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01-02-2012 

Referat af Generalforsamling 30. januar 2012 
 
Dirigent: Arne Bech 
Referent: Poul Werner Odér 
 
Referat af ordinær Generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen, mandag den 30. januar 
2012. 
  

1. Valg af dirigent 
Formanden – Erik Petersen bød velkommen. Bestyrelsen havde indstillet Arne Bech som dirigent, 
som blev valgt uden modkandidater. Arne Bech konstaterede at generalforsamlingen jf. foreningens 
love var lovligt indkaldt. Der var fremmødt 20 stemmeberettigede medlemmer. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen fremgår af appendiks A. 
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden for aflæggelse af beretninger. 
 

2. Beretninger 
Formandens beretning blev fremlagt af Erik Petersen, der også dækkede bredden, idet 
breddeformanden var ude at rejse, og han blev suppleret af Eliteformand Mads B. Søndergaard. 
 
Formandens beretning fremgår af appendiks B. 
Eliteformandens beretning fremgår af appendiks C. 
 
Formandens (EP) beretning: 
EP indledte sin beretning med at orientere generalforsamlingen at foreningen i 2011 havde mistet 
fire trofaste medlemmer – revisor Christian Sørensen, holdleder og æresmedlem Erlind Nielsen, 
tidligere formand gennem mange år Frede Madsen og endelig Jørn Larsen, der også har været 
holdleder. Generalforsamlingen afholdt et minuts stilhed til ære for Christians, Erlinds, Fredes og 
Jørns minde. 
 
Kommentarer til beretningerne: 
Dirigenten indledte debatten med at kommentere det store arbejde, der blev gjort i en af kommunens 
største foreninger. 
Thorvald Jensen spurgte, om det kunne være rigtigt, at der nu kun var 98 passive medlemmer. 
Allan Hebo Larsen kommenterede også det lave deltagerantal på generalforsamlingen. Der burde 
gøres noget for at fremme begge dele. TJ mente også at generalforsamlingen kunne være nævnt i 
”Hvad sker der i Hvidovre i denne uge” i avisen. 
 
Generalforsamlingen kunne herefter godkende beretningerne. 
 
Indlæg ved HFAS: 
Per Nielsen skulle have holdt indlægget, men så havde datteren vrikket om på foden, og han måtte 
med på skadestuen. Derfor blev det sædvanen tro Martin Krogh-Jensen (MKJ) der gav en status for 
HFAS. MKJ omtalte også Niels Nielsen, der nu var i god bedring efter et hjertestop i løbet af 
weekenden. 
Per Nielsen var startet som træner i starten af 2011, men havde ikke været i stand til undgå 
nedrykningen fra 1. division. Efterfølgende havde PN fået lov at sammensætte sit team for at sikre, 
at man ikke igen tog turen ned i Danmarksserien, og det var jo gået godt i efteråret.  
Man kan stadig ikke tilbyde kontrakter, men et godt miljø og sammenhold har skabt resultaterne. 
Målet er helt klart at vende tilbage til 1. division. 
Sidste år måtte man af økonomiske årsager tage afsked med Mogens Krogh, hvilket havde krævet 
en større frivillig indsats. Peter Lassen arbejder også hårdt for at få de nødvendige aftaler med 
sponsorerne i et vigende marked. 
MKJ kom også ind på udbyttet af HIF’s elitearbejde og beklagede, at man ikke kunne støtte ved at 
tilbyde kontrakter til de store talenter. 
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3. Regnskab og Budget 
Karsten Halse fremlagde som kasserer regnskabet, som udviste et overskud, og redegjorde for 
afvigelserne i forhold til budgettet. Selv om der på nogle områder har været et fald i indtægterne, er 
det lykkedes at tilpasse udgiftssiden, således at foreningens økonomi fortsat er solid. 
 
Resultat; overskud kr. 95.872, der fremkommer som følge af et ordinært resultat på kr. 24.618, 
hvortil kommer træk på hensættelser kr. 52.924, transfer indtægter kr. 15.744 og finansielle poster 
kr. 2.585 
Resultatet er kr. 20.000 bedre end budgetteret 
Gælden til Hvidovre Kommune er nedbragt til kr. 140.262, og for første gang i mange år udviser 
regnskabet en positiv egenkapital lydende på kr. 31.854. 
I 2012 forventes et mindre licenstilskud, men højere aktivitetstilskud fra kommunen som følge af et 
større medlemstal i 2011. Med status quo på øvrige områder forventes et overskud på kr. 33.000 
svarende til afdraget på det kommunale lån. 
 
Dirigenten roste det fremlagte materiale. I øvrigt var der ikke nogen kommentarer til regnskab og 
budget. 
 
Regnskab, budget og kontingentregulativ blev herefter godkendt. 
 

