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Om beretningen og generalforsamlingen
Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens
formand på generalforsamlingen den 29. januar 2015. Den mundtlige og skriftlige beretning udgør i et
samlet hele formandens beretning.

Medlemsstatistik
HIF havde i 2014 1.058 medlemmer heraf 98 passive og 79 trænere/ledere, som ikke samtidig var
aktive spillere. Medlemstallet er steget igen, og væksten er især sket i pigeafdelingen.

Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning som valgt på generalforsamlingen 2014:
Formand Erik Petersen
Næstformand Poul Werner Odér
Kasserer Lars J. Knudsen
Breddeformand Allan Petersen
Eliteformand Mads B. Søndergaard
Sekretær Lars Cramer-Larsen
Suppleant Søren Feddersen
Bestyrelsen har holdt 11 ordinære møder i 2014.
Bestyrelsens fokuspunkter har været:
Udarbejdelse af ny forretningsorden for bestyrelsens arbejde
Fordelingsprincipper for kunstgræsbanerne på Avedøre Stadion
Strategisk forankring af 2. senior / talenttruppen
Samarbejdsaftale med Hvidovre Fodbold A/S
Udarbejdelse af kommissorium for udvalg
Disse punkter omtales i denne skriftlige beretning, og der vil videre blive redegjort for punkterne i
formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen.

Forretningsorden
I løbet af efteråret og vinteren 2014 var HIF tilknyttet et projekt i samarbejde med DBU København og
DJØF, som skulle give ledige DJØF’ere praktisk arbejdserfaring fra projektet i lokalunionens
fodboldklubber. HIF benyttede muligheden til at få de to tilknyttede projektansatte til at udarbejde
forslag til en forretningsorden for bestyrelsens arbejde.
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Udvalg
I begyndelsen af 2014 blev der nedskrevet et kommissorium for HIF’s stående udvalg, og hvert udvalg
blev knyttet til et bestyrelsesmedlem, hvilket blandt andet skal sikre en strategisk forankring i
bestyrelsen. Herunder en kort beretning fra udvalgenes aktiviteter i 2014:

Sponsorudvalget
Udvalget har arbejdet med at sikre en strategisk transportleverandør, som dels kan garantere
konkurrencedygtige priser på tværs af klubben, og dels levere sponsorater på kritiske områder.
Sponsorudvalget har desuden arbejdet med en samlet sponsorstrategi for hele klubben, og udvalget
forventer at udmønte denne strategi i løbet af 2015. Sponsorudvalget står desuden bag forsøget med
et kampprogram til alle elitekampe, hvor en række af klubbens sponsorer har støttet. Hvert hold kan
selv udfylde midtersiderne op til hver kamp og dermed få et opdateret program, der kan udleveres
gratis til forældre og tilskuere. I 2015 forventes forsøget udbredt til resten af klubben.
Formand for sponsorudvalget: Søren Feddersen.
Reference i bestyrelsen: Lars J. Knudsen.

Infoudvalget
Udvalget har i en længere periode ønsket at ændre på design og struktur på hjemmesiden hif.dk
herunder en udskiftning af det system (CMS), som hjemmesiden opdateres i. I begyndelsen af året, da
det blev kendt, at DBU ville lancere et nyt CMS, blev det hurtigt klart, at HIF ville overgå til dette. En af
de store fordele er integration til DBU’s øvrige it-systemer, hvorfor vedligeholdelsen af en række
områder på hjemmesiden vil ske automatisk. Udvalget forventer at kunne præsentere en første
version af en ny hjemmeside inden begyndelsen af forårssæsonen.
Som følge af begrænsede mandskabsmæssige resurser i infoudvalget, har fokus været på den nye
hjemmeside, hvorfor en del opdatering på den nuværende hjemmeside har været sat i stå bortset fra
en mindre nyhedsopdatering.
Medlemmer: Poul Werner Odér (formand), Michael Hentrich, Vicki Petersen, Allan Petersen.
Reference i bestyrelsen: Poul Werner Odér.

Aktivitetsudvalget
Udvalget har haft ét primært fokuspunkt i 2014, nemlig afholdelse af sæsonafslutningen, som i år blev
ændret til en sæsonopstart og således flyttet fra juni til august blandt andet som følge af en tidlig
sæsonafslutning.
Sæsonopstarten omtales under ”Aktiviteter”.
Medlemmer: Janni Juhl-Petersen og Lotte Christiansen.
Reference i bestyrelsen: Allan Petersen.

