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Om beretningen og generalforsamlingen
Denne skriftlige beretning ligger til grund for den mundtlige beretning, som aflægges af foreningens
fungerende formand eller næstformand på generalforsamlingen den 25. januar 2021. Den valgte
formand Lars Knudsen er udsendt med Forsvaret og har ikke mulighed for at deltage på
generalforsamlingen. Beretningen er ikke udtømmende for foreningens aktiviteter.

Medlemsstatistik
HIF har i 2020 haft 1.418 registrerede medlemmer heraf 69 passive.
Af de 1.418 medlemmer har de 944 været tilskudsberettigede under 25 år, fordelt på 749 drenge og
193 piger.

Bestyrelsen
Bestyrelsens sammensætning som valgt på generalforsamlingen i januar 2020:
●
●
●
●
●
●
●
●

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:

Lars Juul Knudsen (på valg 2021)
Luise Juhl Warming
Ubesat
Sofie Trojeborg (på valg 2021)
Eugen Sølberg
Thomas Bundgaard
Kim Kupijbida (på valg 2021)
Erik Petersen (på valg 2021)

Herudover har det været to suppleanter:
●
●

Bestyrelsessuppleant (1 år):
Bestyrelsessuppleant (1 år):

Martin Yde Poulsen (på valg 2021)
Christoffer Tobias Nielsen (på valg 2021)

Bestyrelsen har afholdt ordinære bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned. Herudover har
bestyrelsen afholdt eller deltaget i følgende interne aktiviteter og møder:
●
●
●
●

Under Corona-krisens start i marts 2020 afholdt bestyrelsen dagligt online-møder, indtil
omfang og konsekvenser var kendt, herefter overgik bestyrelsen til ugentlige møder.
Et træner & ledermøde i august 2020, hvor der bl.a. blev drøftet strategi.
Afdelingsmøder fælles og enkeltvis med respektive afdelingsledere.
Møder med HFAS og De Gamle Kæmper med henblik på en styrkelse af samarbejdet.

2

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen
Sollentuna Alle 1-3
2650 Hvidovre

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:
●
●
●
●
●
●
●

FCK (løbende) vedrørende TOP-Center.
DBU og Divisionsforeningen vedrørende licens 2.0 til ungdomselitefodbold.
DBU og Divisionsforeningen vedrørende udviklingen af fodbolden i Danmark.
DBU og Divisionsforeningen vedrørende turneringsstrukturen for U13-U15.
Øvrig B-licensklubber vedr. udviklingen af talenter i Danmark.
‘DoublePass’ møder – vedr. klubudvikling og strategi.
Møder med idrætsrådet vedr. elitepolitik i kommunen samt tanker om etablering af en multihal i
kommunen.
● Møder med idrætsrådet, atletik og kommunen vedr. banefordeling og anvendelse af de forskellige
faciliteter på stadion.
Se endvidere “Ekstern repræsentation”.

Kommercielle aftaler
I det forgangne år er vi blevet opmærksomme på at der er indgået kontrakter med en økonomisk
betydning for klubben. Vi er i forlængelse heraf i gang med at se samtlige af vores kontrakter igennem
for at sikre at alle kontrakter opdaterede, og til gunst for klubben.

Strategien – 2-årsplan
Samlet har bestyrelsen fulgt og efterlevet den fastsatte 2-årsplan.
Bestyrelsen har arbejdet ud fra devisen: ”Together We Will Succeed”
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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 2020:

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 mellem
moderklub og aktieselskab, har på konstruktiv og positiv vis fortsat arbejdet i 2020. Det er foreningens
oplevelse, at der fortsat er positive relationer mellem aktieselskabet og foreningen.
Medlemmer: Udvalget består af HIF Formand, samt Kim Madsen og Martin Krogh Jensen fra HFAS.
Herudover har såvel Per Frandsen som HIF Sportslig Ansvarlig Jacob Kornerup været inddraget. I takt
med at det sportslige udvalg er etableret, er den strategiske retningssætning mellem HIF og HFAS
overdraget til dette udvalg.

