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Breddeafdelingens beretning til generalforsamling 2010 

 

Organisationen blev ændret 

Året har budt på en omstrukturering i breddeafdelingen. Den tidligere organisation, 

som startede op i forlængelse med kontingentstigningen, der bestod af en 

fuldtidsmedarbejder, er nu erstattet at 9 personer, hvoraf 6 af dem er deltidslønnet. 

Strukturen er bygget op omkring Breddeformanden, som øverst ansvarlig for 

afdelingen. Under ham er der 6 afdelingsledere der hver har kontakten til trænere, 

ledere, forældre og spillere. Der udover er der 2 stabsfunktioner hvor den sportslige 

koordinator udvikler trænerne, og breddeassistenten tager sig af de praktiske opgaver 

på kontoret. 

Strukturen blev endeligt implementeret pr. 1/9, og resultaterne er ikke udeblevet. 

 

Breddeformand 
Michael Weiss 

Pige/dameleder 
Bo L Vangsgaard 

Sportslig koordinator 
Richard Andersen 

GM leder 
Vidar Skinnes 

Børneleder 
Kim Toft 

Undgomsleder 
Allan Eckstrøm 

Mikroleder 
Casper Cleemann 

Herre Seniorleder 
Anders Holmgren 

Breddeassistent 
Kim Toft 
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Mikrogruppen u5-u8 

Stor tilslutning til den nye årgang der blev startet op i april. Gruppen arbejder efter 

KBU’s holdninger og handlinger, og hele årgangen træner sammen. Igennem hele året 

er der flere spillere og hele hold, der gerne ville flytte til HIF, da de havde hørt at vi 

havde styr på tingene. 

 

Børnegruppen u9-u12 

DBU’s holdninger og handlinger er implementeret og alle årgangene træner på samme 

tidspunkt. Fra u9 til u11 har vi store årgang. I u12 har vi tabt et hold, så vi nu kun 

har 1 hold tilbage i årgangen.  

 

Ungdomsgruppen u13-u19 

Der har været 7 kredsvindere i disse årgange i 2009. I u13 har vi i 2009 tabt vores 

breddehold, det vil sige det der nu kun er 1 hold i u13. Der er flere breddetrænere der 

har været på tale til at blive elitetræner i klubben. 

 

Pige/damegruppen 

Afdelingen er lagt sammen, så alle pigespillere høre til i samme afdeling, hvilket har 

skabt god synergi. Afdelingen har fået Hempel som Hovedsponsor, hvilket har udløst 

nye spillerdragter til alle holdene fra u7 – u18.. Damesenior håber på oprykning til DS 

indenfor nærmeste fremtid. 

 

Seniorafdelingen 

Et nyt hold fra Avedøre har i foråret skabt en del udfordringer for klubben. Holdet 

blev lukket i sommers, på grund af manglende indbetalinger af kontingent. 

Seniorafdelingen består nu af 3 og 4 senior. 
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Gammelmandsafdelingen  

Meget stabil afdeling, med tilgang af et 7 mandshold i Oldboys, der i første sæson blev 

kredsvinder.  

 

Etablering af udvalg 

For at dele opgaverne ud på flere hænder er der igennem 2009 etableret 4 udvalg 

under breddeafdelingen. Udvalgene arbejder selvstændigt med de opgaver de er blevet 

ansvarlige for. 

 

Tøjudvalget 

Udvalget består af en repræsentant fra HFAS, HIF’s bestyrelse, HIF bredde og HIF 

elite. Udvalget står for bestilling af alt beklædning til HIF, hvilket 2009 udgjorde 16 

spillersæt og 70 Klubtræningsdragter, trænertøj til alle trænere og holdledere. 

Udvalget har igennem systematisk adfærd, fået yderligere bidrag fra NIKE, pågrund 

af manglende leverancer. 

 

Breddeudvalget 

Breddeudvalget afviklede 2 aktiviteter i 2009, med en meget stor tilslutning. 

Pizzastævnet blev afviklet 20/6 med mange hyggelige kampe, og massere af andre 

aktiviteter. Bonbonlandsturen slog alle rekorder med 122 deltagere, flere af 

ungdomsspilleren var med bussen uden forældre.  

 

Dommerudvalget 

Udvalget arbejder på at uddanne flere dommere i HIF, hvilket er meget nødvendigt, 

da der kommer flere og flere af dommerløse kampe, 

 

Materialeudvalget 

Der er kommet orden på materialerne i kælderen, og alt det gamle brugte tøj er sendt 

til en hjælpeorganisation u udlandet. Nøglesystemet er også blevet udskiftet i 
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skabene, så det nu er tidssvarende og let at håndterer for administratoren. Det 

nyetableret materiale depot er med til at sikre, det maximale overblik på 

materialefronten. 

 

Øvrige aktiviteter 

 Inviteret alle forældre til Gratis fodbold 

  Startet den gamle tradition med holdbilleder op igen 

  Taget fælles billede af trænerne 

  Afholdt 2 træner / ledermøder 

  Udarbejdet ”Kom godt i gang med HIF” 

  Drenge og pige maskotter til hjemmekampene 

  Hold har bemandet boder til hjemmekampe 

  Afvikling af pigeraketten, mikrofodboldskolen og fodboldskolen. 