Tøjudvalget
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Har fortsat opgaven med kontakt til HIF’s tøjleverandør Unisport ved bestilling m.v.
HIF har i årets løb købt varer for omkring én million kroner – beregnet i udsalgspriser.
Unisport har sponseret ”beachflag” til HIF.
Medlemmer: Michael Weiss (formand), Henriette Marott, Jacob Rasmussen.
Reference i bestyrelsen: Erik Petersen.

Baneudvalg
Udvalget har i 2014 haft til opgave at analysere og foreslå ændringer til den interne fordeling af
træningstider på de anlæg, som HIF råder over.
Medlemmer: Søren Feddersen, Richard Andersen, Casper Cleemann, Bo Larsen Vangsgaard, Jacob
Kornerup.
Reference i bestyrelsen: Erik Petersen.

Kunstbanefordelingen
HIF har som den eneste klub i Hvidovre Kommune nogle særlige udfordringer i forhold til tildeling af
tider på kunstgræsbanerne. Med et seniorhold på divisionsniveau og en ungdomseliteafdeling med
DBU B-licens er der krav og forventninger til et større antal træningspas på kunstgræs i vinterhalvåret,
end det har været muligt at komme igennem med i den styregruppe, som har vedtaget
fordelingsprincipperne.
HIF har været en del af styregruppen, som fungerer i regi af Idrætsrådet, fra begyndelsen sammen med
repræsentanter fra Avedøre IF, Rosenhøj Bk og FC Hvidovre.
Vi har igen i denne sæson kunnet konstatere, at det især får betydning for HIF’s breddehold, som ikke
tilnærmelsesvis kan tilbydes de samme vinter-træningsforhold som de øvrige klubber i kommunen –
det gælder såvel plads som tidspunkter og antal træningspas.
HIF fik nogle få ekstra tider ved dette års fordeling, men de ligger primært i ydertider og desuden er
der kommet et ikke uvæsentligt krav, om at divisionsholdet under HFAS, der i denne sammenhæng
også regnes som en del af HIF, skal have to gange ugentlig helbanetræning. Sammenlagt har det ikke
givet en rimelig fordeling for HIF.
HIF har endnu en gang officielt rejst dette spørgsmål over for de andre klubber og Idrætsrådet, og der
kommer en ny behandling af fordelingsprincipperne i sommeren 2015.

Samarbejdsaftale med HFAS
Licensen til at spille divisionsfodbold er udlånt fra moderklubben Hvidovre IF til det professionelle
selskab Hvidovre Fodbold A/S. Som følge af dette samarbejde skal der ifølge DBU's regler foreligge en
samarbejdsaftale. Parterne Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen og Hvidovre Fodbold A/S har i
2014 ført forhandlinger om en ny aftale.

HIF sæsonafslutning
HIF har i de senere år samlet alle børne- og ungdomsspillere til HIF sæsonafslutning i juni. Blandt
andet på grund af en tidlig sæsonafslutning blev det besluttet at flytte dagen til august som en
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sæsonopstart.
360 af HIF's børne- og ungdomsmedlemmer samledes på Hvidovre Stadion. Det sædvanlige
gruppefoto, hvor de unge var iført deres nye trøjer med delvis sponsorstøtte, var på programmet
sammen med kampe med blandede hold, spisning, hygge og opvisningskamp mellem seniorer og
trænere.

Årets HIF’er
I forbindelse med den traditionelle træner-/lederjulefrokost blev Årets HIF’er kåret. I år gik hæderen
til Richard Andersen. Den 46-årige HIF’er har siden 2002 haft en række poster i klubben – blandt
andet som breddechef, sportslig koordinator, gruppeleder årgang 95-96, og i de sidste fire år som
afdelingsleder for drenge-ungdomsholdene. Desuden har han været træner for især drenge årgang 95,
men også pigetræner for U15 og U18.

HIF’s Gamle Kæmper
HIF’s Gamle Kæmper har i 2014 ydet støtte til børne- og ungdomshold på 36.000 kroner. Støtten er
brugt til stævner og træningslejre samt tøj til talenttruppen.

