
HIF’S BREDDEFORMANDS ÅRSBERETNING 

 
Ved sidste års generalforsamling fremlagde bestyrelsen en ny struktur, hvor der blandt andet skulle vælges 

en ny Breddeformand. Jeg, Richard Andersen, takkede for valget som Breddeformand og så dermed frem til 

et år, hvor der skulle ske nogle forandringer for bredden i Hvidovre IF. 

 

Efter 2½ års erfaring som træner i HIF og gennem mit arbejde i DBU mente jeg bestemt, at der kunne gøres 

ting for trænerne og børnene i HIF, som ville forandre og forbedre forholdene for alle. 

 

Men som I fleste ved, tager forandringer tid og mange forandringer tager lang tid. 

 

Vi har i 2005 startet med at tage fat med at forandre for de yngste spillere i klubben. Hvorfor så det? Jo fordi 

min største interesse og erfaring er at træne de yngste børn. Desuden skal fundamentet (læs: de yngste) i en 

klub som Hvidovre IF være i orden, før vi kan bygge/forandre videre. 

 

Et utroligt godt samarbejde med børnecheferne Lone og Karsten Halse har betydet, at vi i HIF i 2005 har 

givet alle børnetrænerne (børn i alderen 4-12 år) værktøjer til at forbedre træningen for børnene. 

 

Værktøjerne har været: 

 

 Trænerkurser ved Thomas Jensen og Steen Gleie fra KBU. 

 Dialogmøder med trænere om ”hvad er HIF’s holdning til børnefodbold” og forbedringspunkter 

 Folderen ”HIF’s holdning til børnefodbold” + gode trænerråd 

(Som alle trænere skal læse igennem og rette sig efter) 

 2 Jyske 3 bank mål til poder og mikroputter 

 Net i de 4 pode mål (I december er kommet yderligere 2 podemål, som er klar til foråret 2006) 

  

Især udarbejdelsen af folderen har taget tid. Fordi vi i Bestyrelsen og på chef og gruppelederplan skulle være 

fuldstændig enige om de fælles retningslinjer for børnefodbold (4 til 12 år) i HIF. 

 

Vigtigst er det, at trænere og forældre ikke tænker resultatfodbold men udvikling af og tryghed for spillerne 

som højeste prioritet.  

 

For at børnene udvikler sig og føler tryghed skal der blandt andet være: 

 Mere teknisk træning. 

 Hele tiden bold med i træningsøvelserne.  

 Halvdelen af kampen til alle på holdet. 

 

Men læs hellere selv folderen ”HIF’s holdning til børnefodbold” + gode trænerråd 

 

Jeg kan efter dette år oplyse, at det har været et lærerigt, spændende, udviklende og udfordrende år som 

Breddeformand. Der har været masser af opgaver at tage fat på, og vi har nået rigtig mange. Men vi skal 

forandre meget mere, før vi kan kalde os den bedste klub, at træne og være træner i. 

 

 

Vi er allerede i gang eller er ved at afslutte områder, som skal gøre det bedre at være i HIF: 

 

 Træner og gruppelederaftaler er gennemgået og gjort mere klare hvilke opgaver man har. 

 Budget for alle holdene, så gruppelederne har et klart og gennemskueligt overblik. 

 ”Velkommen i HIF” gennemgået og opdateret 

 Et årshjul er ved at blive udarbejdet så alle omkring HIF ved hvilke opgaver der skal tages fat på 

hvornår og hvem der er tovholdere på opgaverne. 



 

Desuden vil der stadig komme trænerkurser, møder med trænerne m.m. i 2006, som kan være med til at 

forbedre det at være i HIF. 

  

Vores største udfordring er omkring ungdommen, når spillerne går fra lilleputter til at blive drengespillere.  

 

Her falder forældretrænerne som regel fra. De unge tager selv til træning og forældrene er ikke så meget med 

omkring holdet mere. Det gælder især breddeholdene. Der er færre fællesaktiviteter. 

 

Vi mangler hvert år trænere til drenge og juniorhold og kan desværre ikke tilbyde ordentlig træning for 

drengene. Det betyder så at spillere, som har været i HIF i mange år, desværre melder sig ud. 

 

Hvordan kan vi gøre det bedre?                           -Ja det bliver den store udfordring i 2006! 

 

Vi skal og bliver nødt til at tage fat på trænersituationen for næste sæson meget tidligere på året, for sikre 

trænernes tilstedeværelse og have vished om hvor der er mangler.  

 

Et årshjul, så alle i klubben kan se hvornår, hvilke personer skal tage sig af hvilke opgaver, kan være en af 

løsningerne. Desuden skal de unge tages med på råd og ikke mindst skal forældrene på banen og være 

medspillere omkring holdet. 

 

 

Fællesaktiviteter som der er afholdt i 2005: 

Vi har afholdt vores årlige lagkagestævne, som i år havde og fremover har ændret navn til pizzastævne. Det 

tidligere Breddeudvalg ved blandt andet Anette Sjøbeck, Lars Bo og Thorvald skal have stor ros for at alt 

bare fungerer på dagen. Ungdomsspillerne som agerer trænere for holdene har også en uvurderlig betydning. 

 

Afslutningsfesten blev i år holdt af to omgange i Rebæk Søparks selskabslokaler, da vi ikke kunne bruge 

medborgersalen, som vi plejer. Det gik nu rigtig godt alligevel. Der var dog et enkelt læserbrev i Hvidovre 

Avis. En var sur over, at lilleput pigerne skulle have overrakt medaljer til sidst. Her kan jeg kort besvare, at 

det havde de selv bedt om, da de var til stævne og ikke vidste om de kunne nå til afslutningsfesten fra start. 

 

U 21 kamp Danmark – Rusland hvor holdet havde mulighed for at tage ud på Brøndby Stadion og fælles 

opleve kampen.  

 

 

Til sidst: 

Jeg vil gerne takke alle trænere for et stærkt stykke arbejde i 2005 uden jer var klubben ingenting. I er med 

til at gøre en masse drenge og piger glade for at være i Hvidovre IF.  

 

Der kunne være mange flere emner, jeg kunne have berettet om. Baneproblematikken, udlevering af nøgler 

og tøj, spillere udefra, elite kontra bredde, elite samspil med bredden osv., men I skal være velkomne til at 

spørge, hvis der er noget der giver anledning til dette.   

 

Jeg kan som oplysning tilføje, at jeg i dette år samtidig har været miniputgruppeleder og træner for 3. 

miniput årgang 95. Hvilket har betydet, at jeg har givet mig selv et ekstremt hårdt år ved at have flere 

forskellige kasketter på. 

 

Men jeg er vild med at være træner, og synes det er vigtigt, at være ude og mærke på egen krop, hvad der 

fungerer og ikke fungerer, før jeg som Breddeformand kan gå ind og ændre tingene.  