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
forholdsvis 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

HR- og Kommunikationsudvalg
Udvalget har været aktivt i 2020. Formålet er at skabe bedre og mere gennemsigtig udvikling af
foreningens spillere og trænere. Udvalget er forholdsvis 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.
Medlemmer: Udvalget består af bestyrelsen (formand/næstformand), sportslige ansvarlige,
talentansvarlige, afdelingsledere. Herudover underudvalg i hver afdeling.

Infoudvalget
Udvalgets primære opgave i 2020 har været at rydde op i data og profiler på vores elektroniske
platforme. Poul Werner Odér skal have en stor tak for fortsat at have fokus på dette område, der ikke
fylder meget i dagligdagen, men har stor betydning for den gnidningsfrie betjening af vores systemer.
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Aktivitetsudvalget
Udvalget har i 2020 forsøgt at planlægge, tilrettelægge og afvikle ’HIF Dagen’, desværre uden held. Det
er hensigten at udvalget gerne i 2021, skal udvide sit arbejde med henblik på at skabe flere
indtægtsgivende aktiviteter.

e-sport udvalg
Udvalget har været i gang over en længere periode, og der er nu etableret en ny forening under
hovedbestyrelsen, som vi glæder os meget til at følge. Et tiltag, som er med til at tage Hvidovre
Idrætsforening til et nyt niveau, og endnu et tiltag for vores medlemmer, og Hvidovres børn og unge.

Tøj-/materialeudvalget
I 2020 har udvalget opdateret vores salgsplatform - hifevent.dk - hvorfra vores klubkollektion sælges.
Målt på trafik og omsætning, så ser det ud til at hifevent.dk er blevet vel modtaget af medlemmerne og
deres forældre.

Faciliteter og renoveringsudvalget
Udvalget har i 2020 fortsat arbejdet med renovering af pigeomklædning og generelt arbejde på
forbedring af foreningens nedslidte faciliteter. Der er søgt og bevilget kommunalt tilskud til forbedring
af omklædningsfaciliteter, hvilket særligt kan ses på omklædningsrum 5, 6 og 7. Vi har ikke moderne
og nutidige omklædningsfaciliteter på stadion, men resultatet er blevet ganske pænt. Stor tak til Jesper
Pabst for indsatsen.
Derudover har udvalget arbejdet på at skaffe ekstra kunstgræs. Dels lykkes det i foråret at anskaffe en
brugt kunstgræsbane, og i efteråret lykkedes det, i samarbejde med Rosenhøj, Friheden og Avedøre at
få to 11-mands kunstgræsbaner på Hvidovre Kommunes budget. Banerne skal projekteres i 2021 med
henblik på anlæggelse i 2022.

HIF’s Gamle Kæmper
HIF’s Gamle Kæmper har i 2020 ydet støtte til foreningen, som primært er gået til talentakademiets
træningslejre. Bestyrelsen oplever at samarbejdet med Hvidovres Gamle Kæmper er særdeles positiv
og konstruktivt. I løbet af året har der været tæt dialog og samarbejde særligt i relation til
afdækningen af arbejdet med at udvikle og fastholde foreningens unge talenter.

Samarbejdspartnere
Bestyrelsen i HIF takker alle samarbejdspartnere for et konstruktivt og godt samarbejde:
● Hvidovre Kommune
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hvidovre Stadion
DBU
DBU København
DBU Sjælland
Divisionsforeningen
Idrætsrådet i Hvidovre
Uddannelsesinstitutioner, herunder særligt Engstrandskole
HIF’s Gamle Kæmper
Sponsorer
Hvidovre Fodbold A/S

Ekstern repræsentation
For HIF er det vigtigt at dyrke de eksterne relationer og søge indflydelse, hvor beslutninger træffes.
HIF har i 2020 været repræsenteret her:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hvidovre Kommune, Folkeoplysningsudvalget
Idrætsrådet Hvidovre
Elitekoordinationsgruppe Idrætsrådet
Styregruppen for kunstbanefordeling
DBU Københavns formandsklub
DBU Københavns ungdomsformandsklub
DBU Københavns ungdomsudvalg
DBU Københavns turneringsudvalg
DBU Københavns pigearbejdsgruppe
TOP Center koordinator
Licens 2.0 og Double Pass
Brugerråd Hvidore Stadion
Netværk for formænd i moderklubber til 1. divisions- og Superligaklubber

Bestyrelsen har endvidere deltaget i diverse møder omkring elitesamarbejde med andre
klubber/idrætsgrene, koordinationsmøder mellem fodboldklubber, Idrætsråd og kommune.