Samarbejdspartnere
Bestyrelsen i HIF takker alle samarbejdspartnere for et konstruktivt og godt samarbejde. Det gælder:
Hvidovre Kommune
Hvidovre Stadion
DBU og DBU København
Idrætsråd Hvidovre
Uddannelsesinstitutioner
HIF’s Gamle Kæmper
Sponsorer på såvel enkelthold som bredere støtte
Hvidovre Fodbold A/S

Ekstern repræsentation
For HIF er det vigtigt at dyrke de eksterne relationer og søge indflydelse, hvor beslutninger træffes.
HIF har været repræsenteret her:
Hvidovre Kommune, Folkeoplysningsudvalget: Erik Petersen.
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Idrætsråd Hvidovre: Erik Petersen og Lars Cramer-Larsen.
Styregruppen for kunstbanefordeling: Richard Andersen.
DBU Københavns formandsklub: Erik Petersen.
DBU Københavns ungdomsformandsklub: Richard Andersen.
DBU Københavns børneudvalg: Bo Larsen Vangsgaard.
Styregruppen for 2650-samarbejdet: Mads B. Søndergaard

Idrætsråd Hvidovre
Hvidovre Kommune har udarbejdet et oplæg til en ny kultur- og fritidspolitik for Hvidovre og afledt
heraf en helhedsplan 2015-25. Idrætsrådet har deltaget i det forberedende arbejde blandt andre
repræsenteret ved Lars Cramer-Larsen. Det videre arbejde bliver sat i gang i foråret, hvor
foreningerne bliver del af en høring.

På de følgende sider er beretninger fra henholdsvis bredde- og eliteformanden.
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Beretning fra breddeformanden
Organisation
Breddeafdelingens ledelse bestod i 2014 af:
Breddeformand, Allan Petersen
Afdelingsleder senior og oldboys, Jacob Kornerup
Afdelingsleder herreungdom, Richard Andersen
Afdelingsleder piger/kvinder, Bo Larsen Vangsgaard
Afdelingsleder drenge, Casper Cleemann
Afdelingsleder mikro, Jack Nilaus
Ud over ledelsen har breddeafdelingen omkring 125 trænere og holdledere.
Breddeafdelingen havde i foråret tilmeldt 50 hold i DBU Københavns turneringer (enkelte i
fællesrækker med DBU Sjælland). I efteråret var antallet af turneringshold 46.
/. Bilag 1 viser breddeturneringshold og deres placeringer i turneringen i 2014.

Status fra afdelingerne
Oldboys og senior
To afdelinger med status quo bortset fra, at der et tilgået et ekstra 7-mandsseniorhold. HIF har stadig
kun ét 11-mandsseniorhold på breddeniveau, idet KS-holdet er overgået til eliteafdelingen.

Ungdom herrer (U13-U19)
På 1998-/1999-årgangene var der stor tilgang hen over foråret og sommeren. Det medførte, at HIF
kunne mønstre fire U17-hold og et U16-hold på breddesiden i efterårsturneringen. Til gengæld
mistede HIF desværre sit ene U19-breddehold i sommerens løb. HIF har i de seneste år haft en
udfordring med at holde på de ældste ungdomsspillere og føre dem over i seniorafdelingen. Håbet er,
at det med de store årgange på U17-siden nu vil blive muligt dels at få U19-hold tilbage på
breddeniveau, men også gerne få tilført i hvert fald ét ekstra 11-mandsseniorhold på et fornuftigt
niveau.
HIF har i 1997-1999-årgangene nogle dygtige breddespillere, hvorfor klubben kunne mønstre et U17hold i 2. division i foråret og i 3. division i efteråret. I foråret 2015 er holdet tilbage i 2. division.

Drenge (U10-U12)
I disse årgange har der været ekstra fokus på at forberede dem til nogle af de færdigheder, som de skal
have, hvis de skal klare sig godt på ungdomsårgangene – blandt andet på HIF’s førstehold. Derfor er
der iværksat nye tiltag med ekstra teknisk træning for disse årgange. Dette arbejde ventes forstærket i
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2015 blandt andet med hjælp fra eliteafdelingen samt gennem 2650-samarbejdet
(træningssamarbejde mellem Hvidovres fodboldklubber styret af HIF’s T+-træner).

