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Formanden
• Hovedemnerne i formandens 

beretning vil være følgende:

• Bestyrelsen, struktur i HIF, 
medlemsstatistik, De Gamle 
Kæmper, Udvalg og projekter, 
Kontor, brugerråd, HIF’s fremtid, 
samt årets HIF’er
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Formanden - fortsat

• Struktur i HIF – Visionsarbejde 
med målbeskrivelser og 
handlingsplaner
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Medlemsstatistik 2010
• Ungdom

– 127 piger
– 442 drenge

• Senior/oldboys
– 17 damer
– 126 herrer

• Passive
– 117

• Passive Træner/ledere
– 98

• Medlemmer i alt
– 927
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Medlemstal 2004 - 2010
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Formanden - fortsat
• Årets HIF’er Bo Larsen Vangsgaard

Afdelingsleder piger/damer

• Udvalg og projekter samt aktiviteter

• HIF dag

• Fodboldskoler & Pige Raketten

• Kompetence til ledere og trænere

• HIF arbejde på et nyt IT klubsystem

• Facebook
(www.facebook.com/hvidovreif.)



Formanden - fortsat
• Kontor

• Brugerråd

• Samarbejde med De Gamle 
Kæmper

• Samarbejde med HFAS

• Samarbejde med andre foreninger

• Hvidovre Stadion
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Beretningen - fortsat

Generalforsamling 2011

• Breddeafdelingen

• Eliteafdelingen

• Beretningen overlades til 
forsamlingen

• Hvidovre Fodbold



Bredden 2010

Michael Weiss 

Breddeformand



Organisationen
Breddeformand

Michael Weiss

Pige/dameleder

Bo L Vangsgaard

Sportslig koordinator

Jan Dalland

GM leder

Vidar Skinnes

Børneleder

Per Nørklit

Undgomsleder

Richard Andersen

Mikroleder

Casper Cleemann

Herre Seniorleder

Anders Holmgren

Breddeassistent

Kim Toft



Sportslig koordinator 

Tilbagemelding fra træningen:
• Stort trænerengagement og stort -fremmøde

• Børnene engagerede og læringsparate

• Masser af aktivitet og bevægelse i træningen

• Loyalitet o.f. HIF's 'røde tråd'

• Gode træningsprogrammer (stationstræning)

• Standarden opløftende og imponerende

Kurser 2010:
• Største antal trænere på kursus i HIF

• Invitationer til andre Hivdovre klubber



Mikro gruppen U5-U8

• Ny U5 årgang startet op i april

• Alle årgange træner sammen

• Holdninger og handlinger er implementeret 

• Forældre/barn hold startet op i november 2010 

for årgang 2006



Børne gruppen U9-U12

• Alle store årgange

• Alle årgange træner sammen

• Holdninger og handlinger er implementeret

• Projekt overgang elite bredde startet op



Ungdoms gruppen U13-U19

• U13 er startet op som breddehold op i efteråret

• U14 har vi ingen breddehold

• U19 træner samtidig med 3 senior 

• Flere trænere været påtale omkring eliteholdene

• 5 gange er HIF blevet kredsvindere i 2010



Pige/dame gruppen

• Hold fra u7 til damesenior

• Venteliste på u11 – u15 piger

• 2 hold i flere af årgangene

• Holdninger og handlinger er implementeret

• 4 ikke forældretrænere er trænere fra u7-u11

• Koncept for kvindefodbold under udarbejdelse 

sammen med Klaus Rasmussen



Seniorafdelingen

• 2 seniorhold i bredden

• Koncept for hold uden trænings tid

11 mands hold 6000 kr. pr. år.

7 mands hold  4000 kr. pr. år. 



