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Om beretningen og generalforsamlingen
Denne skriftlige beretning ligger til grund for den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens
formand på generalforsamlingen den 29. januar 2018. Beretningen er ikke udtømmende for
foreningens aktiviteter.

Medlemsstatistik
HIF har i 2017 haft 1.296 medlemmer heraf har 90 været passive.

Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning som valgt på generalforsamlingen i januar 2017:










Formand: Lars Juul Knudsen
Næstformand: Allan Petersen (Tog orlov medio 2018. Substitut Lars Cramer-Larsen)
Kasserer: Schott S. Jørgensen (Udtrådte april 2018)
Sekretær: Lars Cramer-Larsen
Bestyrelsesmedlem: Jesper Pabst
Bestyrelsesmedlem: (sportsligt) Jacob Kornerup
Bestyrelsesmedlem: (kommercielt) Kenneth Valentin
Bestyrelsesmedlem: Jonas Rytcher (Tog orlov medio 2018)
Suppleant: Thomas M. Wolfram

I løbet af året valgte Schott S. Jørgensen (april), Allan Petersen (juni) og Jonas Rytcher (juli) at indstille
deres frivillige virke i bestyrelsen. Det har betydet, at suppleanten Thomas M. Wolfram, har indtaget
en post som menigt medlem af bestyrelsen, at Lars Cramer-Larsen har fungeret som Næstformand,
mens posterne som kasserer og sekretær har stået vakante. Idet Allan Petersen og Jonas Rytcher
valgte at tage orlov, og ikke direkte udtræde af bestyrelsen, besluttede en enig bestyrelse efter
konsultation jf. foreningens vedtægter, ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, men i
stedet at re-konsolidere bestyrelsens sammensætning og forretningsorden, som anført ovenfor.
Bestyrelsen har afholdt 11 ordinære bestyrelsesmøder. Herudover har bestyrelsen afholdt eller deltaget
i følgende aktiviteter og møder:
 Et samlet medlemsmøde i maj 2018, hvor der blev givet en status på ”rigets tilstand”.
 Dialog- og forældremøder med fokus på eliten og pigeafdelingen, senest dialogmøde med eliten U13-15
og U16-19 december 2018.
 Afdelingsmøder fælles og enkeltvis med respektive afdelinger.
 Møder med HFAS og De Gamle Kæmper med henblik på en styrkelse af samarbejdet.
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Alle aktiviteter og møder har til formål at informere medlemmerne og afdelinger omkring foreningens
udfordringer og initiativer, med det formål at øge gennemsigtigheden, samt at etablere en inddragende
dialog med afdelinger og medlemmer.
Herudover har der været gennemført et antal møder og aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere,
herunder:
 Møder med banker og kommunen vedrørende styrkelse af foreningens likviditet og langsigtede
bæredygtighed.
 I fjerde kvartal blev der grundet akut likviditetsmangel afholdt dialogmøder med BS Invest, med henblik
på at kunne optage et kortsigtet lån.
 Hvidovre Atletik vedrørende styrkelse af samarbejdet.
 Hvidovre Motionscenter med henblik på at indgå formel aftale om brug af centerets faciliteter (aftalen
skal genforhandles i 2018).
 FCK vedrørende TOP-Center partneraftale på børnefodbold niveauet. HIF indgik i 3.kvartal en formel
partneraftale med FCK, og har således iværksat systematiseret overgang mellem børnefodbold og
ungdomselitefodbold.
 DBU og Divisionsforeningen vedrørende nyt licenssystem til ungdomselitefodbold.
 Divisionsforeningen vedrørende ‘DoublePass’ processen, som foreningen indgik aftale om deltagelse i, I
2016.
Se endvidere “Ekstern repræsentation.
Strategien bag bestyrelsens arbejde, tager udgangspunkt i en toårig plan, hvor første halvår 2017 har
fokuseret på at få en afklaring af ”hvor er vi”, samt ”hvor vil vi hen”. Processen har vist at afdækningen
af ’fortidens synder’ har krævet en væsentligt større indsats, for netop at opnå det nødvendige
overblik, og det har særligt været foreningens økonomi og gæld, som har vist sig at være særligt
udfordrende. I takt med at målene fra 1.halvår gradvist er blevet indfriet, har arbejdet herfra gået på,
at indlede det egentlige udviklingsarbejde, i forhold til at sætte retning for hvor foreningen skal hen i
2018 og frem. Fokus i bestyrelsens arbejde for 2018 og frem, er således nu, at påbegynde arbejdet med
at udvikle og opbygge.