Mikro (U4-U9)
De yngste drenge træner alle på Risbjergskolen. HIF’s pigehold er – til og med U12 – trukket til
Avedøre skole, hvilket har givet ekstra plads til drengenes træning, og det har givet et godt
træningsmiljø. Der arbejdes på etablering af en miniarena med kunstgræs på Risbjergskolens område
gennem midler fra DBU og Hvidovre Kommune.
HIF’s tilbud til de alleryngste, de 3-5-årige, er ’Pandabold’. Indtil i foråret var dette tilbud et
vintertilbud indendørs, men fra foråret rykkede aktiviteten udendørs på Risbjergskolen lørdag
formiddage. Uden af have annonceret dette tilbud er det i løbet af en kort periode lykkedes at samle 3
piger og 36 drenge – og deres forældre. I januar udbydes der nye pladser blandt andet til en ny årgang
– 2012, altså børn som fylder 3 i løbet af 2015. ’Pandabold’ er ”hold-i-hånden-fodbold”. Det vil sige, at
der altid er en forælder med i aktiviteten. Det består af en god blanding af leg og enkle boldøvelser. At
få forældrene til at være aktive har i de seneste år vist sig at være en fantastisk måde at rekruttere nye
forældretrænere ved overgangen til ”rigtig” fodboldtræning.

Pige-/dameafdelingen
I 2014 rundede afdelingen 200 medlemmer og har nu 210 aktive pige- og damefodboldspillere fra de
yngste på 5 år til de ældste i 40’erne, som får sved på panden til Fodbold Fitness.
HIF kan som en af de få klubber i Danmark mønstre pigehold på næsten alle årgange (man mangler
U19) – og alle årgange er så store og har så mange trænere, at de kan træne årgangsvis. I mange andre
klubber må man slå 2-3 årgange sammen for at få træningen til at hænge sammen.
Sammen med en trænerstab, som gør meget ud af uddannelse, træningstilrettelæggelse og
samarbejde, betyder det en høj kvalitet til træning og i kampe. Den stabile og positive udvikling
betyder, at afdelingen har iværksat en strategi, hvor målet er at opnå elitelicens i 2018 (U17 Ligaen) og
få spillere igennem til ungdomslandsholdene. Afdelingen er i gang med at sætte de første tiltag i gang
og har blandt andet i løbet af året haft en fantastisk samarbejde med assisterende U19-landstræner og
talentcentertræner Frank Johnsen, som blandt andet har været i HIF og demonstrere træning for HIF’s
trænere.
Elitestrategien er vedtaget i HIF’s bestyrelse i juni 2014.
HIF er allerede godt på vej med resultaterne på flere fronter.
Det nuværende U17-pigehold blev i foråret nummer to i den københavnske pokalturnering, hvor
holdet dog måtte se sig slået af B93/HIK/Skjold, der ligger i U17 Ligaen. Efter en flot efterårssæson
som ubesejret i København er U17-holdet fra foråret blevet indrangeret i U17 Øst, som er rækken lige
under U17 Ligaen.
På talentfronten har HIF haft to piger med på DBU’s U14-talentcenter Øst. En af pigerne Claudia Hebo
Rask Smith har klaret sig igennem de indledende udtagelser og er nu fast på talentcenteret.
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Pigeafdelingen i HIF har et stort socialt sammenhold og var blandt andet i pinsen på en stor fællestur
til stævne i Fredericia med 82 piger og 18 trænere og ledere.

