    
 
 
Dette udvalg er delt op i 2 udvalg, fordi det er en idrætsgren i FK73 
hvor der er mange medlemmer og for at tilgodese både 
ungdomsspillere og seniorspillere bedst muligt. 
 
Fodboldungdom 
 
I dette udvalg er der 4-6 medlemmer. Sæsonen er delt op i 
forårssæson og efterårssæson. Holdene tilmeldes turneringer for 
henholdsvis foråret og efteråret, og disse tilmeldinger skal faktisk 
være på plads inden sæsonerne starter. Derfor oplever man nogle 
gange, at nogle hold er havnet i en forkert pulje, fordi udvalget ikke 
har vidst på forhånd hvilke og hvor mange spillere der blev på hvert 
hold. Inden efterårssæson starter kan man nå at flytte holdene til de 
rette og mere ligeværdige puljer. 
 
Udvalget skal sørge for at lave ”indbydelser” til sæsonopstart, der 
skal skaffes trænere til de enkelte hold (helst 2 trænere til hvert hold), 
og man skal finde ud af om børnene skal spille i 7-mands DGI-række, 
eller 11-mands JBU-række. Det afhænger selvfølgelig meget af hvor 
mange børn der er. Igennem de sidste mange år, er det faktisk kun 
drengespillerne der har haft spillere nok til et 11-mands hold. 
Endvidere skal udvalget også sørge for dommere til 
hjemmekampene. Hvis kampe flyttes eller aflyses, skal trænere give 
besked til børnene, dommerne, modstanderen. Resultater fra hver 
kamp skal indrapporteres til hhv. DGI og JBU.  
Udvalget skal lave kontingentlister til kassereren både forår og 
efterår. Der skal laves et budget som helst skal overholdes. Det er 
vigtigt at samarbejde med Skolen og de andre ungdomsudvalg, da det 
er de samme børn man henvender sig til og ligeså er der nogle 
praktiske ting der skal planlægges omkring omklædningsrum mm. 
Det kan også være, at man skal slå sig sammen med skolen eller 
andre udvalg for at købe nye rekvisitter. 
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Børneholdene får tilbud om stævner i løbet af sæsonen. Det er 
udvalget der, i samråd med trænerne, beslutter hvilke stævner FK73 
deltager i. Der er tradition for, at alle hold, op til og med drenge og 
piger, deltager i Linå Cup i september måned. Det er et arrangement 
der altid er stor opbakning til. 
 
Når efterårssæsonen er slut, aftales det med trænerne hvordan der 
holdes afslutning for børnene. Nogle gange laver man et fælles 
arrangement. Andre gange individuelle arrangementer. Flids- og 
fiduspokaler er blevet afskaffet i udvalget for nogle år siden. I stedet 
bruges pengene til opstarts og afslutningsarrangementer, så børnene 
ikke selv skal betale noget til dette. 
 
Ungdomsudvalget sørger også for at skaffe hjælpere til de fælles 
arrangementer der er i FK73, og det kan sagtens være børnene der 
hjælper. F.eks. var der nogle af fodboldpigerne, som hjalp til under 
foreningens borgerjulefrokost i dec. måned.  
Klubbladet vil også meget gerne have bidrag fra udvalget eller 
spillene, forældrene, tilskuerne. Dog skal udvalget skrive 
årsberetningen (typisk udvalgsformandens opgave) senest 1. februar, 
så den kommer med i klubbladet inden generalforsamlingen. 
 