Bestyrelsens overordnede 2-års plan

Bestyrelsen har haft fokus på at skabe sammenhæng mellem konceptet, organisationen og
ressourcerne (spillere, trænere og teknologi). Endvidere har fokus været at skabe den nødvendige
balancere med omgivelserne – sportslige målsætninger og økonomien, herunder tage højde for evt.
DBU licens krav. Det skal i den forbindelse bemærkes, at ungdomselitelicens fremadrettet er
overdraget fra DBU til Divisionsforeningen.
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Økonomi

Sportslige
målsætninger
Sammenhængskraften koncept, organisation, ressourcer samt balancen sportslige målsætninger og økonomi

Bestyrelsens fokusområder har således været inden for følgende hovedområder / projektspor:






Økonomi – skabe balance mellem mål og midler
Organisation – skabe en robust og gennemsigtig organisation
Ressourcer – rekruttering og fastholdelse af spillere og trænere med det rette HIF DNA
Koncept og planer – udvikling af det samlede koncept
Samarbejde og kultur – øget samarbejdet internt og eksternt i foreningen

Ovenstående har samtidig fungeret som hovedelementerne i bestyrelsens Balance Score Card (BSC) og
målopfølgning - Key Performance Indicator (KPI’er). Se detaljer i vedlagte BSC.

Udvalg
Som et væsentligt element i ledelsen og driften af HIF, er der etableret et antal arbejdende udvalg.
Herunder gives en kort beretning om formål og aktiviteter i udvalgene i 2017:

HIF-HFAS samarbejdsudvalg
Det formelle HIF-HFAS samarbejdsudvalg, der sætter rammer for den strategiske udvikling særligt på
ungdomselite området, samt på det mere strukturelle og organisatoriske samarbejde imellem
moderklub og aktieselskab, har på konstruktiv og positiv vis fortsat arbejdet i 2017. Det er foreningens
oplevelse, at der nu eksisterer endda særligt positive relationer imellem aktieselskabet og foreningen
end hidtil set. I takt med at divisionsholdet har opnået positive sportslige, organisatoriske og
økonomiske resultater, og nu står i en så gunstig sportslig position, at det må forventes at holdet
rykker op i 1.Division, er det fortsat bydende nødvendigt at det positive samarbejde kan udvikle sig
yderligere, således HIF kan imødegå de udfordringer fremtiden vil byde på.
Medlemmer: Udvalget består af HIF Formand og Næstformand, samt Kim Madsen og Martin Krogh
Jensen fra HFAS. Herudover har såvel Per Frandsen (i foråret Christian Iversen) som HIF Sportslig
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Ansvarlig Jacob Kornerup været inddraget. I takt med at det sportslige udvalg, er den strategiske
retningssætning mellem HIF og HFAS overdraget til dette udvalg.
Reference i bestyrelsen: Lars Juul Knudsen og Lars Cramer-Larsen.

Sportsligt udvalg
Der er etableret et sportsligt udvalg. Formålet er at skabe den nødvendige sportslige sammenhæng på
tværs af afdelingerne, internt i afdelingerne samt mellem HIF og HFAS. Det sportslige udvalg er
nyoprettet og arbejder på flere plan; strategisk, operativt og taktisk. Udvalget behandler det sportslige
på tværs af organisationen og sætter retningen som bringes videre til respektive underudvalg.
Omdrejningspunktet for årets mange tiltag har reelt været det sportslige udvalg.
Medlemmer: Udvalget består af bestyrelsen HIF/HFAS, talentansvarlige, afdelingsledere. Herudover
underudvalg med + trænere samt trænere i hver afdeling
Reference i bestyrelsen: Jacob Kornerup

HR- og Uddannelsesudvalg
Udvalget har så småt været startet op i 2017 men forventes endeligt at blive fuldt ud aktiveret i 2018.
Formålet er at skabe bedre og mere gennemsigtig udvikling af foreningens spillere og trænere.
Udvalget er nyoprettet og arbejder på flere plan; strategisk, operativt og taktisk. Udvalget behandler
HR og uddannelse på tværs af organisationen og sætter retningen, som bringes videre til respektive
underudvalg. Hovedfokus i 2017 har bl.a. været sat på, at etablere fælles retningslinjer for godtgørelse,
samt beskrive HIF samlede kontingent struktur, herunder synliggøre på HIF hjemmeside. Endvidere,
og ikke uvæsentligt, har fokus været sat på at opdatere og ensrette alle træneraftaler.
Medlemmer: Udvalget består af bestyrelsen HIF, talentansvarlige, afdelingsledere. Herudover
underudvalg i hver afdeling
Reference i bestyrelsen: Jacob Kornerup (forventes at blive Erik Petersen)

Sponsorudvalget
Udvalget har i foråret 2017 arbejdet sammen med tøjudvalget og HFAS, med henblik på at etablere en
ny tøjaftale med et substantielt sponsorat, herunder sammenhæng med divisionsholdet, samt at opnå
større økonomisk effekt via mersalg. Udvalget har endvidere, med støtte fra aktivitetsudvalget, søgt
sponsorer til HIF-trøjen, der blev uddelt ved åbning af det renoverede stadion. Dette lykkedes og
foreningen takker i den forbindelse Mini-Administration, Salon Delux og Jensens Skadedyrskontrol for
deres støtte.
Udvalget vil også gerne takke de mange sponsorer, der gør det muligt at iklæde foreningens spillere.
En støtte som er uundværlig.
Formand for sponsorudvalget: Vakant. I årets løb har Kenneth Valentin arbejdet for udvalgets formål.
Reference i bestyrelsen: Lars Juul Knudsen.