Uddannelse
HIF lægger stor vægt på uddannelse af sine trænere, idet dygtige trænere giver dygtige
fodboldspillere, men uddannelse giver også trænerne værktøjer til at fastholde børnene og de unge i
fodboldmiljøet.
32 af klubbens breddetrænere har således været på et eller flere kurser i 2014.
(Se en oversigt over DBU’s uddannelser i bilag 2)
DBU B2
3: Thomas Lemvig, Schott Skjoldborg Jørgensen og Mikael Andersen.
DBU B1
9: Abdalla R. Abdalla, Henrik F. Nielsen, Jacob Rasmussen, Kenneth Valentin Petersen, Kenny Jensen,
Lars Juul Knudsen, Martin Ladegaard-Mortensen, Michael Ljørring og Peter Lund Kirkegaard.
DBU C-licenskurser og heraf har de 5 førstnævnte taget UEFA C-licensen:
13: Allan Petersen, Jack Nilaus, Mille Schøpzinsky, Thomas Mogensen Wolfram, Zarah Henriksen,
Jannick Bremholm Kirkefeld, Jesper Wagner, Johnny Krogager-Jensen, Kenneth Valentin Petersen,
Kenny Jensen, Kim Kupijbida, Michael Ljørring og, Thomas Verner Jørgensen.
DBU M1 (målmandstræner):
2: Ibrahim Tasci og Lars Juul Knudsen.
Andre kurser:
9: Bo Larsen Vangsgaard, Bo Nielsen, Jan Due Nielsen, Lars P. Hansen, Leander Magnussen, Martin
Børgesen, Martin Munk Nielsen, Richard Andersen og Tonny Jørgensen.
UEFA C-licensen er et forholdsvis nyt tiltag. Efter en overgangsordning i 2013 er det fra og med 2014
blevet til en 60 timers kursusrække sammensat af 12 forskellige kurser. C-licensen er målrettet børneog ungdomstrænere. DBU København havde i foråret valgt at tilbyde kurset over tre weekender, hvor
13 HIF-trænere altså deltog i kurserne. 5 af dem nåede alle kurserne og har senere bestået en onlineeksamen.
B2 – med mulighed for at tage UEFA B-licens – er umiddelbart det højeste niveau, som HIF’s
breddeafdeling uddanner trænere på. Næste skridt er A-træneruddannelsen, som hører til på
eliteniveau.
Det høje uddannelsesniveau skal ud over at gavne den daglige træning på sigt også gerne kunne
rekruttere trænere til HIF’s elitehold, som det tidligere er set.
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Aktiviteter
HIF’s breddeafdeling har som altid haft en række aktiviteter for sine børne- og ungdomsmedlemmer
samt andre uden for klubben, som har tilmeldt sig.
DBU Skattejagt
Denne aktivitet har tidligere gået under navnet Mikro Fodbolskole og henvender sig til 5-7-årige, men
har altså nu ændret navn og på nogle områder også form. HIF afviklede den i den første weekend i maj
med mange deltagere. DBU’s ændring af konceptet havde blandt andet som formål at rekruttere nye
spillere til fodboldklubberne. Det var dog HIF’s klare opfattelse, at denne aktivitet fortsat er noget, som
primært appellerer til piger og drenge, som allerede spiller fodbold.
DBU Pigeraketten
2 gange i løbet af året – maj og august – har HIF afviklet pigeraketten. Formålet er lade piger, som ikke
i forvejen går til fodbold, få det prøvet af med sjove fodboldrelaterede aktiviteter over en eftermiddag.
HIF kan som regel samle mellem 50 og 100 piger til denne begivenhed, men som med DBU Skattejagt
er det primært klubbens egne medlemmer, som deltager. HIF’s pigeafdeling arbejder derfor med andre
ideer til rekrutteringen.
DBU Fodboldskole
I den første uge af juli var HIF atter en gang vært for DBU’s fodboldskole, som tiltrækker deltagere
primært fra HIF, men også fra andre klubber i Københavnsområdet. HIF kan med sin størrelse og
mange frivillige afvikle en stor fodboldskole – i år med 160 deltagere. Over fem dage får de unge
fodboldspillere i alderen 8 til 15 år en masse god og inspirerende fodboldtræning, som flytter deres
niveau op til en ny sæson. HIF kan således gøre sine fodboldspillere dygtigere, men det er også en
mulighed for unge trænerassistenter fra 15 år og opefter at få prøvet sig af i den rolle sammen med
erfarne og ældre trænere. Igen i år var Erik Jacobsen skoleleder med Schott Skjoldborg Jørgensen som
trænerleder. Erik må nu stoppe efter jobskifte til Jylland, ligesom Schott heller ikke kan deltage i 2015.
HIF takker dem begge, men har et nyt stærkt team klar til at afvikle fodboldskolen i 2015.
Hvidovrestævnet
Fodboldklubberne i Hvidovre har efterhånden fået en god tradition med flere gange i løbet af året at
afvikle et stævne med deltagelse af de yngste hold. Fokus på er sjov og god fodbold – og ikke resultater.
HIF var også i år vært for den afsluttende runde med deltagelse af børn fra HIF, Friheden og Rosenhøj.
Fælles udlandstur
I påske havde klubben traditionen tro flere ungdomshold til en turnering i udlandet og kørte i 3 busser
til Holland. I 2013 havde man prøvet med Tyskland, men vendte i 2014 tilbage til Holland, hvor man
har været mange gange tidligere. 160 ungdomsspillere, trænere og ledere fra U12, U15 og U17-drenge
samt U13 og U15-piger havde en god tur med flotte resultater.
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Eliteformandens beretning til generalforsamlingen 2015
Opsummering på 2014
Genopbygning
2014 startede med to nye personer i eliteafdelingens ledelse samt nye trænere på både U13, U14 og
U15. Foråret blev således brugt til at konsolidere de forskellige trænerteams på især yngste elite.
Søren Feddersen overtog ansvaret som talentansvarlig fra Henrik Dau, medens Dan Brimsvik blev T+og U13-træner. Efter lidt omrokeringer var konsolideringen således på plads omkring sommerpausen,
hvor vi bød velkommen tilbage til Henrik Dau på U13 samt Karsten Stiig som specifiktræner for de
yngste spillere.
Jeg nævnte ved seneste generalforsamling, at 2014 ville stå i konsolideringens tegn, og det har også
været tilfældet. Vi har længe vidst, at vi ikke har mulighed for at holde på de allerbedste spillere, som
søger mod A-licensklubberne. De senere år har vi også måtte indse, at vores trænerudvikling er i høj
kurs, da vi til stadighed mister trænere til A-licensklubberne – også trænere, som stadig er på kontrakt
i klubben. Så længe der er tale om godtgørelsesaftaler, er det dog svært for os at holde på trænere, og i
december måtte vi derfor sige farvel til Dan. I stedet for bliver Dennis Deleuran ny ansvarlig træner for
U14A sammen med Steen Petersen og hjemvendte Magnus Larsen.
Når vi byder en ny træner velkommen, skal de selvfølgelig passe ind i det samlede team. Derudover
skal de også have en vist uddannelsesniveau for, at vi som klub lever op til DBU’s licens. De ansvarlige
trænere skal som minimum have en ambition om på kort sigt at starte på DBU’s A-træneruddannelse,
ligesom der er krav til trænere uden holdansvar. Eksempelvis skal T+-træneren, der er ansvarlig for at
koordinere træningen på U13-U15 samt sikre overgangen fra børneafdelingen til U13, minimum have
DBU’s A-træneruddannelse. Det har vi selvfølgelig også med i overvejelserne, når vi ansætter trænere.
Derudover blev ansvaret for talenttruppen igen lagt i Eliteafdelingen. Målsætningen for og formålet
med talenttruppen er at have et konkurrencedygtigt udviklingsmiljø for de ungdomsspillere, der ikke
er helt parat til at tage springet fra U19 til divisionsholdet. Mere om talenttruppen senere.

