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Års beretning 2005 for eliteformanden
Vi startede året med indførsel af ny organisation herunder specifikt ansættelse af en elitesportschef (Kim
Halberg) som den praktiske daglige leder for eliteholdene hvilket vil sige at han tilsikrer at den sportslige
hverdag kører efter de principper som er besluttet i henholdsvis eliteudvalg og sat som sportslige
målsætninger for afdelingerne.
Endvidere indførsel af 2 træner systemet for eliteholdene.
Vi havde i 2004 opnået store resultater og lagde derfor på sidste års generalforsamling vægt på at
fastholde de positioner som vi havde opnået med eliteholdene. Fastholde J-liga, Ynglinge landsdækkende
1. division, drenge elite-øst, samt lilleput i bedste KBU række.
Udviklingsmålene for Eliteholdene: At udvikle landsholdsspillere, unionsspillere og vigtigst af alt spillere til
1. holdet.
Når vi så kigger tilbage på 2005 må vi sige at vi overgået vores mål og forventninger:
• Ynglingene nr. 6 i landsdækkende 1. division, Efter at have kvalificeret sig hertil i foråret
• Juniorne blev nr. 6 i ligaen,
• Drengene var de eneste uden den store sportslige succes – lidt ærgerligt mht. inplacering 2007
• lilleputterne flot 4. plads i mesterækken, samtidig Eriks sidste sæson efter 7 år på posten
• 8 mand på udvalgt hold i Vejle
• 2 mand på landshold, og 2 i bruttotrup
• HFAS har valgt at tegne 3 kontrakter med spillere som kommer ungdommen til glæde flere år endnu.
Som ekstra belønning og som bevis for at der bliver lagt mærke til det arbejde som der gøres i HIF i
fodboldkredse har HIF i den kommende sæson fået tildelt både Y- og J-DM, som eneste klub, sammen
med lyngby, udenfor superligaen, samtidig med at Drenge og lilleputter bevarer deres placerings i de
bedste KBU rækker.
Omkring indførsel af 2 træner systemet, kan det konkluderes at der fortsat er udfordringer at tage fat på
idet vi oplevede at kun drengene sluttede i samme konstalation som de startede. Positivt er det at selv
om trænere af forskellige årsager må melde fra, så falder hele truppen og dermed holdet ikke fra
hinanden.
Et flot, mårettet, engageret og ihærdigt arbejde har der ligeledes været udført at elitesportschef (kim
Halberg) , hvilket også har en stor del af æren for det resultat som er opnået. Kim har været der og løst
daglige udfordringer når og hvor de skulle løses. Har ligeledes arbejdet hård for igangsætning af U21
holdet til stor gavn for udvikling af vores talenter.
Vi må ikke glemme en anden væsentlig faktor til at vi lykkedes er de meget dedikerede elitetrænere, der
for små midler, formår ved hjælp af knofedt og oceaner af tid at skabe rammer og resultater der er en
superligaklub værdig. – fantastisk engagement.
Ovenstående skal ses i lyset af at vi skriver år 2005 hvor vi konkurrerer med professionelle klubber med
omsætninger på 3 cifrede million beløb.
Et flot og målrettet stykke arbejde og en væsentlig milepæl for klubben i vores bestræbelser på at blive
en alternativ udviklingsklub til de store klubber er nået men det betyder ikke at vi er tilfredse hermed.
En ting er vores sportslige topplaceringer, en anden og ikke mindre opgave er fremtiden og at få de
sportslige rammer til at fungere herefter, her tænkes ikke mindst på træningsfaciliteter.Igen i år har vi
haft kæmpe problemer med græsbaner og Grusbane. Vi har ganske enkelt ikke anlæg som tilgodeser
elittefodbold. For at sætte tingene i relief har vi vel samme forhold som vi havde for 35 år siden da jeg
selv var aktiv spiller.
Håber at vi kan finde en medspiller i kommunen som kan være med til at afhjælpe disse forhold, da vi

ellers kan få svært ved at bibeholde vores resultater og fortsætte udviklingen.
At vi selv gør et stor indsats for at få de sportslige rammer på højere niveau skal blandt andet ses idet
tiltag som er blevet muligt i kraft af Thomas Kalenberg midler, nemlig etablering af HIF´s eget
styrkerum.
Endvider håber vi at den nye NIKE aftale sammen med de sponsor aftaler som findes for eliteholdene kan
være med til at bibeholde det materielle niveau som er omkring vores elitehold.
Sidst, jo selvfølgelig er økonomien en udfordring, men vi arbejder efter de økonomiske rammer som er
tilstede.
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