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Årsberetning – Midtals IF fodbold børn og ungdom (U6-U17) 2018 
 
Der er ca. 100 spillere (74 drenge og 26 piger) i årgangene fra U6 til og med U16, hvilket er 12 færre spillere 
i forhold til sidste år. Det er 25 trænere/holdledere tilknyttet årgangene.  
 
Vi har i 2018 haft træningstilbud og turneringshold i U7 drenge, U8 drenge, U9 drenge, U9/U10 piger, U11 
drenge, U12 piger, U13/U14 drenge (MIF/NSU samarbejde under FBS ALS), U15/U16 drenge 
(MIF/NSU/EUI/HUI/LSG samarbejde under FBS ALS). 
 
U7/U8/U9 drenge: 
 
Jeppe Lyck-Hansen, Jan Paulsen, Sebastian Holthusen, Morten Hadberg og Søren Petersen har fortsat et 
godt greb om de yngste årgange, men er udfordret i U8 årgangen, hvor børnetallet er ekstraordinært lavt i 
Augustenborg. På trods af det er det lykkedes, at få drengene ud at spille med hjælp fra de øvrige årgange. 
 
U9/U10 piger: 
 
Allan Plehn og Brian Kørschen har igen i 2018 ydet en stor indsats som trænere for årgangene assisteret af 
Clara Vestergaard og Sophia Doyle (to tidligere børne- og ungdomsspillere i MIF). I efteråret falder en del 
piger fra. De ældste spillere rykkes op til U12, mens de yngste kører efterårs- og vintersæsonen igennem 
med et U9 hold.  
 
U10/U11 drenge: 
 
Morten Duus, Morten Petersen og Sandra Hejgaard har lagt et stort stykke arbejde i at bringe ro og konti-
nuitet omkring årgangene, som tidligere har oplevet stor udskiftning i trænerteamet. Ved starten på inden-
dørssæsonen har Bjarne Albers overtaget holdlederansvaret for årgangene fra Sandra, og det bliver spæn-
dende at følge drengene i 2019. 
 
U12 piger: 
 
Årgangen har i hele sæsonen været udfordret på antallet spillere, men trænerteamet bestående af Morten 
Strüssmann, Mads Hansen (forår 2018), Jesper Henneberg (forår 2018) har arbejdet engageret og vedhol-
dende for pigerne. Ved opstarten på vintersæsonen har Morten fået træner assistance fra Mathilde Jensen 
og Karoline Kullegard (to tidligere børne- og ungdomsspillere i MIF), og senest er der nu endeligt et formelt 
klubsamarbejde på vej med Lysabild SG U12 piger under FBS ALS. Det giver gode muligheder for, at pigerne 
fra de to klubber kan opleve at spille 11-mands fodbold fra og med efteråret 2019. 
 
U13/U14 drenge: 
 
Der blev i 2018 indgået et formelt klubsamarbejde med Notmark SU under FBS ALS med Kim Michaelsen 
(NSU) i spidsen. Udover Kim så består trænerteamet af Henrik Boes-Weber (MIF) samt flere fra NSU. Hold-
ledere er Sara Reichmann (MIF) og Jacob Allan (NSU). Samarbejdet fungerer godt, og der god opbakning fra 
forældrekredsen. Samarbejdsholdet deltog i Lunderskov cup og har spillet i U14 liga 5 i efteråret, hvor de 
opnår en 2. plads i puljen.  
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U15/U16 drenge: 
 
Årgangene var før sommerferien et holdsamarbejde med Notmark SU under FBS ALS, trænet engageret af 
Søren Schmidt (MIF) med hjælp fra Tommy Frost-Eckert (MIF) og med et holdlederteam bestående af 
Micahel Junker (NSU) og Bjørn Christian Hansen. Drengene spillede i U15 liga 5 og vinder suverænt puljen. I 
efteråret blev holdet kraftigt udfordret på antal spillere på grund af ”afgang” til efterskoler. Det besluttes 
derfor at udvide samarbejdet til også at omfatte Egen UI, Hørup UI og Lysabild SG forsat med Søren 
Schmidt (MIF) som træner og nu assisteret af Per Andersen (EUI). Holdet spillede i efteråret i U16 liga 4, 
hvor det blev til en 3. plads i puljen. Holdet deltog i Vildbjerg Cup. Holdet var, selv med alle 5 klubber i sam-
arbejdet, fortsat udfordret på antallet af spillere, men det lykkedes gennem en ihærdig indsats fra træner- 
og holdlederteamet og med hjælp fra spillere på efterskole og med spillere fra den nedlagte U17 årgang at 
stille hold til alle kampe. Det er tankevækkende, at der i et samarbejde mellem hele 5 klubber kun lige er 
nok spillere til at stille et 11-mandshold i U16 årgangen, men det underbygger behovet for FBS ALS samar-
bejdet. 
 
U17 drenge: 
 
Årgangen var før sommerferien et holdsamarbejde mellem Midtals IF, Egen UI, Hørup UI, Notmarks SU og 
Lysabild SG under FBS ALS, trænet at Per Andersen (EUI) assisteret af Kim Michaelsen (NSU). Drengene 
spillede i U16 liga 4, hvor det stort set til alle kampe var en udfordring at stille hold på grund af en meget 
smal trup. Med hjælp fra U15 drengene kommer holdet igennem alle kampe og ender på en 3. plads i pul-
jen. Holdet har endvidere en god tur til en international turnering i Holland i foråret. Årgangen lukkes ned i 
efteråret, da efterskoler og andre interesser reducerer truppen til kun 3 spillere. Det er tankevækkende, at 
der i et samarbejde mellem 5 klubber ikke er spillergrundlag for at stille et 11-mands hold i U17. 
 
Fodbold bredde samarbejdet ALS (FBS ALS): 
 
Fodboldbredde samarbejdet FBS ALS mellem klubberne Egen UI, Notmark SU, Midtals IF, Hørup UI og Lysa-
bild SG har i 2018 virkelig vist sin berettigelse og sikret, at der er hold at spille på i årgange, hvor klubberne 
ikke selv kan stille hold. Udover de ovenfor nævnte samarbejder, så er der yderligere et velfungerende FBS 
ALS samarbejde mellem Hørup UI og Egen UI i U15 årgangen. 
 
Af andre begivenheder/arrangementer i løbet af året skal nævnes: 
 
• DGI fodboldskolen med over 80+ deltagere, hvilket var dobbelt så mange som i 2017. Så fodboldskolen 

lever igen, ikke mindst fordi de øvrige FBS ALS samarbejdsklubberne støttede op omkring skolen. 
• Vores eget indendørsstævne (Kellmanns VVS cup) med 100+ deltagende hold i U6 til U13.  
 
Jeg takker alle (forældre, trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer og sponsorer) for den flotte indsats 
og opbakning gennem året, som gør det muligt for børn og unge at spille fodbold i Midtals IF.  
 
Det var så de sidste ord fra min side som en del af fodboldbestyrelsen. Det har været 4 spændende og inte-
ressante år, hvor jeg har været så heldig at møde mange engagerede og dedikerede mennesker, som yder 
en kæmpe indsats for fodbolden i Midtals IF, men også i samarbejdsklubberne. God vind fremover! 
 
Steen Skytte Jensen, 
Ungdomsformand Midtals IF Fodbold 
Den 27. februar 2019 