Infoudvalget
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Udvalgets har ikke været aktivt i 2017. En af opgaverne var at opdatere hjemmesiden. Dette har været
varetaget af Jacob Kornerup og Kontoret. Det er en prioritet at få genetableret og aktiveret
Infoudvalget i 2018. Bestyrelsen er for nærværende i dialog med Poul Werner Oder, med henblik på at
indgå aftale om formandskab af dette udvalg.
Medlemmer: Ingen reelle medlemmer i 2017.
Reference i bestyrelsen: Jacob Kornerup(forventes at blive nyt bestyrelsesmedlem)

Aktivitetsudvalget
Udvalget har i 2017 primært arbejdet med at planlægge, tilrettelægge og afvikle ’HIF Dagen’. Det er
hensigten at udvalget gerne i 2018, skal udvide sit arbejde med henblik på at skabe flere indtægtsgivende aktiviteter.
Medlemmer: Janni Juhl-Petersen og Lotte Christiansen.
Reference i bestyrelsen: Kenneth Valentin Pedersen

Tøj-/materialeudvalget
Tøjudvalget blev i starten af året opløst som konsekvens af behov for øget styring af foreningens køb af
tøj og materialer. Dette er på ingen måde et udtryk for at tøjudvalget ikke har virket, men skal alene
ses som et behov for kortvarigt at centralisere funktionen indtil der var styr på foreningens økonomi.
Der har været arbejdet hårdt på at få skabt det nødvendige overblik og der er ingen tvivl om, at
udvalget skal genetableres.
Medlemmer: Ingen.
Reference i bestyrelsen: Jesper Pabst.

Renoveringsudvalget
Som noget nyt er der etableret et renoveringsudvalg. Projektet har været undervejs i 2. halvår 2017 og
der er udarbejdet en projektplan for renovering af kælderen i klubhuset. Projektet forventes igangsat
primo 2018, så det forhåbentligt er færdigt inden græssæsonen starter. Hertil har et team af trænere
fra eliten renoveret klubbens mødelokale, med et super flot resultat til følge.
Medlemmer: Der indkaldes
Reference i bestyrelsen: Jesper Pabst & Kenneth Valentin Pedersen

Årets HIF’er
I forbindelse med den traditionelle træner-/lederjulefrokost blev Årets HIF’er kåret. I 2017 gik
hæderen til Thomas W. Lemvig

6

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen
Sollentuna Alle 1-3
2650 Hvidovre

HIF’s Gamle Kæmper
HIF’s Gamle Kæmper har i 2017 ydet støtte til foreningen, som primært er gået til pigeafdelingens
fællestransport til stævne i Fredericia. Endvidere er der ydet støtte til driften af 2. senior, og i
efteråret 2017 har HIF Gamle Kæmpers bestyrelse, i samarbejde med HIF bestyrelse ved Formand
Lars Juul Knudsen, afholdt en række møder, med henblik på en styrkelse af samarbejdet. Endvidere
har der været afholdt møder, med henblik på styrkelse af det kommercielle samarbejde omkring
afviklingen af indtægtsgenererende aktiviteter.
Det skal bemærkes, at bestyrelsen oplever at samarbejdet med Hvidovres Gamle Kæmper er særdeles
positiv og konstruktivt. I løbet af året har der været tæt dialog og samarbejde, i relation til afdækningen af
arbejdet med at stabilisere foreningens likviditet og langsigtede bæredygtighed. Det er bestyrelsens
absolutte prioritet, at dette konstruktive og resultatskabende samarbejde skal fastholdes og udbygges
fremadrettet. Det HIF DNA som manifesteres igennem HIF Gamle Kæmper, er eksemplet som foreningens
fremtid skal bygge på, således spillere og ledere herigennem kan opleve det gode eksempel, for hvad HIF i
sin substand er.

