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Årets MIF’ere 2020
Her til aften fik vi kåret Årets MIF’ere 2020.
Titlerne går i år til Mads Vestergaard som Årets MIF’er og Clara Vestergaard
som Årets Ungdoms MIF’er - og nej de er ikke i familie sammen J
Clara fik prisen som Årets Ungdoms MIF’er, fordi hun med stor succes har
overtaget fodboldafdelingens U11 pigehold. Clara står for alt omkring holdet træning, kampe og det administrative - og det gør hun rigtigt rigtigt godt.
Pigerne på holdet har et fantastisk samarbejde med hinanden og det skyldes ikke
mindst Claras store indsats.
Clara blev til holdets træning i dag overrasket af, at både klubbens
aktivitetsudvalg, Formand for MIF, samt formand og ungdomsformand i
fodboldafdelingen mødte op. Derudover kom Claras familie også. Her blev
træningen kort afbrudt, og hun fik tildelt prisen.
Mads Vestergaard var som sagt også mødt op, i forbindelse med, at Clara skulle
have prisen tildelt, og han havde ikke selv nogen anelse om, at han også skulle
komme for selv, at få prisen tildelt. Dette var dog en oplagt mulighed for
klubben, så vi kunne slå 2 fluer med et smæk.
Mads fik prisen på baggrund af hans store passion som er fodbold i MIF. Mads
besidder i dag flere poster i klubbens bestyrelse, hvor han i dag både er Formand
og Kampfordeler. Ud over de utrolig mange timer han bruger ugentlig på
bestyrelsesarbejde, formår han også at være træner for klubbens 2. hold. Mads er
altid klar med en hjælpende hånd, hvis der skulle være brug for det. I foråret
2020 var han også ansvarlig for alt mad og servicering ved årets Als Revy. I den
forbindelse stod han for bestilling af mad og drikke, bordplan, personale og
meget mere. Men grundet corona omstændighederne, blev revyen aflyst. Corona
er også et emne, som har taget utrolig meget af Mads’ tid de sidste mange
måneder. Mads har været med til, at alle de gældende corona restriktioner er blev
overholdt, hvilket har inkluderet nærmest ugentlige ændringer i måden vi har
kunne spille fodbold på. Men Mads giver ikke op, for hvis han ser en mulighed
for, at der kan spilles fodbold, så skal den udnyttes.
Læs mere om MIF på vores hjemmeside : www.mif.dk
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Mads udtaler selv til MIF, at han utrolig glad for prisen og at det betyder meget
for ham, at alt hans arbejde ikke er gået ubemærket hen.
Alle Corona restriktioner og anbefalinger blev overholdt, og der blev også holdt
god afstand.
MIF siger tusind tak for alle nomineringerne.
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