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2018 blev et travlt år i Midtals IF. med en masse forskellige aktiviteter. 
 
Traditionen tro startede året ud med Alsrevyen som havde 10 års jubilæum. Igen stod Albert 
Davidsen og Bent Vestergaard for alt det praktiske og hele revyen blev afviklet med stor succes. 
Alsrevyen 2019 bliver den sidste med Albert og Bent i front, da de takker af efter at have stået for 
det i rigtig mange år. Jeg vil på vegne af Fodboldafdelingen sige mange tak til de 2 for det kæmpe 
arbejde de har lagt i klubben. Fremover bliver det undertegnede som overtager posten. 
 
Efter at have misset kvalifikationen til EM- og VM-slutrunder de sidste par år, var Danmark endeligt 
tilbage på den store scene til VM sommers. I samarbejde med Augustenborg-hallerne afholdte vi 
derfor storskærms-arrangement. Formålet var ikke at tjene store penge, men at give klubbens 
medlemmer samt byens borgere en mulighed for at se Danmarks kampe på storskærm. Alt i alt 
blev det til 2 velbesøgte arrangementer med rigtig god opbakning, så vi ser frem til næste år, hvor 
vi gerne skulle kunne vise Danmarks EM-kampe. 
 
Henover sommeren var der, traditionen tro, også Sønderborg Ringridning hvor fodboldafdelingen 
også var godt repræsenteret. I august afholdte vi DGI Fodboldskole med 80+ deltagere, hvilket var 
en kæmpe fremgang fra de tidligere år. Vi oplevede en stor opbakning fra vores 
samarbejdsklubber i FSB Als, hvilket vi er rigtig glade for.  
 
Hovedafdelingens Idrætsuge var flyttet til 3. weekend i august, hvilket desværre ramte sammen 
med et større udendørsstævne, hvilket gjorde at opbakningen til vores udendørs-turnering 
manglede. Vi støtter dog gerne op om Idrætsugen, så planen er at se om der i år vil være grundlag 
for turneringen igen. 
 
Årets sidste store aktivitet er vores Kellman Cup, også dette gik over alt forventning med over 100 
deltagelse hold og et velafviklet stævne. Det kræver dog mange frivillige at afvikle dette event, og 
her savner bestyrelsen opbakning, noget der er nød til at blive ændret, hvis vi fortsat vil kunne 
afvikle stævnet. Der skal lyde en stor tak til Lasse Duus for det store antal timer han lægger i 
klargøringen og afviklingen af stævnet. 
 
Mht. sponsorering, så oplever vi at der er stor opbakning til sponsorering af trøjer, men modsat at 
det er blevet sværere at indhente sponsorater til udstyr mm. Her er en af opgaveren i det nye år at 
lægge større fokus på dette, da det er en vigtig indtægtskilde for os. Der er allerede en større 
sponsorat i støbeskeben, som undertegnede håber at det lykkes os at få sat i værk. Vi har dog set 
stor fremgang i sponsorering af stadionreklamer, hvilket vi kan takke Kjeld Vestergaard for. Her har 
vi set en flot fremgang og så sent som i denne uge, fik vi opsat 3 nye skilte på stadion. Stor tak det 
Kjeld for det store arbejde. 
 
Vi er fortsat en del af FC Sønderborg som er i gang med en stor omstrukturering med ansættelse 
af en fuldtidstræner og udarbejdelse af en Masterplan. På spillersiden har vi stadig medlemmer 
tilknyttet holdene i FCS og undertegnede venter i spænding på fremtiden i FC Sønderborg. 
 
Vores klubsamarbejde FSB Als har også stor succes og det er dejligt at se at vi får skabt flere 
samarbejdshold på tværs af alle klubber, så vores spillere fortsat har mulighed for at spille fodbold i 
ungdomsrækkerne 
 
 
Til slut, vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde i løbet af hele 2018. Det er ikke 
nogen hemmelighed at vi har været igennem et turbulent år, hvor undertegnede har lært en 



masse. Jeg vil personligt sige kæmpe stor tak til de bestyrelsesmedlemmer som stopper i dag, 
nemlig Hanne Thomsen, som har haft posten som Kasserer og Kampfordeler i rigtig mange år, 
Steen Skytte Jensen som har haft posten som Ungdomsformand og Anitta Krogh Jensen som har 
haft posten som Sekretær. Stor tak for den tid og passion I har lagt i klubben. Overordnet set er 
jeg, som formand, rigtig glad for at se det engagement alle bestyrelsesmedlemmer lægger i deres 
arbejde, det er guld værd i forhold til at klubben fortsat kan eksistere. 
 
Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere, som trofast møder op hver uge, så vores 
medlemmer kan træne og spille fodbold. Der skal lyde en stor tak til alle forældre, som støtter op 
om deres børn, dette er uundværligt i en klub som vores. Også en tak til alle frivillige som har 
hjulpet til i 2018. Tak til alle vores medlemmer som spiller fodbold hos os, og helt til sidst, en stor 
tak til alle vores sponsorer, som støtter op om klubben. 
 
 
På vegne af Midtals IF. 
Mads Vestergaard 
Formand 
 