Samarbejdspartnere
Bestyrelsen i HIF takker alle samarbejdspartnere for et konstruktivt og godt samarbejde. Det gælder:











Hvidovre Kommune
Hvidovre Stadion
DBU og DBU København
Divisionsforeningen
Idrætsrådet i Hvidovre
Uddannelsesinstitutioner, herunder særligt Engstrandskolen og Brøndby Gymnasium
HIF’s Gamle Kæmper
Sponsorer
Hvidovre Fodbold A/S
Bøje Sandgaard Invest A/S

En helt særlig tak skal rettes til Bøje Sandgaard Invest A/S, som i december indvilligede, i at give HIF et
kortsigtet lån på kr. 200.000 indtil der kommer afklaring på låneansøgningen til kommunen. Det er meget
værdsat.

Ekstern repræsentation
For HIF er det vigtigt at dyrke de eksterne relationer og søge indflydelse, hvor beslutninger træffes.
HIF har i 2017 været repræsenteret her:



Hvidovre Kommune, Folkeoplysningsudvalget: Erik Petersen.
Idrætsrådet i Hvidovre: Lars Cramer-Larsen og Erik Petersen.
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Elitekoordinationsgruppe Idrætsrådet: Lars Juul Knudsen & Lars Cramer-Larsen
Styregruppen for kunstbanefordeling: Jonas Rytcher & Lars Cramer-Larsen.
DBU Københavns formandsklub: Lars Juul Knudsen.
DBU Københavns ungdomsformandsklub: Richard Andersen.
DBU Københavns ungdomsudvalg: Thomas W. Lemvig
DBU Københavns turneringsudvalg: Allan Petersen
Topcenter koordinator: Jack Nilaus
Licens 2.0 og Double Pass: Jacob Kornerup & Christian Grønbæk

Bestyrelsen har endvidere deltaget i diverse møder omkring elitesamarbejde med andre
klubber/idrætsgrene, koordinationsmøder mellem fodboldklubber, Idrætsråd og kommune samt
deltaget i drøftelser omkring driften af Hvidovre Motionscenter.

Organisation
Klubbens sportslige ledelse bestod i 2017 af:












Sportslig ansvarlig: Jacob Kornerup
Talentansvarlig: Christian Grønbæk
Afdelingsleder senior og oldboys: Jacob Kornerup (Richard Andersen i 2018)
Afdelingsleder herreungdom U13 og over: Richard Andersen
Afdelingsleder drengebørn U12 og under: Jack Nilaus
Afdelingsleder dameungdom & senior, U12 og over: Lotte S. Christiansen
Afdelingsleder pigebørn, U11 og under: Thomas M. Wolfram
A+ træner: Mogens Bruun
T+ træner: Casper Aamodt
U+ træner: Kenny Jensen
M+ træner: Michael Erlangsen

Status fra afdelingerne - sportsligt
Eliteafdelingen (Christian Grønbæk)
Det samlede fokus har været på at skabe sammenhæng mellem de sportslige målsætninger og de
økonomiske rammer. Denne balance har fyldt rigtig meget og selvom HIF ønsker at det sportslige er i
højsædet, så har det været tvingende nødvendig at få styr på det økonomiske set-up. Dette har bl.a.
betydet revideret kontingent struktur for eliten. Herudover har fokus været op at skabe et robust setup samt på fastholdelse/overgang/oprykning af spillere. Således er det samlede spillerantal steget fra
ca. 85 til ca. 115, herunder det nyetablerede U16A.
U19A: Holdet overvintrede på 1. Pladsen, men kunne desværre ikke holde momentum og således
sluttede holdet sluttede på en hæderlig 8. plads. I indeværende sæson har der været fokus på at samle
en ny trup (oprykning af spillere). Det er gået rigtig fint og holdet overvintrer på en meget flot 3. plads.
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U17A: Holdet overvintrede i med 8 point på kontoen. Holdet havde et flot forår og sluttede på en flot 8.
plads. Holdet spillede sig også flot i pokalfinalen mod FC Nordsjælland, hvor kun marginalerne gjorde,
at de ikke løb med den samlede sejr. I indeværende sæson har der været fokus på at samle en ny trup
(oprykning af spillere). Det har været en stor udfordring rent resultatmæssigt er resultatet mindre
godt. Holdet har været inde i en meget positiv udvikling sidst i halvåret, hvor man har spillet lige op
mod nogen at topholdene og har fået et par uafgjorte kampe. Holdet overvintrer på sidstepladsen med
2 point på kontoen.
U16A: Holdet er et nyt tiltag, som blev iværksat sommer 2017. det har historisk vist sig, at overgangen
fra U15A til U17A har været meget svær. Det skyldes bl.a. at springet aldersmæssigt og fysiologisk er
svært, idet der reelt kan være næsten 3 år mellem de yngste nyoprykkede 1. års U17 og de ældste 2.
års U17 (to årgange). Herudover er det typisk én hel årgang, som rykker op, mens der kun er plads til
en halv årgang 1. års. Således har man tidligere reelt sagt farvel til halve årgange i overgangsfasen.
Formålet med U16A er således dels at forberede spillerne bedre til 17 divisionen samt sikre
muligheden for at fortsætte udviklingen af alle u15A spillerne. I efteråret startede holdet i U16
Mesterrækken, hvor de sluttede på en flot 2. plads. Endvidere har holdet – sammen med U15 og U17
spillet U16 reservehold øst ligesom de er videre i pokalturneringen.
U15A: Holdet har haft en meget hård start på den nye tilværelse i U15 rækken. Udviklingen på holdet
har været positiv, Øst 1 rækken vurderes at have været en tand for høj til niveauet og derfor har vi
valgt at tilmelde dem Øst 1 i foråret for at skabe en bedre matchning.
U14A: Holdet havde en fin afslutning på forårssæsonen, hvor det blev til en 8. plads. Efteråret startede
hårdt, men stille og roligt har holdet lagt på og har udviklet sig flot. Resultatmæssigt sluttede holdet
også flot af og endte på en 6. plads i efteråret.
U13A: Spillede 8-mands i 2017. Holdet har spillet i Øst 1 både forår og efterår og det har været en for
stor matchning. Således endte de endte sidst i foråret uden sejre. Og sidst i efteråret med 1 point. I
2018 skal de spille 11-mands og her hav vi valgt at tilmelde dem Øst 2 for at få en bedre matchning.
Fælles har været, at opstarten af en sæson – efteråret hvor spillerne netop er rykket op – er meget
hård og typisk ligger HIF hold i bunden rent resultatmæssigt. Der er stor fokus på udvikling og
resultatmæssigt går det væsentligt bedre i 2. halvdel af sæsonen rent resultatmæssigt. Fokus skal til
enhver tid være på udvikling, men vi vil naturligvis have stort fokus på, hvordan vi bedre kan
forberede spillerne, når de rykker en årgang op.