Evaluering af holdene
Ældste elite
Som nævnt har der været tale om en konsolidering i 2014 oven på både træner- og spillerafgange. Det
har også afspejlet sig rent resultatmæssigt for U17 og U19, hvis man sammenligner med forrige sæson,
hvor de to hold sluttede i toppen af deres rækker, medens de i sidste sæson sluttede i midten af
tabellen. Men det primære formål med vores talentsetup er at udvikle spillere til vores 1. senior, og
derfor har det været glædeligt, at 2014 har budt på debut til hele fem spillere, der har spillet
ungdomsfodbold i HIF, og en af disse er faktisk blevet videresolgt til en superligaklub, da Nicklas Halse
i sommer skrev under på en kontrakt med Brøndby.
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Yngste elite
U15 spillede foråret i 1. division Øst, som de havde kvalificeret sig til i efteråret 2013. Det bliver dog
sidste generalforsamling, hvor der tales om resultater på de yngste elitehold, da rækkerne her
fremadrettet er licensrækker, hvilket vi har efterspurgt i mange år. Hidtil har man som U14-spiller
skulle kæmpe resultatmæssigt om at deltage i fællesrækken på U15. Den udviklingsmodel, som vi har
arbejdet efter de seneste seks år, ser på udviklingen i det lange perspektiv. Derfor er det også vigtigt, at
resultater på de mindste årgange ikke tæller – ligesom det ikke er tilfældet for U17 og U19. Derfor
spiller U13 og U14 nu i fællesrækker med de øvrige sjællandske licensklubber, og U15 vil gøre det fra
næste år. Det betyder selvfølgelig, at der matches med hold, der også har en udviklingsorienteret
spillestil, og selvom der naturligvis er læring i at vinde, er det ikke hovedprioriteten for en 12-13-årig
spiller.
På yngste elite opgraderede vi i 2014 også med en decideret specifiktræner foruden T+-træneren. Det
gjorde vi, da vi havde mulighed for at tilknytte Karsten Stiig Nielsen igen. For et år siden blev Karsten
forfremmet til landsholdssekretær i DBU, hvilket ikke var foreneligt med at være holdtræner i HIF,
men heldigvis er han fortsat som specifiktræner cirka otte gange månedligt, hvor fokus er på den
enkelte spillers færdigheder i form af afslutningstræning og teknisk træning. Afslutningstræningen har
blandt andet haft fokus på afslutninger med begge ben og afslutninger under pres, medens den
tekniske træning blandt andet har haft fokus på halvtliggende vristspark og vendinger.