Gammelmandshold

• Stabil afdeling

• Arbejdes på at reetablere et Oldboys hold



Baneplanen
Hvidovre Stadion bane 3

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16:30-17:00

U15 U17 U15 U17
U11 (f) / U12 

(f)
17:00-17:30

17:30-18:00

18:00-18:30

U18P / Damer U19
Senio

r
U18P / Damer U19

Senio

r

Kamptid

18:30-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00

20:00-20:30

20:30-21:00

Hvidovre Stadion bane 5

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

16:30-17:00

U13P / 

U15P
U11

U13P / 

U15P
U1117:00-17:30

Kamptid

17:30-18:00

18:00-18:30

U14 U13 U14 U1318:30-19:00

19:00-19:30

19:30-20:00

20:00-20:30

20:30-21:00



Fodboldaktiviteter 

• Afvikling af Mikro fodboldskole

• Afvikling af Børne fodboldskole

• Afvikling af Pigeraketten

• Afvikling af 2 indendørsstævner 

• Afvikling af udendørs Hvidovre stævner drenge

• Afvikling af udendørs Hvidovre stævne piger



Aktiviteter for medlemmerne
Spillerdag

HIF dagen

BonBonland

Pinsetur mm

Biograftur

Maskotter til hjemmekampene og landskamp



Materialer
Ungdomsgruppen har fået egne bolde

Indkøbt over 150 bolde og 500 toppe

Pokalskab indkøbt

Oprydning i mødelokalet under tennisklubben

Oprydning i under det gamle klubhus

Udsmidning af stålskabe i det gamle klubhus

Overdragelse af rum til elitetrænerne

Ommøblering af kontoret



Indtægter til holdene
Holdbudget på 100.- pr. spiller pr. ½ år

Uddeling af flyvers 50.000 for Danbolig

HIF promoters HIF trøje til alle medlemmer op til u19

Hjælp til Lidl åbning 10.000

Omdeling af holdbilleder 5.000

Salg af skrabelodder i pige afdelingen 6.000

Salg af skrabekalendre 2010 18.000

Tilskud fra DGK 45.000

Bemanding af boder 15.000

Øvrige indtægter 10.000



Salg af HIF artikler
HIF spillet udarbejdet og lanceret

HIF træningsdragter

HIF windbreaker sæt

HIF skrabjulekalender

HIF holdbillede

Kampsæt til holdene.



Øvrige opgaver
• Oprettelse af træner-/lederside på hif.dk.

• Udarbejdelse af Code of Conduct.

• Lavet HIF kalender 2011.

• Kom godt i gang

• Nye kontrakter for trænere

• Oversigt på uddannelsesniveau

• Street fodbold 

• Mini kunststofbaner

• Uddannelse af nye dommere

http://www.hif.dk/_


Eliteafdelingen
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Dagsorden
• Overordnede udfordringer

• Holdevaluering

• Specifiktræning

• DBUs licenssystem

• Kommunal støtte

• 2011



Udfordringer i 2010
• På spillersiden

• Indplaceringer

• Hvad har vi så gjort?



Holdevaluering
• 2. senior

– Kaotiske tilstande

– Projekt ”2. Senior – En Ny Start” søsat

• U19A

– Hæderlig slutplacering

– Pokalvinder

– Debut på 1. senior til Youssef Toutouh



Holdevaluering
• U17A

– Integrering af 1. års spillere

– Turnering i Holland i foråret

• U15A og U14A

– Trup der matcher øvrige hold

– Elite Øst

– Omstilling til 11 mands-fodbold



Holdevaluering
• U13A

– Ny træner udefra: Martin Johansen

– Smal årgang, der er vokset

– Matchning mod øvrige KBU-hold



Specifiktræning
• Shelley

• Målmandstræning Yngste Elite

– Flemming W. Pedersen

• Angrebstræning

– Thomas Weihrauch

– Anderledes tilbud i forhold til andre klubber



DBUs licenssystem
• Tildelt A-licens igen

• Kommende licenssystem med 
ændringer



Kommunal støtte
• Flot støtte igen fra kommunal side

– Nødvendig for at fastholde 
talentudviklingsmiljø med deltagelse i 
landsdækkende turneringer, specialtrænere 
mm.

• Fremadrettet arbejde ser lovende ud 
med stærk kommunal støtte



2011
• Licensarbejdet

• Udenlandsture for U19A og U17A

• 2. senior – opfølgning og evaluering

• Udvide specifiktræningen



Strategiarbejdet

Generalforsamling 2011



Oversigt

Strategiarbejdet:

…hvorfor strategi?
…resultater – hvad har vi nået og hvordan!

HIF Vision
HIF Mission 2011-13
Målsætninger; bestyrelsen, eliten & bredden
Handlingsplaner; bestyrelsen, eliten & bredden  

 Idrætsrådet: Arbejdsgruppe Kunstgræs

 Idrætsrådet: Arbejdsgruppe Kunstgræs 
– underarbejdsgruppe ”Samarbejde”



…hvorfor?

Vise at HIF er stedet hvor der er plads 
til alle

Formelle krav  elitepuljen & DBU A-

Licens

Minimere uønsket/uventet afgang fra 
HIF

Ønske om gennemsigtighed og 
synlighed om HIF



…mere hvorfor?

Konkrete, målbare & realistiske planer 
med bredde og elite

Skabe attraktive forhold og betingelser 
for bredden og elite.