Hold

Efterår 2017

Forår 2018

U19A

U 19 Div.

U 19 Div.

U17A

U 17 Div.

U 17 Div.

U16A

U16 M

U 16 Øst 2
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U15A

U 15 Øst 1

U 15 Øst 2

U14A

U 14 Øst 2

U 14 Øst 2

U13A

U13 Øst 2 (8-mands)

Øst 2 (11-mands)

Senior og oldboys (Jacob Kornerup)
2. senior / divisionsreserverne: Siden den famøse Bonholm-tur i april 2015, har vi haft en klar
strategi om at få holdet tilbage til KS. Målsætningen var opbygning i 2015/16, udvikling i 2016/17 og
oprykning i 2017. 1. halvår handlede således om oprykning, hvilket lykkedes på fornem vis med
overbevisende 10 sejre og 1 uafgjort. Det var alligevel spændende til det sidste, idet Fremad Amager
nedlagde protest for ”usportslig optræden” – anvendelse af for gode spillere. De tabte naturligvis
protesten. 2. halvår har herefter handlet om stabilisering i KS. Det er lykkes flot og holdet ligger på en
delt 5. plads, 1 point fra nr. 3.
U21: I efteråret genetablerede vi U21 holdet. Formålet er primært at bidrage til U19A og U17a
udvikling, herunder overgangen til senior. Dette gøres bl.a. ved at spille U21 kampe med U19A, U17A
samt spillere fra 2. senior og 1. senior. I efteråret startede holdet i U21 B rækken for at vi kunne se
niveauet. Det viste sig, at vi var relativt overlegne og U21 holdet gjorde således rent bord. I foråret
2018 forventer vi at spille i A-rækken.
Old Boys: Holdet gik målrettet efter oprykning til den bedste række. Holdet var ganske suveræne men
måtte alligevel nøjes med 2. pladsen. Holdet satte desværre point til mod FA2000, som dog benyttede
ulovlige spillere. HIF (forkerte navne på holdkort) ankede sagen og fik medhold. Men FA2000 fik ikke
fratrukket deres point, idet man mente, at spillerne reelt var berettiget, hvis man havde benyttet de
rigtige navne!
Master: Holdet gik målrettet efter oprydning til den bedste række i 2016. Dette lykkedes og holdet har
i sæsonen spillet i Master-1 rækken, hvilket har indebåret en række spændende kampe, hvor der
jævnligt har været gensyn med en række tidligere fodbold-koryfæer. Ikke unaturligt har den øget
sportslige modstand, betydet at holdet har været noget udfordret.