4. Indkomne Forslag. 
Ingen. 

 
5. Valg 

Formanden (Erik Petersen), sekretæren (Lars Cramer Larsen) og Eliteformanden (Mads B. 
Søndergaard) var ikke på valg.  
 
Næstformanden (Poul Werner Odér), kassereren (Karsten Halse) og breddeformanden (Allan 
Jensen) og to revisorer (Walther Bang Andersen og Michael Weiss) var på valg. Karsten Halse 
ønskede ikke at genopstille, men havde lovet at fortsætte som støtte for kontor og bestyrelse hvad 
angår klubbens økonomi. Formanden bad generalforsamlingen acceptere, at bestyrelsen fortsatte 
uden kasserer indtil videre. Allan Jensen ønskede heller ikke at genopstille som breddeformand. I 
stedet foreslog bestyrelsen Allan Petersen som ny breddeformand. 
Allan Petersen præsenterede sig for forsamlede ved at beskrive sit hidtidige virke i klubben som 
træner og leder hos pigerne samt medlemskab af Info-udvalget. 
Revisorerne Valther Bang Andersen og Michael Weiss var også villige til at fortsætte. 
På spørgsmål fra Per Myhrmann belyste Karsten Halse nærmere sit fremtidige virke i klubben, der 
skulle give en mere tilbagetrukket tilværelse og mindre tidsforbrug. 
Der var ingen indvendinger fra generalforsamlingen til de opstillede kandidater, som alle 
efterfølgende blev enstemmigt valgt. 
 
Derudover blev Morten Leininger Petersen valgt som revisorsuppleant, Poul Werner Odér som 
medlem til hovedbestyrelsen og ti medlemmer til hovedafdelingens repræsentantskab. De ti er Mads 
B. Søndergaard, Lars Cramer-Larsen, Allan Petersen, Karsten Halse, Valther Bang Andersen, 
Michael Weiss, Michael Hentrich, Vicki Petersen, Vidar Skinnes og Jytte Kuscu. 
 

6. Eventuelt 
Allan Hebo Larsen spurgte til formålet med repræsentantskabet. Bestyrelsen lovede at tage initiativ 
til fornyelser i relation til hovedafdelingen.  
 
Formanden lukkede Generalforsamling 2011, kl. 21:00 med udbringelsen af det traditionelle leve for 
klubben, ligesom som han takkede dirigenten for en sædvanlig god indsats. Dirigenten benyttede 
også lejligheden til at rose MBS for hans gode indsats i kommunens eliteudvalg. Det er vigtigt, at HIF 
har gode repræsentanter i de kommunale udvalg.  
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Appendiks A – Indkaldelsen til generalforsamlingen 
 

 2. juni 2012 
 
Indkaldelse til generalforsamling i Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen  
mandag den 30. januar 2012, kl. 19.00 i Stadion Restauranten 
 

 Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Beretninger  

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Valg  

  Formand  Erik Petersen (ikke på valg) 

  Næstformand Poul Werner Odér (genopstiller) 

  Sekretær  Lars Cramer-Larsen (ikke på valg) 

  Kasserer  Karsten Halse (genopstiller ikke) 

  Breddeformand Allan Jensen (genopstiller ikke) 

  Eliteformand Mads B. Søndergaard (ikke på valg) 

  2 revisorer  Valter Bang Andersen og Michael Weiss 
(genopstiller) 

 

 

Derudover skal der vælges 

  1 revisorsuppleant vakant 

  1 medlem til hovedbestyrelsen Poul Werner Odér 

  10 medlemmer til hovedafdelingens repræsentantskab 

6. Eventuelt 

 

p.b.v. 

 

 

Erik Petersen 
Formand 
 
Regnskabet kan afhentes på kontoret fra den 23. januar 2012. Check dog lige www.hif.dk, inden du 
begiver dig af sted. 
 
NB: Kun adgang for medlemmer og mod forevisning af gyldig legitimation.  
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Appendiks B – Formandens beretning 
 

Beretningen for året 2011 
 
   
Fire trofaste HIF’ere er desværre afgået ved døden i år 2011. Den første var Christian Sørensen som til sidst 
var revisor for HIF, Erlind Nielsen og Frede Madsen samt Jørn Larsen alle desværre afgik ved døden sidste 
år. 
  
