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Årsberetning Ungdom 2020:  
År 2020 har været et meget mærkeligt år. Det har det i hele verden – og således også i MIF 
ungdom.   
Året startede ellers helt normalt ud og både Januar og februar forløb fuldstændigt normalt 
med stævner og indendørs turneringskampe.  
I marts ramte så nedlukning af det danske samfund, og derfor måtte også al fodbold på 
ungdomsholdene i MIF sættes i bero.  
Sidst i maj kunne vi igen starte op med fodbold i MIF. Vi var hurtigt klar til at sende 
spillerne på græs, også en del hurtigere end klubberne omkring os – og før DBU´s 
retningslinjer var helt på plads.  
Og på trods skiftende meldinger fra DBU, en del ændringer af retningslinjer med meget 
kort varsel og manglende opkridtninger af banerne fra kommunen, kom vi godt i gang. Og 
ved brug af store mængder minestrimmel, inddelinger i hold af max 9 spillere og en masse 
sprit, lykkedes det at lave en nogenlunde normal træning frem til sommerferien.  
 
Efter sommerferien (i august, september og oktober) kunne vi træne og spille 
turneringskampe næsten som normalt. Men den 26. oktober kom den næste nedlukning i 
Danmark – og vi måtte igen sætte fodbolden på stand by. Dog kunne børne og 
ungdomsfodbolden denne gang fortsætte under skærpede restriktioner. Med afspritning 
af børn og bander, og lukning af omklædningsrum, lykkedes det at afvikle både træning og 
turneringskampe frem til 14. december hvor vi måtte lukke helt ned for året. 

  
Kæmpe tak for indsatsen til Mads, til bestyrelsen og til trænerne for at have styr på alle 
disse ting, og med en kæmpe indsats gøre det muligt at spille fodbold under meget svære 
betingelser.  
 
Medlemmer i 2020 
I 2020 havde vi rundt regnet 80 børne og ungdoms spillere i Midtals. Det er desværre et 
fald i forhold til 2019 hvor vi var lidt højere oppe.  
En del af dette fald skal tilskrives at vi ikke opkrævede kontingent i første halvår, hvor vi 
ellers normalt ser flest medlemmer (i andet halvår går en del i de mindste årgange til 
gymnastik og meldes derfor ikke ind i fodboldklubben).  
Men der er ingen tvivl om, at vi også ser de samme tendenser som andre foreninger, 
SFO´er osv. Nemlig at en del børn og unge er ganske enkelt ikke er kommet i gang med 
fritidsaktiviteter efter corona pausen – også har ramt os. 
Forhåbentligt vender de fleste børn og unge tilbage når vi igen må spille fodbold her i 
2021. Men fortsætter faldet i medlemmer, er der ingen tvivl om at vi må være endnu mere 
opsøgende i jagten på medlemmer fremover.  
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Vi har i 2020 haft træningstilbud og turneringshold i:   
 U3-U6 mix  
 U8 mix 
 U9 drenge  
 U10/U11 drenge (FBS Als - Egen + Midtals)  
 U11/U12 Piger 
 U12/U13 Drenge (FBS Als Midtals + Egen) 
 U14 Piger (FBS Als - Lysabild + Midtals) 

  
Igen i år må vi således konstatere, at de ældste ungdomsårgange har trange kår i MIF. Der 
findes således ikke tilbud til hverken drenge fra U14 eller piger fra U15 og opefter. 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.   
 
Vi ser også en tydelig tendens i retning af smallere årgange, hvor et samarbejde i FBS Als 
regi reelt er den eneste mulighed for at kunne stille hold.  
Vi har nu 3 velkørende FBS Als samarbejder hvor Midtals hold er involverede (U10/11 
drenge med Egen, U14 piger med Lysabild).  
Og senest har vi indgået et samarbejde med Egen på vores U12+13 drenge årgang. På 
denne årgang havde vi 14 spillere i Midtals og 12 spillere i Egen – dvs at ingen af klubberne 
kunne stille et 11 mands hold alene.  
Efter en lidt rodet start, har holdet nu fundet et rigtigt godt samarbejde både i træningen 
og til kampe. Og med tilgangen af vores nye unge ambitiøse træner Ranj, er der skruet op 
for både niveau og ambitioner på holdet.  
Det viser at vi skal være rigtigt glade for vores FBS Als samarbejde. 
 
I 2020 lykkedes det også at gennemføre den årlige fodboldskole. I uge 32 deltog således 85 
børn under næsten normale forhold.  
Det var en fremgang i forhold til fodboldskolen i 2019, hvor 79 børn var tilmeldte. En 
fremgang i Corona tider må i den grad siges at være positivt.  
Fodboldskolen forløb igen i år særdeles succesfuldt og tilbagemeldingerne fra forældrene i 
både MIF og fra andre klubber var enormt positive. Særligt de tilknyttede trænere får 
mange roser med på vejen.  
  
Samlet set har vi efter omstændighederne og på trods af pandemi, nedlukning og diverse 
udfordringer, haft et udmærket 2020.  
Vi har oplevet kæmpe opbakning så snart vi har haft mulighed for at spille fodbold – fra 
både børn, forældre, trænere og omgivelserne generelt. Det viser at vi i Midtals fodbold er 
et fast holdepunkt i mange familiers hverdag – og det er vi rigtigt glade for.  
Dog håber vi på lidt mere fodbold i 2021   
   
 