Organisation
Klubbens sportslige ledelse bestod i 2020 af:
●
●

Sportslig ansvarlig: Jacob Kornerup
Talentchef/talentansvarlig: Christian Grønbæk

●
●

Afdelingsleder U13 og over: Lotte Christiansen
Afdelingsleder U12 og under: Jack Nilaus
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●

Afdelingsleder Panda: Christoffer Nielsen

●
●
●
●

Transitionstræner: Mogens Bruun
Ungdomsudviklingstræner: Casper Aamodt
Børneudviklingstræner: Kenny Jensen
Målmandsudviklingstræner: Michael Erlangsen, Oliver Korch

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.
HIF har i en periode gennemført C-kurserne C1 og C2 som et samlet forløb i 2020 med afslutning i
2020, hvilket er et meget vigtigt element i opbygningen af vores udviklingsmiljø for børnene. HIF har
arrangeret kurserne og haft deltagere fra flere andre foreninger. I alt har 14 HIF-trænere gennemført
C1 og C2 kurser, og i alt 12 trænere har taget eksamen. HIF har endvidere gennemført B1 kursus med
14 uddannede B1 trænere som resultat. Herefter er det 10 som har beståede testen og har fået tildelt
en DBU/UEFA C licence.
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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Status fra afdelingerne
Talentakademiet (v. Christian Grønbæk)
I starten af året havde vi for første gang planlagt vores træningslejre i uge 7 til Salou, en by lidt uden
for Barcelona. Der var 111 spillere og 19 ledere, der havde tilmeldt sig turen. På turen skulle vi træne 2
gange om dagen og spille én kamp pr. hold. Fokus var sammenhold, individuel og holdudvikling samt
spillestil - så der var masser at se til hos både spillere og ledere. Turen var meget vellykket.
Uge 11 lukkede landet ned og alle spillere blev hjemsendt. Det betød at vi skulle i gang med at lave
programmer til spillerne i akademiet. Der blev lavet løbeprogrammer, styrkeprogrammer, individuelle
træningsprogrammer og alt dette blev der fulgt op på hos spillerne over Teams og Messenger.
Trænere og spillere holdt videomøder flere gange om ugen, hvor der også blev vist spillestilsklip
udover evalueringen.
Som vanligt har klubben også i 2020 skullet ansøge om status som ungdomslicensklub. Hele konceptet
blev ændret for et par år siden og går nu under navnet “licens 2.0”. Det nye koncept består i at man nu
ansøger og bliver målt på en række parametre;
-

Strategi
Organisation, Struktur & HR
Holdudvikling
Individuel udvikling & Uddannelse
TalentIdentifikation
Produktivitet
Faciliteter
Lov & etiske krav

Ud fra indsendte redegørelser og dokumentation og fysiske DBU inspektioner bliver klubberne tildelt
et antal samlede stjerner, der så igen definerer i hvilke ungdomsrækker klubben kan spille. Der er
efterhånden et ganske stort skriftligt arbejde, hvor der afleveres langt over 250.
Hvidovre fik sidste år (2019/2020) 2 stjerner, med en flot placering som nr. 19 og og en score på 36,14
= Divisionshold (de 13 øverste var Ligaholdene). I indeværende sæson fik vi igen 2 stjerne, faldt til en
placering som nr. 21 trods en forbedring af scoren til 38,68 = Divisionshold (de 14 øverste var
Ligaholdene).
Vi forventer og håber egentlig at vi igen i 2021 har forbedret os, men vi kan også se, at kravene
konstant bliver øget. Hvert år har vi forbedret på næsten alle områder, men udfordringen er, at der
kræves flere og flere halv- og fuldtidsansatte, for at det tæller i DBU system. Det vurderes, at klubberne
inden for de næste par år, skal have 3,5 fuldtidsansat for at kunne bevare status som
ungdomsdivisionsklub. Det vil vi naturligvis have fokus på samtidig med at vi skal sikre, at økonomien
ikke løber løbsk.
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I juni måned blev der åbnet for at vi kunne træne i grupper af 10 personer og vi fik organiseret os, så
spillerne nu kunne kom ud og træne med holdkammeraterne. Det var en glæde for alle at kunne være
på træningsbanen.
Træningslejren i juli blev delt i to grupper på forskellige datoer og afholdt i Vejen. Drengene fik trænet
og gjort sig klar til turneringen i efteråret.
I efteråret har alle hold spillet turneringskampe, som planlagt helt frem til november, dog med en
undtagelse vores U23 hold. De måtte igen afbryde deres sæson, da der kom et forbud mod at spillere
over 21 år ikke måtte spillekampe. U23 fortsatte med træningskampe, da næsten alle vores spillere er
under 20 år kunne vi lige så godt holde gang i dem.
Ser vi tilbage på året der er gået så har det været sportsligt et skidt år, da vi ikke har kunnet spille og
træne som vi plejer at gøre, dog har holdene vundet kampe og præsteret på et godt niveau.
/Christian