Jeg vil gerne bede Generalforsamlingen om at rejse sig og holde 1 minuts stilhed til ære for Christian 
Sørensen, Erlind Nielsen, Frede Madsen og Jørn Larsen. 
Æret være Christian Sørensen, Erling Nielsen, Frede Madsen samt John Larsens minde. 
Bestyrelsen har valgt i år at opdele beretningerne i formand, breddeformand og eliteformanden - 
beretningerne godkendes som én samlet beretning.  
Bestyrelsen  
Bestyrelsen har arbejdet på mange ting igennem året, hvor vi har valgt at tage et par punkter ud. Allan 
Jensen og Mads Søndergaard kommer med en beretning for Bredde og Elite. Lars Cramer-Larsen har haft 
orlov i en periode pga. hans arbejde.  
Jeg er rigtig glad for det stykke arbejde bestyrelsen har lavet i det forgangne år.  
Struktur/strategiarbejde i HIF 
Status på strategiarbejdet er, at HIF Vision er udviklet.  Det er Lars Cramer-Larsen som er projekt leder og 
driveren på dette projekt, men pga. hans orlov har det bevirket at strategiarbejdet i HIF har været på 
standby. Projektet kickstartes igen i februar, når Lars er retur. 
 
Medlemsstatistik 2011  
 
Senior herre  123 
Senior damer      30 
Ungdom   455 
Fordelt således 

Ungdomsafd.165 
Børneafd. 171 
Mikro afd. 119  

Pige afd.   132  
Passive       98 
Passive træner/leder       97 
Forældre årg. 07                         11 
(medlemsfremgang på 10 medlemmer i forhold til år 2010)  

  Ungdom sen/oldb Passive I alt 

2009 524 143 233 900 

2010 569 143 219 925 

2011 587 153 195 935 
 
Udvalg og projekter samt aktiviteter: 
Biograftur for ungdomshold (Aktivitetsudvalget) 
Igen i år var der 140 deltagere til en god Biograftur for ungdomsholdene i Ishøj Bio. 
 Kom godt Igang & Code of conduct 
Der er kommet en ny revision af kom godt Igang. Formålet er at den giver et godt grundlag for at være leder, 
ansat, træner og holdleder i HIF. Code of conduct har ligeledes fået en opdatering. 
De nyeste opdaterede udgaver findes som altid på hjemmesiden. www.hif.dk 
 
Årshjulet 
Baggrunden for HIF Årshjulet har være manglende kommunikation og planlægning samt viden om hvad der 
sker i organisationen.  
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Formålet med årshjulet er at skabe en systematik og koordination som sikrer, at de forskellige aktiviteter 
kommer på dagsorden i bestyrelsen og i de forskellige udvalg. HIF medlemmer kan se alle aktiviteterne i 
løbet af året 2012 og årshjulet bliver løbende opdateret. 
Årshjulet kan selvfølgelig også ses på hjemmesiden. 
 
Trøjer til ungdomsspillerne (Aktivitetsudvalget) 
Det var igen i år muligt at uddele HIF Nike trøjer med sponsor hjælp til HIFs ungdomspiller til en af de 
storslåede HIF divisionskamp.  
Spørgeskema/tipskupon til medlemmerne 
Med sikker gevinst for både dig og Hvidovre IF. Formålet er at skaffe flere frivillige ledere. Tipskuponen 
skitserer nogle af de mange forskellige arbejdsopgaver, som hvis de alle blev praktiseret kunne gøre det 
endnu sjovere at gå til fodbold, både for spillere, de frivillige og for dig selv. Gevinsten er den glæde, du kan 
mærke på dit barn, når hun/han kommer glad hjem fra fodboldklubben efter nogle gode oplevelser. 
Endvidere har du mulighed for at komme lidt tættere på kammeraterne og deres forældre. Tipskuponen 
sendest til kontoret hvor formanden arbejder med tipskuponerne. 
Tøj udvalget 
Tøj udvalget har med HFAS lavet Unisport-aftale. Aftalen fungerer i det daglige og der har næsten ingen 
problemer været med leveringen. HIF håber og prøver at leve op til aftalens indhold. 
HIF dagen (Aktivitetsudvalget)  
HIF dagen for vores medlemmer har været en succes igen – en stigning på 5 % hvilke gør dette projekt mere 
og mere attraktivt, hvor vi spiller efter holdninger og handlinger, teknikmærker, sundere mad fælles 
præmieoverrækkelse. Dagen slutter med kamp mellem de voksne ledere og ældste ungdom. Der var ca. 120 
deltagere den dag. 
 
Julefrokost & Årets HIF’er 
Til den traditionelle julefrokost var vi ca. 115 deltagere – hvilket har været en fremgang på 20 % i forhold til 
sidste år. Vi fik en rigtig god aften med sjov og ballade. Der blev uddelt nåle til de personer som har opnået 5 
og 10 års nåle.  
Det var også her årets HIF’er blev kåret – Det blev Martin Johansen, som har ydet en fantastisk indsats i året 
der er gået - både udenfor og indenfor banen. Martin er U14 A træner og begyndte et hold på 10 spillere og 
sluttede af med en afdeling på 35 medlemmer. Martin har taget initiativ på afslutningsspillet og fik en 
angrebs træner tilknyet. Martin lavet endnu et initiativ i 2011 var Projekt 1000 mål! 
Dette projekt er desuden blevet vist til de øvrige Hvidovre-klubber, hvor Martin har optrådt som ambassadør 
for klubben.  
Andre initiativer er HIF Licensstævne 2011 for de 8 bedste licensklubbers U14-hold på Sjælland og at få 
implementeret en mere formel overgang for U12 til U13.  
   