Herreungdom U13 til og med U19 (Richard Andersen)
Fokus i afdelingen har været på, at fastholde de gode og meget engagerede breddetrænere. Desuden
har det været en mål, at fastholde spillerne på de forskellige årgange. Tilmed har det været ønskeligt,
at få tilgang af flere trænere og spillere. Der er mulighed for 2 Ungdoms breddehold pr. årgang i HIF.
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Afdelingen er på ca. 125 spillere. Antallet af spillere bølger en del op og ned især ved sommerferie tid
og de næste måneder frem, da spillerne fra især U16 til U19 får andre interesser der betyder de
stopper eller skifter klub.
U19 (Årgang 98-99-00): I juli/august 2016 startede to gode trænere Nicolai og Nico holdet op med
stor succes, efter to sæsoner uden U19 bredde hold. Vi blev nødt til, at stoppe for drenge der ville være
med, da en ½ bane til 30-35 unge fyre på 18-19 år er for lidt plads og ikke giver mulighed for kvalitativ
træning. Holdet fortsatte med ca. 28 spillere og havde en flot sæson til sæsonstop juni 2017, hvor
Nicolai meddelte, at han hellere ville være senior træner. Nico er fortsatte med U19 holdet med en ny
træner vi skaffede til den nye sæson august 17-juni 18. Desværre er han stoppet igen, og Nico er stærk
ved at klare det selv nu. Dog er Bo Vangsgaard en uvurderlig person at have som holdleder. Holdet
ligger i Mesterrækken og klarer sig godt resultatmæssigt.
U17 (Årgang 2001): Trænerteamet består af 4 personer, hovedtræner Thomas Lemvig årets HIF’er
2017, trænere Michael Ljørring, Casper Cleemann og Abdalla R. Abdalla, som har været med omkring
denne årgang i ca. 10 år hvilket er stærkt. I 2017 er spillerne gået fra, at være U16 til U17 hold. Det har
betydet efterskole og andre interesser, hvilket har resulteret i, at årgangen er gået fra to til et
kamphold. Holdet ligger i Mesterrækken og klarer sig utroligt flot. I foråret 2017 vandt holdet
Mesterrækken for U16.
U16 (Årgang 2002): En lang årrække bestod trænerteamet af forældre trænere med Lars som
hovedtræner. Desværre valgte samtlige, at stoppe ved sommerferien 2017 efter en god sæson.
Heldigvis ville Denis tage træner hovedansvaret i den nye sæson. Denis havde været med omkring
årgang 2001 sæsonen før. Denis’s to venner Martin F. og Martin P. er også med omkring U16 holdet,
hvilket er fantastisk. Når trænere stopper er der også forandringer i spillertruppen. Nogle af drengene
ønskede også at starte et hold op i en naboklub og andre skulle på efterskole. Men efter lidt spillerafgang kommer flere spillere til årgangens breddehold. Holdet ligger i Drenge 1 og klarer sig godt.
U15 (Årgang 2003): Igen i denne sæson 17/18 består trænerteamet af Steven og Johnny flankeret af
Martin som 3. træner. De har været med omkring denne årgang en del år og gør det ufattelig godt.
Helle har meldt sig som holdleder, hvilket er vigtigt efter Frank valgte at stoppe efter flere år med
årgangen. Flere spillere er kommet til igennem årene, og på trods af lidt dårlig opførsel ved til træning
en overgang, så er alt godt nu og drengene har nogle fantastiske træninger og kampe sammen. Der er
så mange spillere, at der to breddehold på årgangen i Drenge 2 og 4.
U14 (Årgang 2004): Inden sommerferien 2017 hed årgangen U13. Holdet havde spillet i efteråret 16,
men på baggrund af årgangen var smal med få spillere og en lang udtagelsesproces omkring A hold
stoppede flere spillere fra denne årgang i HIF. Trods en rigtig god træner Casper Klinge var der bare
ikke nok spillere i foråret 17, så bredde holdet ophørte desværre. En proces vi alle i HIF har lært meget
af. Nogle af årgang 2004 spillerne deltager i dag på U15 årgang 2003 træningen og kampe.
U13 (Årgang 2005): Årgangen startede i Ungdomsafdelingen efter sommerferien 2017. Efter nogle
start vanskeligheder i forhold til overgang fra U12 til U13 og opdeling af spillere, hvor trænere på
årgangen så også stoppede, fungerer det hele nu omkring bredde årgangen 2005.
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Trænerteamet består af Carsten Carøe, Thomas Semberg og to ungtrænere Andreas og Marcus fra U19
som kom til slut september. De første måneder var det også uvurdelig hjælp at Morten Meyer var med
omkring holdet. Heldigvis har årgangen også en god holdleder Rikke, som overtog efter Anders’s gode
holdleder arbejde.
Der er mange spillere på årgangen og flere kommer til, hvilket også er nødvendigt da årgange får fra 8
mands til 11 mands fodbold efter sommer ferien 2018. Der er to kamphold, der ligger i Drenge 2 og 4.