Ungdoms-, senior, gammelmandsafdelingen (v. Lotte Christiansen)
U13-senior, fodboldfitness & motionsfodbold 2020
Året der gik. Ja, på en lidt anderledes måde end normalt. De første måneder af året gik as usual. Stadig
med de sædvanlige udfordringer med plads på kunstbanerne, men alt i alt gik det godt. 2020 lagde ud
med hold som herunder:
Piger :

U13/U14/U15/U16/ungsenior/damesenior/fodboldfitness

Drenge:

U13/U14/U15/3. senior/motionsfodbold, OB, Vet, 7M, master & grandmaster

Nedlukningen gjorde, at vi måtte tænke i andre baner, så der blev i klubregi åbnet for Facebook
gruppen HIF_stayathome. Det var et online forum, der blev brugt af både spillere, men også af trænere
– til udbredelse at selvtræning og inspiration.
Da vi åbner op igen efter sommerferien, bliver holdene fordelt på de forskellige faciliteter; pigehold
træner på Avedøre Skole, og drenge/senior og motionsfodbold bliver fordelt på hhv, Avedøre Stadion
græs, kunst og på stadion bane 3 og 4. Dette var et større puslespil i f.t. Corona-logistik. Indgange,
udgange, sprit til træner/spiller, bolde etc., etc. Ja, listen var lang. Men med fælles hjælp og lidt
reminders, synes jeg faktisk det lykkedes ganske ok. Kunne man have gjort det anderledes? Tjo måske,
men det var vanskeligt at finde én fællesnævner og én tolkning af de mange restriktioner, som gjorde
alle lige tilfredse. Klubben og alle de frivillige gjorde hvad de kunne, for at skabe de bedst mulige
forhold for de mange sultne spillere. En læring kunne være, at vi skal have lavet en nødplan, som vi kan
have liggende til evt. fremtidige nedlukninger.
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Efter sommerferien, vendte spillerne tilbage med bævrende læber, til en træning, med opdelte hold,
sprit, mindre grupper osv osv. Heldigvis tilpassede alle sig. Og på trods af, at vi havde frygtet det
værste så skete det bedste.
Vi havde meget få udmeldinger, og de udmeldte var formentlig alligevel stoppet. Til gengæld havde vi
fået masser af tilgang.
Vi fik de nye U13 op, fik træner udefra plus en træner der fortsatte op – da resten af trænertruppen
stoppede kort inden. Truppen var intakt, trods opdeling af akademi og bredde.
U14 drengene kørte videre, med en stor trup. Godt arbejdet af træner teamet, da det er lige omkring
alder her vi desværre oplever lidt udmeldelse. Gæve drenge der vinder nærmest alt hvad de rører ved.
Ny assistent er på vej ind.
U15 havde lidt udfordringer på træner-fronten, da de pga. arbejde og privatliv ikke havde så meget tid
til fodbold. Og lige det forstår vi! Men der skulle ske noget, hvis det ikke faldt til jorden. Så vi ansatte
Murad Yasin lige inden sommerferien – efter hårde forhandlinger – som tog holdet med storm. Fik
sammensat en trænerstab, der rigtig gerne ville drengene. En holdleder, der var på fra start – der
havde været med fra start. Og pludselige voksede truppen fra 5-7 til træning til der var 10, så var der
15 og sådan fortsatte det. Efter sommerferien, der også indeholdt træning, besluttede jeg at lægge
U15/U16 sammen, da de nyoprykkede U15 drenge led lidt under træner mangel og spillere. Der deltog