Andre aktiviteter: 
De 3 fodboldskoler for de små og store samt Pige Raketten var alle en kæmpe succes med fuldt hus af 
deltagere.  
I Microfodboldskolen var årets tema ”De små indianere” og der var fuldt hus med børn og ivrige forældre. 
Pige Raketten var igen på besøg. Pigerne var en tur ude at flyve i raketten og var derefter på besøg på ni 
forskellige planeter, hvor de prøvede mange forskellige aktiviteter. 
I den store fodboldskole var der 144 børn - Årets fodboldtema: Træn som de unge stjerner. Der er også 
blevet tænkt på kosten. Her har Hvidovres Kæmpe bespist 80 børn med sund mad. Hvidovre Stadion fik 
besøg af to landsholdspillere fra Brøndby, idet Stina Lykke Petersen og Michael Krohn-Dehli har været forbi 
for at skrive autografer. 
  
Indendørsstævner  
Bredden har haft et par weekends indendørsstævner i 2011 med mange hold som spillede efter DBU 
holdning og handlinger. Der var stort opbakning for dette stævne dels der blev spillede uden resultater og 
holdene var færdig efter 1½ time. Det var både stævner for piger og drenge. 
 
Materialer 
HIF har haft et stort materialeforbrug i år 2011 hvor bolde, kegler forsvinder fra div skoler og materiale skabe. 
Bestyrelsen har den opfattelse det ikke er tyveri, men trænerne/lederne tager bolde/kegler med i bilerne pga. 
de træner mange forskellige steder i Hvidovre. HIF har beslutte nu at ændre så alle hold får materiale 
udleveret bolde, kegler og træningsveste per hold.    
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Kompetance til ledere og trænere 
Vi er jo alle interesserede i, at børn og unge får så god træning som muligt, hvilket sker når trænere og 
holdledere har værktøjer, de har lært bla. via uddannelse.  
HIF har gjort en stor forskel og gør det stadigvæk på at udvikle vores trænere og ledere til at blive dygtigere 
og dygtigere, så HIF altid har trænere som har den korrekte opdateret uddannelse.  
HIF tænker også udover sin egen næse og inviterer de andre Hvidovre foreninger med i disse 
træningsmoduler, så udover de også får bedre kompetence og at kunne dygtiggøre sig -  får de også et 
fælles netværk på tværs af foreningerne. HIF kunne ikke klare dette uddannelses niveau uden Hvidovre 
Kommune som har dækket størstedelen af udgifterne. 
 
 
 

HIF Uddannelseshjul for bredden 

 
 
 
 
 
Infoudvalget 
Hjemmesiden og bredden 

Sidste år var håbet fra Info-udvalgets side, at bredden ville mobilisere de nødvendige web'ere til at realisere 
den struktur, man tidligere havde ønsket sig. Desværre stod dette ikke øverst på breddens opgaveliste for 
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2011. Derfor har Info-udvalget nu udarbejdet en ny standardside for de hold, der ikke selv er i stand til at 
stille med en web'er, således at hjemmesiden generelt vil fremstå præsentabel. Standardsiden vil løbende 
blive implementeret i den kommende tid. August måned var den hidtil travleste på hjemmesiden med 
227.102 besøg, og året gav i alt 1.760.076 besøg. Det burde skabe basis for, at HIF/HFAS kan få 
muligheder til at sælge flere reklamer på hjemmesiden. 
 
HIF arbejder på et nyt IT klubsystem og telefon-system.  
Midt i ferietiden valgte vort forældede telefonsystem at stå af. Vi vidste godt, at det var en tikkende bombe, 
men når det pludselig sker, så kommer det jo altid som en overraskelse. Vi fik dog hurtigt etableret et 
mobiltelefonabonnement og omstillet vores hovednummer til dette. I løbet af efteråret fik vi etableret et nyt 
telefonsystem, der er et rent mobiltelefoni baseret system, således at man kan klare omstillingen fra f.eks en 
campingvogn. 
På IT siden går det lidt langsommere end planlagt, men i efteråret fik vi dog flyttet vor mail "ud i skyen", dvs. 
lagt det ud til en leverandør på Internettet, nemlig Conviator, som vi løbende har arbejdet sammen med. I 
løbet af de kommende måneder skal vores data også flyttes til Conviator, hvorefter vor gamle server kan 
lukkes ned. 
  
