Generalforsamling i Stouby GIF – tirsdag den 19. november 2015.
Beretning fodbold:
Det går fortsat godt. Vi har omkring 60 ungdomsspillere i alderen 4 – 17 år i foreningen, som
fordeler sig på stort set alle årgange op til u17.
Vi har dygtige og engagerede trænere og holdledere, som tager sig godt af vores ungdomsspillere.
De seneste år har vi opdyrket et godt samarbejde med Stenderup, med det formål at sikre
muligheden for at spille 11-mandsfodbold for vores ungdomsspillere fra omkring 11-årsalderen.
Samarbejdet har fungeret rigtigt godt, og vi har i år udvidet samarbejdet til også at omfatte
Hornsyld IF. Konkret drejer det sig om holdfællesskaber på årgangene U12, 13 og 14.
Det er en samarbejdsform, hvor vi har formået at sikre et rigtigt godt træningsmiljø, og hvor vi kan
give spillerne nogle udfordringer, som i højere grad passer den enkelte spillers niveau.
Vores største årgang – U17 – er i år 10 klasses drenge, og dermed ”ramt” af efterskoleåret.
Ved en stor indsats fra trænerne og spillerne selv er dog lykkedes at fastholde så mange spillere, at
vi også i år har haft træning og et hold tilmeldt turnering i U17.
For seniorfodboldens vedkommende tæller vi ca. 25 medlemmer, som fordeler sig på vores 2 hold i
old boys og super old boys. Vores unge seniorer kunne ikke mønstre spillere nok i år, men vi håber
på snarligt come back
Sammen med Stenderup var vi på fodboldweekenden i Gråsten i sommers, hvor vi efterhånden har
opbygget en god tradition for at deltage. Mange forældre og søskende tager turen med, og bruger
weekenden på campingplads og langs sidelinjerne, hvilket giver en fantastisk stemning.
Grundet vores samarbejde var nu også nok spillere og ledere til, at vi med en fornuftig økonomi
kunne lave fælles bustransport, hvilket gav afsættet til turen et ekstra løft.
En anden tradition er afvikling af fodboldskole i samarbejde med DGI og Hedensted kommune. Her
deltager ca. 80 børn i en uge af deres sommerferie, sammen med Niels Groth, som ”forstander”, og
en håndfuld unge drenge og piger, som hjælpetrænere. Det er en stor indsats, men også et stort aktiv
for foreningen, og en oplevelse for de børn som deltager.
Den 1. september havde vi inviteret fodboldafdelingens trænere og holdledere med på fællestur til
Parken, som tak for den frivillige indsats der er ydet.
Vi havde en helt fantastisk tur med bus fra Stouby og med indlagt besøg på Carlsbergmuseet og på
Nyhavn, inden vi sluttede dagen af med landskamp i Parken.
Det fodboldmæssige resultat af dagen synes jeg ikke at jeg vil bruge tid på, men hellere fokusere på
den enorme værdi, som dagen havde for fællesskabet og klubånden.
Den slags arrangement håber jeg at vi får lejlighed til at gentage i løbet af 2016.
På udvalgets vegne
Torsten