Fodboldskole er en opgave der hører under fodboldungdoms-
udvalget. Der er et af medlemmerne i udvalget, som primært er 
ansvarlig for dette arrangement. Fodboldskole afvikles i samarbejde 
med DGI, som står for det administrative m/tilmeldinger, betalinger 
mm. – mens fodboldudvalget står for det praktiske m/trænere, 
planlægning forplejning, og øvrige hjælpere. DGI har desuden 
spændende rekvisitter som de gerne stiller til rådighed, ligesom der 
bliver stillet et stort telt op foran klubhuset, hvor børnene kan indtage 
deres måltider. Fodboldskole i Kragelund afvikles altid i uge 31. Der 
er som oftest godt vejr og svømmebadet er en populær afveksling for 
børnene. 
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Fodboldsenior 
 
4-6 medlemmer udgør dette udvalg. Fodboldsæsonen for seniorer er 
længere end for ungdommen. Sæsonen starter allerede i februar 
måned og selv om der er pause både om sommeren og vinteren, så er 
der ofte træning 1 gang i ugen alligevel i de perioder. 
 
Udvalgets opgaver er, at planlægge sæsonopstart, turneringer og 
træningslejr. Desuden skal de sørge for udstyr(tøj og rekvisitter), og 
lave kontingentlister til kassereren forår og efterår. Der afholdes 
spillermøder og udvalgsmøder 3-4 gange i løbet af året. Dommere 
skal arrangeres til hver kamp, og hvis der er ændringer skal der gives 
besked til alle – både spillere, trænere, dommeren (ellers koster det) 
og klubhuset hvis det er hjemmekamp. 
En meget vigtig opgave for udvalget er at skaffe trænere og 
holdledere.  
Til seniorherrerne er der 1 lønnet træner ansat, som træner alle 
spillerne på de 4-5 hold som FK73 som regel har. Derudover er der 
en holdleder tilknyttet hvert hold, en person som står for det praktiske 
med f.eks. at samle spillere til hver kamp og tager med ud til 
kampene, og ind-rapporterer resultaterne. 
Denne sportsgren har mange aktive udøvere. Det er ikke blot folk 
bosat i Kragelund området, men også folk fra Silkeborg og andre 
byer. Mange spillere bliver ved med at spille i FK73, selv om de 
flytter fra området. 
 
FK73 har også et enkelt Damehold. Der er som regel 1-2 trænere til 
dette hold – damerne træner dog ikke i sommerferien og om vinteren.  
 
Udover de ugentlige træninger og kampe, så afholder udvalget 
hvert år en fodboldturnering en af de første weekender i august 
måned. Det hedder Albani-cup, og der kommer flere hold fra andre 
klubber og dyster om en pokal. 
Denne turnering afholdes altid lige efter fodboldskolen, for så kan 
deltagerne gøre brug af det store telt, som er opstillet foran klubhuset 
og som børnene på fodboldskolen indtog deres måltider i. 
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Fodboldsenior gør meget for at få penge i kassen. Der laves budget 
for hver sæson, men fodboldsenior er et af de udvalg som ofte laver 
underskud, og det skyldes bl.a. at foreningen ikke kan få tilskud til 
voksne idrætsudøvere, så selv om kontingenterne er væsentlig højere 
i denne sportsgren, så kan det ikke dække udgifterne. Udvalget 
forsøger så at skaffe lidt penge ind ved f.eks. Albani Cup, 
arrangementer i klubhuset for spillerne og ved at stille med hjælpere 
til f.eks. Regatta-festen.  
 
Desuden skal udvalget (som alle de andre udvalg) skaffe hjælpere til 
bl.a. festudvalgets arrangementer. Bl.a. til sponsorcykelløb og 
midsommerfest i juni måned. Og der skal skrives indslag til 
klubbladet når der er noget at berette - som minimum skal der skrives 
beretning som skal bringes i februar måneds udgave, inden 
generalforsamlingen. 
 
Som afslutning på sæsonen, så afholdes der altid afslutningsfest den 
sidste lørdag i oktober måned, enten i Frederiksdal eller Kragelund 
forsamlingshus. Dette arrangement er for alle spillerne og deres 
påhæng og der er brugerbetaling. Det er på denne aften at alle 
”priserne/vandrepokalerne” bliver uddelt: Flidspokal – Fidusen – 
Årets komet og Årets FK’er. 
  
 
 
 
 
 

                 