I forbindelse med IT omlægningen har vi også arbejdet på at vælge et nyt klubsystem, og da vi jo er i 
fodboldverden, så har vi meget naturligt valgt DBU's KlubOffice system, idet vi dog fortsat venter på nogle 
forbedringer, som var lovet i efteråret." 

Facebook (www.facebook.com/hvidovreif.) 
HIFs Info-udvalg fik sidste år etableret en Facebook side. Hvad angår Facebook, så stiger antallet, der 
"synes godt om" vores side, stille og roligt - pt 242. Formålet med siden er fortsat at henlede 
opmærksomheden på vor hjemmeside. 
 
Kontor 
Kontoret er betydeligt styrket med Connie som varetager Kim Tofts job og vask og der er stor aktivitet med 
telefoner, mails og mange forskellige interessenter som kommer forbi for at få hjælp og løst deres opgaver.  
Connie er ved at komme godt ind i de mange forskellige opgaver, men har ikke styr på alt og derfor skal I 
sikre jer at tilmeldinger er korrekte.  
Jytte er godt inde i de mange opgaver og opfylder dem til fulde, så der ikke er nogle hængepartier.  
Kontoret er begyndt at sælge Merchandise som f.eks huer, trøjer og træningsdragter. 
 
Brugerråd 
Brugerrådet mødes 4 gange om året, og derfor initieres opgaver i relation til stadion og de øvrige klubber 
normalt bilateralt, når der er behov for det. Til gengæld er brugerrådet stedet, hvor primært 
stadioninspektøren orienterer om diverse tiltag suppleret af klubbernes repræsentanter. Møderne er også 
med til at fastholde et godt samarbejde mellem klubberne på stadion. Brugerrådet er ikke længere involveret 
i målfastlæggelse ifm kontraktstyringen." 
  
Konklusion: Brugerrådet har måske ikke den store praktiske betydning og måske kunne 
Informationsformidlingen ske på anden måde, men brugerrådet har fortsat sin berettigelse som et fælles 
forum for klubberne på stadion og stadions personalet. 

Samarbejde med De Gamle Kæmper 
HIF’s bestyrelse og HIF’s Gamle kæmpers bestyrelse mødes 2 gange årligt for en status og for at afstemme 
forventningerne til de næste 6 måneder. Her bliver planerne fremlagt og lederne som har aktiviteterne har en 
god dialog med HIF’ Gamle kæmper og får afstemt forventningerne. 
HIF er glad for HIF’s Gamle Kæmper som styrer vores klubhus og den  
støtte HIF har fået – i år er det blevet kr. 81.700 som er registreret i HIF’s regnskab til ungdomsfodbolden – 
fordelt på bredde og eliteholdene. HIF er meget taknemlig for det økonomiske tilskud.  
HIF’s Gamle Kæmper har yderligere sponseret HIF’s 2. senior med 14.656,00 kr. til diverse aktiviteter 
omkring holdet. 
Mange tak for støtten – den er vi i HIF rigtig glade for. 
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Samarbejde med HFAS 
HIF ungdomsafdeling leverer spillere til Hvidovres flagskib som ligger nr. 1 i 2 division – en tabt, en uafgjort 
på 15 kampe. HIF har stor tiltro til dette arbejde som HFAS laver og støtter op omkring med vores frivillig 
arbejdsindsats.  
Jeg er ganske klar I min overbevisning om at, HFAS kommer godt ud af denne nuværende situation både 
økonomisk og sportsligt – men det tager tid. 
HIF har fortsat fået etableret en samarbejdsaftale og er i gang med HFAS for den gældende sæson. 
 
Samarbejde med andre interessenter uden for HIF 
HIF har et godt samarbejde med klubberne i vores område mht. Hvidovre Stævnerne, som er vores mindste 
årgang og det kører ganske godt. 
 
Pigefodbolden på tværs af foreningerne 
Baggrund for projektet: 
Når pigerne nærmer sig teenagealderen bliver det sværere at fastholde dem i fodbolden. Det skyldes bl.a. 
manglende passende modstand på forskellige niveauer. Samtidig bør der i en kommune som Hvidovre være 
basis for at have pige-/damefodbold på et vist niveau, hvilket i øjeblikket er meget vanskeligt. Derfor er vi 
overbeviste om at et samarbejde på tværs er vejen frem. 
Piger der spiller fodbold i en af Hvidovre´s fodboldklubber og er fyldt 13 år, bliver fremover en del af 
”Hvidovre Pige Fodbold”. 
U15 pigerne bliver vores første skridt på vejen mod at skabe stor bredde og en elite afdeling for pige- og 
damefodbold i Hvidovre. Målet i foråret 2012 er, at U15 afdelingen omfatter 28 piger. Fra 1. august 2012 vil 
der være mere end 40 U15 piger. 
Klubsamarbejdet er mellem Avedøre IF, Rosenhøj BK, GFC (Girls Football Club). 
 