Drengebørn U12 og under (Jack Nilaus)
Fokus i afdelingen har været på fastholdelse af spillere samt vækst. Herudover har fokus været på
udvikling af trænere, træningen og overgangen fra U10-U12 til U13. Eller sagt med andre ord, det
handler i bund og grund om at tilbyde så mange børn i vores drengeafdeling som overhovedet muligt
at spille fodbold. Og det er vi lykkedes vi ret godt med! I skrivende stund tæller afdelingen knap 400
spillere, hvilket er godt, men vi skal arbejde hen imod at kunne tilbyde fodbold til endnu flere.
Målsætningen er at udvikle Danmarks bedste fodboldlæringsmiljø til gavn for alle - spillerne skal have
”ro til at gro” uanset niveau.
I foråret 2017 har vi startet et ekstra træningstilbud – skills træning – til U8 og U9 drenge mod en lille
ekstra betaling pr. gang. Den lille omsætning er blevet brugt til at aflønne HIF ungdomsspillere, som
har hjulpet med træningerne. Træningen i Skills er individuel træning med fokus på fodbold
koordination, teknik og finter – fordi finter (tricks om man vil) er sjovt. I slutningen af efteråret har
pigeafdelingen også deltaget i Skills, og det er planen at dette skal fortsætte! Ambitionen for 2018 er at
opgradere Skille træningen til et fast hold, dvs. træningen tilkøbes som et slags kontingent for hele
foråret. Vi har kunnet se en markant udvikling i de spillere som har deltaget kontinuerligt i Skills
henover hele 2017.
I 2017 valgte vi at ansætte en U+ træner i form af Kenny Jensen. Formålet er, at sætte endnu mere
fokus på U10 til U12 årgangene. U+ skal således tilføje endnu mere faglighed til denne aldersgruppe,
fordi spillerne har et enormt stort udviklingspotentiale i disse årgange, hvis vi gør det godt og rigtigt.
Endvidere ønsker vi at forberede børnene endnu mere til overgangen til U13. U+ trænerens opgave er
at lave træningsprogrammer, så årgangene træner det rigtige for deres aldersrelaterede udvikling. U+
træneren er på træningsbanen med holdene og er med til at gå i detaljen med spillere og trænere, i
U10 til U12 årgangene oplever vi at fodboldfagligheden på trænersiden er væsentlig vigtigere end
årgangene op til, der for er ansættelsen af en U+ træner signifikant.
I vores Panda afdeling, som tæller små drenge i alderen 2 til 4 år, har vi i løbet af året været heldige at
lykkedes med at stable endnu et hold på benene, så vi nu tæller 4 Panda hold.
2 hold/grupper i årgang 2013.
1 hold/gruppe i årgang 2014.
1 hold/gruppe i årgange 2015.
Årgang 2016 og 2017 er åben for opskrivning via HIF’s hjemmeside og disse årgange er allerede
begyndt at få tilmeldinger, så forkastet lige nu er at 2016 årgangen er fyldt ud når at de skal starte op
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efter efterårsferien 2018. Panda afdelingen varetages dygtigt af Koordinator og træner Jesper Wagner,
der er helt klart hans dygtige arbejder der har gjort at interessen har været så stor at vi er kommet op
på 4 hold/grupper.
Året 2017 blev også året hvor at DBU lancerede et nyt 3 årigt talent projekt kaldet TOP center, for
spillere i årgangene U10 til U12 med særlige forudsætninger. Hvidovre IF har deltaget igennem hele
fasen fra DBU seminar sammen med alle de resterende licens klubber, hvor formålet og risikoen med
centrene er blevet diskuteret åbent. Til nu endeligt at indgå aftale med FCK og B93 om samarbejde
omkring driften af et TOP center for Kbh. Det betyder at Hvidovre er med i førersædet når at det
kommer til prægningen af talentudviklingen fra U10 miljøerne og opefter.
I efteråret lykkedes det os at lave aftale med 7 sponsorer, hvilket nu betyder at alle hold fra U6 drenge
til og med U12 drenge har samme HIF-trøje og sponser, alle er ens uagtet niveau og ambition.
I uge 32 afviklende Hvidovre IF igen i år med stor succes DBU Fodboldskole med stor hjælp fra U10
holdeleder Luise Warming som havde påtaget sig rollen som skoleleder. Igen i 2018 afvikler Hvidovre
IF en DBU Fodboldskole.
Ambitionen for 2018 er simpel og klar - Hver eneste dag skal Vi forsøge at gøre vores bedste, Vi skal
hele tiden forsøge at gøre det lidt bedre end i går.
Key Words i drengeafdelingen er Fællesskab og engagement..!