Fremme følelsen om ”HIF Familien”.

Vi er ikke bange for at stille krav til os 
selv,

…og ikke mindst være innovative –
opnå det utænkelige

Konklusion: 
Behov for fokuseret struktur gennem en 
veldefineret strategi for HIF! 



Fase afgørelse

1. Mål afstemning

2. Handleplan afstemning

3. Behov for justering

Delmål

1. Projekt HIF Fremtid  - OK

2. Mål beskrivelser - OK

3. Mål beskrivelser - OK(-)

4. Bestyrelsens Mål/H-Plan -OK

5. Visionen præsenteres -OK

6. Mission præsenteres - TBD

7. Handleplan til best. - Nej

8. Handleplan til best. - Nej

9. Mål/H-plan kontrol - OK

10. FB/Refl – Ja, erkendt

11. FB/Refl – delvist erkendt

12. Justeringsseminar - Nej

13. Årsmøde 2010 - Nej

Kommunikations

strategi

1a. Ekstern 1b. Int/Eks

1c. Int/Eks 1d. Int/Eks

2. Intern 3. Intern

4. Intern

Vores perfekte 

fremtid, som vi 

stræber efter at 

opnå

Fase II 

Definering

Fase III 

Opfølgning

HIF VisionMission 2011-?Fokus 

områder

Fase I 

Afklaring

16 FEB

Vores 

ambition, 

altså det vi 

går efter at 

opnå 

indenfor 

en 

defineret 

periode

Elite

Bredde

Bestyrelse

16 MAR 20 APR

1

3

2 7

8

10

11

4 5 9

2

Tidslinie

Fase IV

Justering

1a

3 4

6

15 JUN

1b 1c

23 FEB

1d
12

NOV/DEC

13

Fase afgørelse

1. Mål afstemning

2. Handleplan afstemning

3. Behov for justering

Strategiarbejdet – Et overblik!



…Resultater – hvad har vi opnået & hvordan?

 HIF Vision 

Vi præger og udvikler sporten og foreningslivet.

Vi vil være repræsenteret i de bedste landsdækkende og 
regionale rækker for ungdomselitehold. 

Vi skaber plads til mangfoldighed og forskellighed.

Vi viser åbenhed og synlighed.

Vi værdsætter og respekterer.



…Resultater – hvad har vi opnået & hvordan?

 HIF Mission 2011 – 13:

 Top-down vs. Bottom-up problematik har udsat 
missionsarbejdet.

 Eliteprojekt 2009-2011 – foreløbig mission, for eliten

 Definering af HIF Mission 2011-13, skal fastlægges i 
foråret 2011.



…Resultater – hvad har vi opnået & hvordan?

 Målsætninger:

 Dækker en sæson og inddrager alle hold i såvel 
eliten, bredden og bestyrelsen

 Fokuserer på fire målbarhedsområder  sportslige, 
resultatmæssige, sociale og træner/leder mål

 Bestyrelse, afdelingsleder, træner og leder; enighed 
og accept  væsentligheden i at tage ejerskab

 Konklusion:

 Positivt modtaget i hele organisationen

Udfordring  at forstå og beskrive processen, afledt 

større behov for støtte og direkte involvering

 80% implementeret i organisationen, og stadigt behov 

for fokusering og støtte.



…Resultater – hvad har vi opnået & hvordan?

Afdeling: Ungdomsafdelingen

Periode: 2010 

Sportslige mål:
(herunder delmål)

Ungdomsafdelingen:
 Delmål  Veluddannede trænere til alle hold
 Delmål  Optimale træningsforhold (baner, bolde, toppe)

U13: (For nærværende ingen spillere i årgangen)
 Delmål  Få etableret et U13 hold med træner

U14B: (For nærværende kun et hold):
 Delmål  Mere fokus på varieret træning
 Delmål  Fastholde nuværende spillertrup

U15B-C:
 Delmål  Træningsmængde og intensitet bevares
 Delmål  Fastholde to hold på årgangen
 Delmål  For U15B, mulighed for træningspas med U15A undersøges
 Delmål  Årgang -94 spillere, mulighed for træningspas med U17 årgangen

U17B-C:
 Delmål  Fortsat samtræning på årgangen
 Delmål U17B  Træningsmængde og intensitet bevares
 Delmål U17B  Mulighed for specialtræning undersøges (målmandstræning)
 Delmål U17B  Udvikling af spillekoncept
 Delmål  Fastholde to hold på årgangen

U19B:
 Delmål  Træningsmængde og intensitet bevares
 Delmål  Mulighed for specialtræning undersøges (målmandstræning)
 Delmål  Fortsat sportsligt samarbejde med U19A
 Delmål  Fortsat sportsligt samarbejde med 3.sen.
 Delmål  Udvikling af spillekoncept



…Resultater – hvad har vi opnået & hvordan?