oftest 3-4 drenge til træning. Og hvad endte det så med? At der nu lige pludselig var 30-35 spillere til
træning. FEDT!
3. Senior havde i vinteren haft lidt udfordringer med manglende spillere til træning. Covid19, gjorde
åbenbart, at det var attraktivt, for da sæsonen startede op, kom der gang i de unge mennesker. 3.
Senior gik fra 10-11 stykker til over 20. Der blev derfor ansat en assisterende spillende træner.
Motionisterne var åbenbart der, hvor man skulle være, hvis man skulle være RIGTIG mange. På 2,5 år
er holdet rykket fra 10-20 motionister til mere end 80. Kommer de alle hver gang? Nej, men konceptet
om at man ved der er træning 2 x om ugen et bestemt sted, gør at der altid er nok til et par hold der
spiller. Holdet er for alle, der skal have motion, for alle der værdsætter det sociale højt.
Veteraner, master, grandmaster etc. – her samarbejder de fleste hold sammen om kamphold.
Veteraner, og 7m spiller dog kampe i samspil med gammelmands. Det er også her, at der er etableret et
klubsamarbejde, så vi har et 7-mands master hold sammen med Friheden, der spiller i den bedste
række. Det er rigtig dejligt at opleve!
U13/14 piger har været stabile i deres medlemstal, og der har heller ikke her været den store spiller
flugt. Det har skabt et rigtig godt sammenhold og glæde for pigerne og vi håber meget, at de fortsætter
den gode trend.
U16 piger er samme sted som det yngre pigehold. De holder på spillerne og aktiverer dem også
jævnligt med andre træningsformer. Holdet er en sammensætning af gamle spillere og nogle få nye.
Alle har et socialt godt fundament med en god trænertrup og sponsorchef.
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Ungsenior har haft en hård start på året, men endte med at vinde rækken. Træneren stoppede omkring
sommerferien. Og så stod vi med 13 piger, der rigtig gerne ville fortsætte, men ikke havde nogen
træner. Vi tog en snak om bordet, og blev enig om at fordele rollerne, og jeg som voksen nok skulle
hjælpe dem. Kort før sæsonstart tilbød Martin Samsø – samme som er assistenttræner på 3. senior – at
tage pigerne. Det har rykket dem gevaldigt. Bla. ved at udfordre pigerne og møde dem der, hvor de er.
Pigerne vandt rækken, men da corona trådte ind valgte DBU som kendt at ændre lidt (anden
pointudregning), så vi endte som 2’er. Pigerne har over vintersæsonen trænet både inde og ude.
Damesenior har været lidt hårdt ramt i efteråret, bla. med en del skader, og et par stykker, der blev
gravide. Derfor har holdet været lidt udfordret med at kunne stille hold. Heldigvis var der et godt
samarbejde på tværs af holdene, så sæsonen blev reddet.
Fodboldfitness kører ufortrødent videre. De har trænet indendørs indtil nedlukningen. De består af
20-25 faste spillere, og der bliver som regel skiftet lidt ud, alt efter om det er indendørs eller udendørs
træning.
Lidt fakta:
●
●
●
●
●
●

Der er scoret over 300 mål i efterårsturneringen
Der er spillet over 100 kampe i efterårsturneringen
Der er blevet kørt UTALLIGE kilometer til kampe
Der er løbet vanvittige mange kilometer på græs, kunst og trapper
Drukket utallige liter vand fordi man har kunne mærke man lavede noget til træning
Skrevet tons af mails, og fundet på uendelig mange nye ideer