Damerungdom & seniorU12 og over (Lotte S. Christiansen)
Pigeafdelingen fra U12/13 og op har de sidste år været en smule ude af fokus, hvilket desværre har
betydet, at vi har lidt nogle tab i løbet af efteråret 2017.
U12/13P tiltrækker stadig mange spillere og med sammenlægningen af de 2 hold, er det lykkedes at
skabe nogle gode rammer for spillere på alle niveauer.
U14P har henover året været ramt af trænerstop. Og ikke mindst spiller frafald. En tendens der ses i
flere klubber i alderen 13-17år. Og noget vi i HIF skal blive bedre til at være forberedte på.
U16P, blev i foråret lagt sammen med 2002/2003 årgangen. Henover sommeren har der været en del
frafald, bla. Pga. 2001 årgang der rykker op til U18. Endvidere er der flere piger, der skal på efterskole
og ikke mindst får de mange andre interesser. Også dette er en desværre en tendens, vi ser flere
steder. Oveni dethar der været frafald fra flere piger på denne årgang henover vinteren, pga. FCN
henvendelser samt samt fodboldtræthed. I vinteren 2017 stoppede træner duoen samt holdleder, men
heldigvis er det lykkedes at rekrutterer nye trænere, som er ansat pr 1/1/18. De er nu gået i gang med
det hårde arbejde at genopbygge truppen.
U18P-Ungsenior har fået stor tilgang henover året og tæller i dag ca. 35 spillere. En god trup, med en
del mangfoldighed blandt spillerne. Derudover vindt holdet deres række i efteråret.
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Fodboldfitness, har haft stor tilgang henover sommeren. Pt. er der ca. 25 spillere på fodboldfitness
holdet, der stadig træner om sommeren 2 gange om ugen, og vinter 1 gang.
Herud har vi et ”lukket hold”. Holdet har været overlegne hele vejen henover året, og blev flot
pokalmestre. Holdet er som sagt et ”lukket hold”, der udelukkende spiller kampe.
Vi har haft endnu et ”lukket hold”. Holdet trak sig henover efteråret fra turnering, da der var en del
frafald bl.a. pga barsel etc. Holdet genoptager turnering fra 2018.
Holdet har desuden hjulpet til i vinterturneringen hos U18/DS. Holdet er lukket hold, dog med
mulighed for tilgang. Fra 2018 forsøger vi at få hjemmekampe til at ligge samtidigt med øvrige lukkede
herrehold, så det kan skabes lidt stemning og noget kultur omkring oldboys/girls +.

PigebørnU11 og under (Thomas M. Wolfram)
Fokus i afdelingen har været på at skabe det fornødne fundament for udviklingen af den samlede
pigeafdeling. Således har der været stor fokus op at tiltrække spillere. Samlet har der været en
fremgang på ca. 40 spillere, så afdelingen hu er på ca. 75 spillere.
I maj blev der oprettet et U6/U7 pigehold, hvor der hurtigt kom 19 indmeldte piger, samtidigt
udvidede vi Panda konceptet med en opdeling så pigerne har deres eget hold. Her var der ca. 12
pigespillere med fra start og de spiller stadig. I oktober startede der 10 nye piger i årgang 2015 Panda.
Vi har valgt at sammenlægge vores U11 piger med U10 pigerne, da der forsvandt et halvt hold til
anden klub med en afgående træner. Denne sammenlægning er gået rigtigt godt, dog er U11 årgangen
ikke nok til at spille kampe selv, så så indtil videre spiller de med U10.
Status på holdene: 73 spillere, 4 forældretrænere, 5 ung trænere og 3 holdledere.






Panda U3 – 10 spillere
Panda U5 – 12 spillere
U7 piger – 19 spillere
U9 piger – 15 spillere
U10/11 piger – 17 spillere

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, fordi det skal være sjovt at spille fodbold.
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Hovedfokus i 2017 har været genopfrisknings-/vedligeholdelseskurser særligt inden DBU nye
struktur træder i kraft. Herudover deltog et meget stort antal trænere på DBU store trænerdag i maj
2017.

Aktiviteter
HIF har som altid haft en række aktiviteter for sine børne- og ungdomsmedlemmer samt andre uden
for klubben, som har tilmeldt sig.
DBU Fodboldskole
I den første uge af august 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 2017 igen med 144 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. I 2017 var Luise Warming skoleleder.
Hvidovrestævner
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 er på sjov og god fodbold – og ikke resultater.
HIF var også i 2017 vært for flere runder med deltagelse af børn fra HIF, Friheden og Rosenhøj.
Camps
HIF har i 2017 afviklet to Arbejdernes Landsbank Guldalder camps. Projektet er godt i gang, men ikke
ved fuldt potentiale. Der har været 10-12 deltagere ved hver camp, men der er plads til flere.
Arbejdernes Landsbanks sponsorat er ophørt pr. september 2017.

HIF Dagen
Blev afviklet med stor succes. Stor tilslutning til arrangementet og gode tilbagemeldinger, hvilket
vidner om stor dedikation fra hhv. Lotte Christiansen og Jack Nilaus som primære tovholdere på
arrangementet.
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