Talenttruppen
Talenttruppen har haft endnu et turbulent år. For et år siden var målet overlevelse i
Københavnsserien, hvilket Peter Lassen og Karsten Garde Madsen fik indfriet.
Der har herefter hersket usikkerhed omkring prioriteten for talenttrupholdet. Som nævnt før er det
primære mål med vores talentafdeling at udvikle spillere til vores eget 1. senior. Derudover er det
vores målsætning at udvikle spillere, der er interessante for DBU's hold. Men i og med vi bruger en del
midler på at udvikle spillere, er vi selvfølgelig også interesserede i at have et konkurrencedygtigt
alternativ til de spillere, der måske har behov for et års udvikling mere, før de er klar til indgå i
divisionstruppen. Men når det er sagt, kan det også være, at nogle spillere har behov for at udvikle sig i
andre divisionsklubber. Det har vi blandt andet set med Mikkel Dahl, som efter et par succesfulde
sæsoner i Avarta, hvor han i efteråret var topscorer, er vendt tilbage til HIF, som han spillede for i
ungdomsårene.
I efteråret 2014 formåede vi at integrere flere af de spillere fra 1995, som ikke kom direkte op i 1.
seniortruppen, og nogle af disse spillere har trænet med 1. seniortruppen 1-2 gange om ugen, og det
kræver uden tvivl fortsat velvilje fra HFAS, at spillerne kan få overmatchning igennem deltagelse i 1.
seniors træning, hvis setupp’et skal kunne holde.
Men der er ingen tvivl om, at talenttrupholdet fortsat går en svær fremtid i møde. Dels går der i hvert
fald et år, før truppen udelukkende kan bestå af spillere, der har potentialet til at udvikle sig til at
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indgå i divisionstruppen. Dels er KS i år et blodbad af nedrykkere som følge af, at 2. division skæres
ned, hvilket påvirker rækkerne nedad. Derfor kan der hurtigt komme 7-8 nedrykkere fra KS.
Men målsætningen med holdet er i høj grad at have et setup, der giver mulighed for, at de spillere, der
ikke direkte indgår i 1. seniortruppen, kan fortsætte deres udvikling fra ungdomsårene på seniorplan.
Og derfor er det ikke en katastrofe, hvis vi ikke redder os – selvom det naturligvis er den kortsigtede
målsætning – så længe vi formår at skabe udviklingsmiljø på holdet, der fortsætter spillernes udvikling
fra deres ungdomstid.

DBU’s licens
Klubben søgte igen om licens for denne sæson og blev som forventet tildelt en B-licens. HIF er dermed
fortsat en af de 23 ungdomslicensklubber, som DBU har blåstemplet, og det er mit indtryk, at vi fortsat
ligger godt til på talentsiden. Men vi kommer ikke uden om, at vi skal have et større budget, hvis vi
fortsat skal være med helt fremme. Det vil sige, at vi skal have flere sponsorer til ungdomseliten, da det
i forvejen er omkostningstungt at køre med et licenssetup. Vi indførte sidste år et elitekontingent,
hvilket vi fortsætter med at have. Vi får rigtig meget ud af rigtig lidt set i forhold til andre Blicensklubbers budget, men hvis vi virkelig skal rykke talentudviklingen, skal det økonomiske grundlag
øges væsentligt.
Et af fokuspunkterne i licensen har været etablering af samarbejde med ikke-licensklubber. Det
arbejde fortsætter også i 2650-regi, hvor vi i løbet af vinteren vil afholde træningspas for U11- og U12spillere i samarbejde med de øvrige klubber.