DBU Københavnsformandsklub 
Formandsklubben (DBU København) mødes 6 gange om året, hvor jeg er i styregruppen og hvor formålet er 
at skabe flere faciliteter og samarbejde mellem foreningerne og arbejde mere med politikkerne i 
kommunerne og DBU. 
Kim Toft er kommet i DBU-K’s ungdomsudvalg og Bo er kommet i børneudvalget. 
 
Udarbejdelse af kriterier til Elite2650 
HIF var med aktivt i den gruppe som laver nye kriterier for Elite 2650. Det var også HIF som i ”Elite 2650” vil 
blive fokuseret på at få hovedsatnings-idrætsgrene (typisk 2-4), og som vil modtage større tilskud af ”Elite 
2650” midler. Derudover vil der blive en større gruppe såkaldte ”boblere” (typisk 5-8), som vil modtage 
mindre tilskud fra ”Elite 2650”.  Kriterierne er klubudvikling, trænerressourcer, sportslige niveau, 
træningsmængde, faciliteter, supportfunktioner, Civil uddannelse. Mads kommer mere ind det i sin beretning   
 
Kunststofbane 
Kunstgræsbane 
En af de væsentligste begrænsninger ikke blot for Hvidovre IF, men for alle kommunens fodboldklubber er, 
at der kun er 1 kunstgræsbane til alle kommunens fodboldklubber. For at udvide kapaciteten har Idrætsrådet 
nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunens fodboldklubber. Der er således nu konkrete 
planer om at etablere yderligere 2 kunstgræsbaner på Avedøre Stadion i forbindelse med den nuværende 
kunstgræsbane. Dette samarbejde mellem klubberne i kommunen og Idrætsrådet har resulteret i at 
Kommunalbestyrelsen har fremrykket dette projekt, og foreløbig har afsat midler til opførelse på 2013 
budgettet. Dette er meget positivt. Samtidigt arbejdes der på at søge om midler til etableringen hos diverse 
fonde. Det er således forventningen at etableringen af kunstgræsbanerne kan påbegyndes om et år, således 
at de som minimum er klar til vintersæsonen 2013/2014. Dette vil give et markant løft for både bredde- og 
elite spillere i Hvidovre IF, samt for alle klubberne i kommunen som helhed. 
  
Elite samarbejde med Hvidovres foreninger 
2650 Samarbejde   
I forlængelse af det samarbejde der har været mellem Hvidovre klubberne omkring kunstgræsbane, er der 
også under ledelse af Idrætsrådet nedsat en arbejdsgruppe omkring sportsligt samarbejde mellem klubberne 
i kommunen. Initieringen af dette samarbejde bliver også støttet af politikerne og der er i 2011 blevet bevilget 
kr. 50.000,- fra kommunens elitepulje til dette tiltag. På grund de historiske indbyrdes relationer mellem 
klubberne i kommunen, er det ikke et samarbejde der bliver etableret fra den ene dag til den anden.  
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Der har været afholdt en lang række møder hvor de forskellige klubbers forventninger og ønsker til 
samarbejdet har været diskuteret. Disse møder finder fortsat sted, og vi kommer hele tiden nærmere en 
konkretisering af på hvilke områder der kan samarbejdes og under hvilken form. Hvidovre IF's holdning har 
hele tiden været og er fortsat at vi meget gerne ser dette samarbejde, da vi ser klare muligheder for 
styrkelsen af fodbolden i kommunen med et sådan samarbejde. 

HIF ambition er ubetinget at elitefodbolden i Hvidovre Kommune skal styrkes. HIF ser at dette kun kan ske 
gennem et formelt samarbejde og en fælles vision om elitefodbolden i Hvidovre.  



10 
 

Appendiks C – Eliteformandens beretning 

Evaluering af holdene i Eliteafdelingen 

U19A og U17A 

I foråret 2011 slog Youssef Toutouh igennem på 1. senior. Det betød desværre, at han skiftede klub 
efter nedrykningen, men det vidner om, at vi stadig er i stand til at levere spillere til allerhøjeste 
niveau, når vores ungdomsspillere bliver seniorer. Derfor blev fire spillere fra U19-truppen 
integreret på 1. senior i sommer, herunder en enkelt 1. års U19-spiller. U19A er jo sidste skridt 
inden seniorfodbolden, så en af de væsentligste opgaver for træneren omkring spillernes udvikling 
er at gøre dem klar til seniorbold, hvilket er det fortsatte mål for de ældste elitespillere. 
U17A formåede i foråret at vinde en international turnering i Holland, hvor holdet var sammen med 
U19A, ved at slå tjekkiske FC Slovácko. Dermed er U17A for tredje år i træk blevet inviteret med 
til denne turnering. U17A skiftede desuden træner i løbet af sommeren, da Morten Corlin tog over 
sammen med Søren Feddersen, der tidligere har været omkring U17-holdet. 