Hvad er målet så for 2021?
Et stort fokusområde er fastholdelse. Vi skal ikke forsøge at tilmelde de store hold (11-spillere), hvis vi
ikke har kapacitet. Derudover skal vi forsøge at ændre lidt i konceptet ved overgang fra børne- til
talentakademi. Vi skal have genbesøgt og opdateret vores pige- og drengestrategi. Endvidere
fastholdelse af efterskolebørn, implementering af mere fysisk træning, og ikke mindst skills- og
specialtræning m.m. Skal fysisk træning være samlet, så de hold der træner samtidig?
Og så skal vi have oprettet et Team Arild – prostata hold i samarbejde med Sundhedscenteret.
Og ellers skal vi have fokus på at være en del af noget større… større og bedre HIF, men også større
samarbejde med andre klubber.
/Lotte

Børneakademiet (v. Jack Nilaus)
Fodboldåret 2020 har været et anderledes fodboldår. Et fodboldår hvor omstillingsparathed og
nytænkning er blevet en del af fodbold-hverdagen. En fodbold-hverdag der nu tager udgangspunkt i
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”Protokollen for Fodboldens Corona-regler” – og som siden genåbningen i maj måned er blevet ændret
og opdateret 17 gange frem til i dag.
Selvom Corona har ændret rammerne for fodbolden, så er målsætningen fortsat; hele tiden at arbejde
for at skabe og udvikle Danmarks bedste fodbold-læringsmiljø for børn - et miljø, hvor der er plads til
alle spillere uanset niveau og ambitioner. Om de har talent, om de vil investere alt eller om de blot vil
gå til fodbold og hygge sig med vennerne, fordi det sociale er i højsædet for dem.
I udviklingen af børnene skal de have ro til at gro, uanset niveau og de skal anerkendes for det,
tilpasset til hvor de er i deres udvikling. Træningsmiljøet er vigtigt for fastholdelsen og for læringen i
f.t. at gå op i noget, med henblik på udvikling og forbedring. Dette vil fortsat være et fokuspunkt for
2021.
I 2020 har det desværre ikke været muligt for vores børnehold, at spille lige så mange stævner, som
det har været kutymen de seneste mange år. Det er Corona restriktionerne i henhold til
forsamlingsantallet, der har sat begrænsninger for dette, desværre.
En ambition i afdelingen er, fortsat at kunne tilbyde så mange børn som muligt at spille fodbold. Vi må
dog erkende, at vi som forening fortsat har en del årgange, hvor der er ventelister til opstart. Corona
situationen har naturligvis vanskeliggjort opstart af nye hold samt udvidelse af eksisterende. Reelt må
vi som forening og klub også erkende, at vi har ramt et loft i forhold til antal spillere og medlemmer, vi
kan rumme. Her er det Hvidovre kommunes faciliteter, der sætter begrænsningen for nuværende.
I 2020 til 2023 har Hvidovre Kommune sammen med DGI Storkøbenhavn en strategi om at få flere
børn og unge i aktivitet. Det er et projekt, der vil kunne gavne klubben og give flere mulighed for at gå
til den sport de ønsker!
Under forårets nedlukning deltog Børneakademiets årgange i hjemmetræningen på HIF_Stayathome
via Facebook. Her blev der lagt hjemmetrænings konkurrencer op, som alle flittigt deltog i og
uploadede deres versioner af udførelsen. Hjemmetræningen via de sociale medier havde foruden det
at aktivere via træningen også det formål at skabe et fællesskab, imens alle var hjemme.
Efter første nedlukning i foråret og genåbningen i forlængelse heraf. Er vi i lykkedes med at etablere
to yderligere pigehold på henholdsvis U6/U7 og U9/U10. Dette betyder, at Hvidovre IF nu har
pigehold på samtlige årgange fra U6 og opefter. Da vi derfor oplever vækst i på pigeholdene, har der
været vigtigt for os at tilknytte endnu en resurseperson og derved sikrer mere synergi mellem holdene
og mere kvalitet i træningen. Derfor er vi glade for tilknytningen af Martin Juul Witzel som
Pigegruppeleder, Martin har været i klubben som træner i 5 år og er godt inde i måden
Børneakademiet arbejder på, vi tror stærkt på at Martin vil give masser af erfaring videre.
Over de seneste 3 til 4 år har vi arbejdet med ekstra træningstilbud i form af Skills træning og Specifik
træning / ekstra træning for de ældre årgange. Dette er et tilbud, der fortsat er meget stor interesse
omkring - næsten så stor, at vi er udfordret på trænerkapacitet. Derfor har vi øget fokus i 2021 på
yderligere træneransættelser og udvikling af disse ekstra træningskoncepter for U8 til U12 segmentet.
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I efteråret 2019 lykkedes det at lave aftale med 9 sponsorer til tøj for hele Børneakademiet - både
piger og drenge. Det havde til formål at samtlige spillere fra U6 til U12 havde og har samme
HIF-kamptøj og derigennem skabe en større sammenhængskraft og fællesskab på tværs. I alt er der i
løbet af 2020 udleveret og kommet lidt over 530 HIF-kampsæt på græs!
I foråret 2020 blev det aftalt at Christoffer Tobias Nielsen skulle have ansvaret for Panda afdelingen.
Overdragelsen skete i sommeren 2020 og vi satser stærkt på at Christoffer med et øget fokus kan være
med at udvikle Panda fodbolden i Hvidovre IF.
Med udgangen af 2020 er DBU Elites talentcenter projekt - som hedder TOP Center - evalueret.
Hvidovre IF er med til at drive TOP Center København i samarbejde med FCK. Projektet fortsætter og
det har i det hele taget været med til at skabe yderligere dialog på tværs af alle klubber i Københavns
området.
I sommerferien afviklede Hvidovre IF fodboldskolen HIF Camp med stor succes hvor i alt 150 spillere
deltog. HIF Camp blev afviklet umiddelbart efter genåbningen og med overholdelse af de regler som
”Protokollen for Fodboldens Corona-regler” dikterede for afvikling af events. HIF Camp er med til at
forstærke værdien af fællesskabet i Hvidovre IF på tværs af alle børneholdene fordi vi afvikler det med
HIF logo.
Hvidovre IF Børneakademi er fællesskab og engagement.
/Jack

Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen, v. Lars Cramer-Larsen.
Alle medlemmer og venner af HIF ønskes et godt nytår. Lad os alle håbe at vi kommer til en vis form
for normalitet i 2021, efter et COVID plaget 2020.
2020 var desværre også året hvor vi måtte tage afsked med gode HIF medlemmer. Jeg vil her
fremhæve vores formand for Hovedbestyrelsen Per Arild, som gik bort i foråret efter et længere
sygdoms forløb. Æret være Pers minde, et menneske som om nogen havde HIF dna'et intakt igennem
hele sit voksenliv.
Hovedbestyrelsen kører stødt videre i 2021, og jeg vil her fremhæve to begivenheder vi arbejder på: Et
nyt familiemedlem og en meget rund fødselsdag.
Lige nu arbejder vi på at få optaget E-sport Nebula som en ny afdeling under HIF. En kreds af gode folk
med tilknytning til HIF har igennem en længere periode arbejdet med forvaltningen om at blive
godkendt som forening under Folkeoplysningen. Det er grundigt arbejde som er lagt i at få alle
formaliteter på plads, og det har derfor kun været detaljer som vi har peget på i vedtægterne. Formelt
set vil det være Repræsentantskabet som skal godkende Nebula som HIF E-sportsafdeling, men
grundet COVID har bestyrelsen valgt at udsætte Repræsentantskabet til minimum sommeren 2021. Jeg
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vil derfor sende det færdigarbejdede vedtægtsmateriale og budget til de to afdelingers bestyrelser i
februar med indstilling om godkendelse, således E-sport kan komme ind under HIF.
2021 er også året hvor vi vil iværksætte arbejdet frem mod HIF 100 års jubilæum. En
projektorganisation vil blive nedsat, og vore ambitioner og mål for jubilæet vil være afhængigt af de
frivillige kræfter som vil tage del i arbejdet. Så der vil på sigt komme et projektoplæg ud til alle
afdelinger, hvor vi vil bede om at folk melder sig under fanerne.
Endeligt vil jeg byde den nye bestyrelse og nye formand velkommen til, og samtidig rette en stor tak til
dem som har valgt at stoppe. Jeg vil her fremhæve den afgået formand Lars Knudsen, som har lagt et
mangeårigt arbejde i HIF.
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