Samarbejde med Brøndby Gymnasium
I løbet af efteråret initierede vi et formelt samarbejde med Brøndby Gymnasium, der har et kæmpe
idrætsmæssigt fokus. Første del af samarbejdet var en introaften afholdt af Brøndby Gymnasium kun
for Hvidovrespillere, og her deltog over 40 spillere og forældre på både drenge- og pigesiden. Det er
første gang, at vi har holdt et fælles arrangement af den karakter på tværs af afdelingerne.
Vi har store forventninger til samarbejdet med Brøndby Gymnasium, som bliver en væsentlig
samarbejdspartner sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner, som vi har et samarbejde med.

Kommunal støtte
Vi blev i 2014 fortsat flot støttet af Hvidovre Kommunes elitemidler. Vi havde en forventning om at
modtage et beløb af samme størrelsesorden som de foregående år, men tilskuddet er blevet nedsat en
smule. Vi forventer, at vi for 2015 igen vil blive tilbudt det samme som de foregående år. Som nævnt
tidligere er det omkostningstungt at have en talentudviklingsklub i kommunen, og derfor er det rigtig
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positivt, at kommunen vil bakke om projektet – ligesom kommunen også bakker op om andre
idrætsklubber.
Det er en kæmpe hjælp med kommunens opbakning, og derfor håber vi også på fortsat støtte fra
kommunen.
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Bilag 1.

HIF turneringshold 2014
Årgang
GM
GM
GM
Senior, herrer
Senior, herrer
Senior, herrer
Senior, herrer
1995-1996
1997-1998
1997-1998
1997-1998
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1998-1999
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
Senior, kvinder
1998-1999
1999-2000
1999-2000

Række forår
Veteran 1
Masters 2
Grand Old Masters 7M
Serie 4
Herre Senior 1 7M
Herre Senior 3 7M

Nr.

U19 Drenge M
U17 drenge 2. division
U17 Drenge M
U17 Drenge 2

7
12
4
8

U15 Drenge 1
U15 Drenge 3
U15 Drenge 4
U14 Drenge M
U14 Drenge 2
U14 Drenge 5
U13 Drenge 3
U13 Drenge 5
U12 Drenge 7M A
U12 Drenge 7M B
U12 Drenge 7M C
U11 Drenge 7M A
U11 Drenge 7M B
U11 Drenge 7M C
U10 Drenge 5M B
U10 Drenge 5M C
U9 Drenge 5M B
U9 Drenge 5M B

4
7
6
8

1
3
1
5
1
3
8
4

Række efterår
Veteran 1
Masters 2
Grand Old Masters 7M
Serie 4
Herre Senior 1 7M
Herre Senior 3 7M (1)
Herre Senior 3 7M (2)

Nr.
8
5
8
7
9
3
6

U17 Drenge 3. division
U17 Drenge M
U17 Drenge 2
U17 Drenge 4
U16 Drenge M

2
5
4
3
4

U15 Drenge 1
U15 Drenge 4
U15 Drenge 5
U14 Drenge 2
U14 Drenge 4
U13 Drenge 3
U13 Drenge 6

5
4
7
3
2
8
1

U12 Drenge 8M A
U12 Drenge 8M B
U12 Drenge 8M C
U11 Drenge 8M B
U10 Drenge 5M B (1)
U10 Drenge 5M B (2)
U10 Drenge 5M C
U9 Drenge 5M A
U9 Drenge 5M B
U9 Drenge 5M C
U8 Drenge 5M B (1)
U8 Drenge 5M B (2)

U8 Drenge 5M A
U8 Drenge 5M B
U8 Drenge 3M C
U7 Drenge 3M
U7 Drenge 3M
U7 Drenge 3M
U6 Drenge 3M
U6 Drenge 3M
Serie 1

5

U15 Piger 1
U15 Piger 2 7M

2
3

U7 Drenge 3M
Serie 1
U17 Piger M

15

8
1
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2000-2001
2000-2001
2001
2001
2002
2002
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2007

U13 Piger 2 9M
U13 Piger 2 7M
U12 Piger 7M A
U12 Piger 7M C
U11 Piger 5M A
U10 Piger 5M A
U10 Piger 5M B
U10 Piger 5M C
U9 Piger 5M
U8 Piger 5M
U7 Piger 3M

U-15 piger
U15 Piger 1 7M

5
6

U13 Piger 1 8M
U13 Piger 2 8M
U12 Piger 8M A
U11 Piger 8M A
U11 Piger 5M

1
2

1
4

U10 Piger 5M A
U10 Piger 5M B
U9 Piger 5M
U8 Piger 3M
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Bilag 2.

DBU’s træneruddannelser – grafisk oversigt
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