 

U15A og U14A 

U15A formåede desværre ikke at kvalificere sig til 1. division Øst, hverken i foråret eller efteråret. 
Til gengæld kan vi glæde os over, at otte spillere var med til sommerens 
talentcenterudtagelsesstævne, hvoraf to kom med på efterårets U/15-talentcenter, og yderligere to 
stadig er at finde i bruttotruppen. 
U14A skulle fortsætte den positive udvikling, som holdet havde gennemgået siden efteråret 2010, 
hvor Martin Johansen overtog holdet, og trænerteamet blev udvidet. Vi valgte derfor at udvide 
trænerteamet med endnu en ressource, således at holdet i 2011 har haft tre faste trænere samt tilbud 
om målmandstræning og angrebstræning. Vi lægger meget fokus på at udvikle den enkelte spiller, 
og det muliggøres af det setup, vi har. Holdet er nu i top 3 i København. 
 

U13A 

Spillerne fra årgang 1999 overgik i sommer til U13A og blev dermed en del af Eliteafdelingen. For 
første gang i flere år var der mere end et hold på U12, og vi skulle derfor have en procedure for at 
finde ud af, hvilke spillere der skulle tilbydes at spille på U13A. Og her må vi erkende, at vi kom 
for sent i gang i forhold til, hvordan det skal gøres optimalt. Vi fik dog set hele årgang 1999 i aktion 
og kunne på den baggrund sammensætte en dygtig trup, som i efteråret havde Kim Toft som træner. 
Kim har imidlertid søgt nye udfordringer, og derfor har Jimmy Schumann taget over sammen med 
Morten Larsen og Christian Jørgensen. Derudover har vi i efteråret allerede påbegyndt det arbejde, 
der ligger i arbejdet med spillerne på U12, og her har vi et rigtig godt samarbejde kørende med 
trænerteamet på U12. De erfaringer, vi gjorde os i foråret, har vi således draget nytte af i her 
efteråret. 
 

Specifiktræning 

I foråret havde vi stadig Shelley som talentudviklingstræner for at kunne tilbyde endnu flere spillere 
specifiktræning. Et af formålene var blandt andet at tilbyde de yngste spillere mere specifiktræning. 
Vi må erkende, at vi ikke fik det ud det, som vi gerne ville ved at have en kapacitet som Shelley 
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ansat. I efteråret har Kim Toft som nævnt fungeret som specifiktræner for U12 og U13 hver fredag, 
hvilket Jimmy Schumann overtager sammen med resten af trænerteamet. 
Derudover tilbyder vi fortsat både målmandstræner og angrebstræning til de yngste spillere, og min 
fornemmelse er, at især angrebstræningen er et område, hvor vi skiller os ud fra de øvrige klubber i 
Københavnsområdet, og som spillerne samtidig sætter stor pris på. 
 

Projekter 

Netop vores angrebstræner stod sammen med Martin Johansen for et helt nyt projekt på tværs af 
Elite- og Børneafdelingen, da vi søsatte Projekt 1.000 mål! som et tilbud til spillerne fra U9 til U11. 
Det har kørt hele efteråret, og det er blevet taget meget vel imod. Projektet går i sin enkelthed ud på, 
at spillerne skal opleve glæden ved at score mål, så øvelserne er indrettet således, at der er en høj 
scoringsfrekvens, samtidig med at spillerne naturligvis bliver dygtigere fodboldspillere. 
Desuden var Martin og Thomas ude og vise konceptet til Friheden og Rosenhøj, som også synes, 
det var et spændende projekt. 
I august afholdt vi HIF Licensstævne for otte licensklubbers årgang 1998, hvor fokus var på 
udvikling og ikke resultater, hvilket der kom meget positivt feedback på. I 2012 vil det blive for 
årgangene U13-U15. 
 

