
 

 

Årsberetning Ungdom 2019:  
I 2019 har vi haft rundt regnet 100 børne og ungdoms spillere i Midtals. Fordelt på 90 i foråret og 105 i 
efteråret (Heraf er ca. 25 piger).  
Det er stort set status quo i forhold til sidste år. Og det må i tider med faldende børnetal i Augustenborg 
betegnes som tilfredsstillende. 
  
Vi har i 2019 haft træningstilbud og turneringshold i:   

• U3-U6 mix  
• U7 mix  
• U8 drenge  
• U9/U10 drenge (FBS Als - Egen + Midtals)  
• U10/U11 Piger 
• U11/U12 Drenge 
• U13 Piger (FBS Als - Lysabild + Midtals) 
• U14/U15 Drenge (FBS Als) 
• U16/U17 Drenge (FBS Als)  

  
Hen over året har vi desværre været nødt til at lukke ned for den sidstnævnte årgang.  

• U16 / U17 - FBS Als holdsamarbejdet havde ikke længere den fornødne opbakning.  
Spillerne fra årgangen er blevet tilbudt at træne og spille med på Senior i Midtals.  

  
• Derudover oplever U14 / U15 - FBS Als holdsamarbejde (Notmark / Midtals) stor og fortsat spiller 

afgang. På trods af at flere klubber er kommet med ind i samarbejdet, er grundlag for holdet yderst 
spinkelt. Og ændres situationen ikke må også dette hold lukke.   
I parentes bemærket, er der kun en enkelt Midtalsspiller på holdet. 
  

Vi må således konstatere, at specielt de ældste ungdomsårgange har trange kår i MIF. Der findes således 
ikke længere tilbud til hverken drenge eller piger fra U14 og opefter hvis U14/U15 holdet lukkes.  
Vi håber selvfølgelig at kunne bibeholde spillerne i de ældste årgange vi har nu, så vi på længere sigt kan få 
hold i de ældste ungdomsårgange igen.   
  
På positiv siden skal vi dog nævne, at vi i 2019 igen fik startet hold op i både "U3-U6" og U7 årgangene i 
Midtals med 25 børn fordelt på de to årgange.  
Det er enormt positivt og vi vil naturligvis forsøge fortsat at have fokus på at rekruttere nye trænere til de 
mindste årgange, når en årgang rykker op.  
  
Samtidig fortsætter alle trænere og holdledere i alle de resterende årgange i foråret - hvilket naturligvis 
også er særdeles positivt. 
  
FBS Als 
2019 var året hvor FBS Als samarbejdet mellem Egen og Midtals på U10 (2010) årgangen for alvor tog fart.  
På trods af omverdenens interesse i projektet kan vi konstatere at samarbejdet, i hvert fald med Midtals 
øjne har været en stor succes.  
Vi har formået at fastholde vores spillere på årgangen - hvilket var den grundlæggende årsag til 
samarbejdet. Samtidig har holdet samlet set oplevet en netto tilgang af spillere.  
  
Som tidligere nævnt måtte vi desværre også lukke FBS Als U16/U17 årgangen ned. Og som i kunne høre før 
hænger også U14/U15 holdet i en tynd tråd.  



 

 

På trods af det har mange spillere på tværs af de 5 samarbejdsklubber stadig stor glæde af FBS Als 
samarbejdet. 
  
Af øvrige højdepunkter i 2019 bør nævnes:  
  
Fodboldskole i uge 32 med 74 deltagende børn. Det var en mindre fald i antallet i forhold til sidste år hvor 
vi var lige over 80 deltagende. Dog et langt mindre fald end det vi hører andre fodboldskoler rundt omkring 
i landsdelen oplevede.  
Fodboldskolen forløb særdeles succesfuldt og fik stor ros fra forældre og spillere fra både Midtals og 
udefra.  
Specielt de trænere der stod for fodboldskolen, fik mange roser med på vejen.  
  
Årets Kellmann cup må ligeledes betegnes som succesfuld.  
I år deltog 83 hold over weekenden i årgangene U6 - U13. Det er et lille fald i antallet af deltagende hold i 
forhold til sidste år, men på niveau med 2017.  
Set i forhold til områdets øvrige stævner og det fald de over en bred kam har oplevet, må vores nedgang 
siges at være forholdsvist begrænset.  
Og særligt i U7 årgangen var der kæmpe fremgang med hele 16 tilmeldte hold.  
Samtidig blev der taget særdeles godt imod de nye tiltag med spurt præmier, og pokaler til alle i de mindste 
rækker. Så de skal formodentlig gentages næste år.  
  
Samlet set har vi haft et godt år i 2019 - og håber det kan fortsætte sådan i 2020.  
 