DBUs ungdomslicens 

DBUs licenssystem kørte oprindeligt i en treårig projektperiode fra 2008 til 2011. Derfor evaluerede 
alle licensinteressenter i slutningen af 2010 og starten af 2011 licenssystemet med henblik på at 
fortsætte det arbejde, der er blevet udført de seneste 3-4 år. Det førte bl.a. til, at A+-licensen blev 
afskaffet, antallet af A-licensklubber skulle nedbringes til maksimalt 12, og antallet af B-
licensklubber skulle nedbringes til maksimalt 14, hvilket betød, at minimum fem licensklubber 
skulle skæres væk, da der i 2010/2011 var 31 licensklubber. I HIF var vi derfor også indstillet på, at 
vi ville modtage en B-licens, selvom vi prøvede at leve op til alle A-kravene. Men der må vi 
erkende, at vores sportslige niveau på ungdomssiden ikke er blandt de 12 bedste i Danmark. Vi fik 
derfor den forventede B-licens og er nu blandt de 25 ungdomstalentudviklingsklubber, som DBU 
har udvalgt. Det giver dog en økonomisk udfordring, da tilskuddet, der følger med en B-licens er 
150.000 kroner mindre end det tilskud, vi hidtil har fået. Sammen med evalueringen af den hidtidige 
licenssystem indførte DBU en ny slags licens, T-licensen, for de klubber, der ligger lige ude for 
ungdomslicensen, hvor meningen er, at der skal fokuseres på udviklingen af de 12-15-årige spillere, 
som der også bliver i ungdomslicenssystemet. 
I sidste uge udkom den nye licensmanual, og der er ikke de store ændringer i kravene, så vi lever 
fortsat op til dem alle sammen og forventer at modtage ungdomslicens igen med dertilhørende 
deltagelse i de landsdækkende ungdomsrækker under DBU for U17 og U19. 
 

Kommunal støtte 

Vi blev i 2011 forsat flot støttet af Hvidovre Kommunes elitemidler. Vi havde en forventning om at 
modtage et beløb af samme størrelsesorden som 2010, hvilket kommunen valgte at udbygge med 
50.000 kroner, som er øremærket et samarbejde fodboldklubberne imellem i Hvidovre. Vi er derfor 
i gang med at etablere et træningssamarbejde med de øvrige klubber i kommunen for de U13 og 
U14-årgangene. 
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Vi er således stadig rigtig glade for den flotte opbakning, som kommunen giver til talentudviklingen 
i Hvidovre Kommune på fodboldsiden, og det er en uvurderlig hjælp til det at drive en eliteklub 
med det setup, der kræves. 
I løbet af 2011 har jeg desuden deltaget i kommunalt arbejde med at definere de kriterier, der 
fremadrettet skal lægges til grund for uddelingen af elitemidlerne. Det er meningen, at disse 
kriterier skal være med til at hjælpe de forskellige idrætsklubber i kommunen med at gøre sig nogle 
tanker om at drive eliteudvikling af idrætsudøvere i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen. 
Udvalget bestod af både medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), Idrætsrådet og klubberne 
i kommunen. 
Desværre fik jeg for to uger siden den kedelige meddelelse, at formanden for KFU og derfor også 
for denne arbejdsgruppe, Allan Fredskov, pludseligt var afgået ved døden. Der er ingen tvivl om, at 
Allan var et kæmpe aktiv for idrætten i Hvidovre, og han vil blive savnet blandt de mange 
idrætsforeninger i kommunen. 
 

Hvad skal der ske i 2012? 

Som altid vil det første kvartal blive brugt på licensarbejde og ansøgning til elitemidlerne i 
Hvidovre Kommune på det administrative plan. På det sportslige plan er trænerne på de enkelte 
hold i gang med at forberede forårssæsonen. Som optakt til dette sender vi med stor hjælp fra HIF’s 
Gamle Kæmper og velvillige sponsorer vores U17 til Tyrkiet på træningslejr. 
Derudover er det målet, at Børneafdelingen skal integreres endnu mere i talentudviklingen. De 
årgange, der kommer inden for de næste par år, har været de første til have implementeret DBUs 
Holdninger & Handlinger fra, de startede i klubben. Desuden er der tale om nogle forholdsvis store 
årgange. Så det arbejder ser vi frem til de kommende år. 
Fremadrettet vil en af målsætningerne i Eliteafdelingen være at videreudvikle den enkelte spillers 
fodboldkompetencer, og det forudsætter et træningsmiljø hvor trænernes menneskelige og faglige 
kompetencer hele tiden matcher spillernes individuelle færdigheder. Derfor er det vitalt for os at 
holde et højt uddannelsesniveau på vores trænere, da de er centrale figurer for det træningsmiljø, 
som vi har etableret, og som hele tiden skal videreudvikles. Noget af det vi satser meget på er 
udviklingen af den enkelte spillers færdigheder, og her lægger vi mange ressourcer i at inddrage 
specifiktrænere, som kan gå i dybden med den enkelte. Derfor har vi både specifikke 
angrebstrænere, målmandstrænere og fysiske trænere. 
Ellers er der bare tilbage at sige tak til de forskellige samarbejdspartnere, vi har haft i 2011, 
herunder HIF’s Gamle Kæmper, HFAS, DBU, spillernes uddannelsesinstitutioner og naturligvis 
Hvidovre Kommune. 

 