 Handlingsplaner:

 Indledningsvis samme struktur som for opstillede 
målsætninger

 Yderligere nedbrydning af delmål i konkrete  planer 
som skulle være ”SMART”; synlig/målbar/ambitiøs/ 
realistisk/tidsbestemt.

 Konklusion:

 For ambitiøst og krævede yderligere involvering

 Sommer 2010  kun hvor særligt ønske om fokus og 

indsats var krævet  Handlingsplan ”2.Senior – En ny 

fremtid”



Idrætsrådet: Arbejdsgruppe Kunstgræs 

 Idrætsrådet v. Formand Ena Christensen

 Medlemmer: Idrætsrådet, HIF, Avedøre IF, Rosenhøj 
Boldklub, FC Hvidovre, BK Friheden, Avedøre Monarchs

 Stillet opgave: ”Gennem samarbejde og dialog, at 
opstille bæredygtigt projekt for etablering af yderligere 
kunstgræs baner i Hvidovre”-

 Konklusion:

 Møderækker siden oktober.

 Foreløbige resultater skabt i åbenhed, enighed & dialog

 Enighed om etablering af baner i Avedøre

 Tilbud givet ved firmaet ”Polytan GmbH”

 Minikunstgræsbaner ved udvalgte skoler

 Finansiering gennem sponsorer, fonde og Hvidovre 
Kommune

 Stor interesse blandt politikerne, især pga. resultater 
skabt gennem samarbejde.

 Bruge synergieffekten konstruktivt  kommunikation

 Udfordring  kan være klubbernes ”græsrødder”



Idrætsrådet: Arbejdsgruppe Kunstgræs –
underarbejdsgruppe ”Samarbejde”

 Etableret under Arbejdsgruppe Kunstgræs

 Medlemmer: Ena Christensen, Leif Mortensen (RB) & 
Lars Cramer-Larsen (HIF)

 Stillet opgave: ”Opstille rammer og idégrundlag for 
etableringen af et struktureret samarbejde på 
ungdomssiden mellem fodboldklubberne i Hvidovre”

 Mandat: Alle bestyrelser under Arbejdsgruppe Kunst-
græs har tiltrådt underarbejdsgruppens etablering.

 Konklusion:

 Første møde i januar 2011.

 Skal oprettes som projektorganisation, og vil have 
deltagelse af Idrætsrådet.

 Talentudvikling, fællesstævner/-træningssamlinger/-
specialtræning/uddannelse af unge dommere/foredrag

 Behov for gradvis tilgang til mere samarbejde, og

 ..på sigt (target U13/14) fælles elitesatsning/overbygning.

 Stor interesse blandt politikerne, især pga. resultater 
skabt gennem samarbejde.

 Dialog/støtte/inspiration søges  ved DBU gennem HIF



Spørgsmål til beretningen?



Regnskab

Generalforsamling 2011
v.

Karsten Halse

Kasserer



Resultat 2010

• Overskud 28.453,- kr.

• Ordinær Drift: Underskud på 218.528,-
kr.

– Manglende indtægter fra Sponsorer og 
Diverse

– Ekstra Materiale udgifter

• Ekstra Ordinære indtægter på 86.075,-
kr. og træk på hensættelser på 
150.000,- kr for eliten.



Status

• Fortsat Solid Likviditet

• Tilgodehavende hos HFAS nedbragt 
med knap 50.000,- kr. til 10.396,- kr.

• Gæld til Hvidovre Kommune nedbragt 
med 31.169,- kr. til 171.431,- kr.



Budget 2011

• Status Quo, dog

– Besparelser på elitens omkostninger til 
trænings- og kampomkostninger

– Besparelser på Materialer

– Diverse indtægter med netto overskud

• Træk på hensættelserne i 2011 
forventes at være væsentligt lavere end 
i 2010. 



Indtægtsgrundlag (ordinært)

• Kontingent 40 %

• Hvidovre Kommune 35 %

• DBU 13 %

• Sponsorer 7 %

• Diverse 5 %

• Tilskud fra Hvidovre Kommune og DBU 
kendes ikke på nuværende tidspunkt. 
Speciel usikkerhed på tilskud fra DBU 
da licens systemet er under revision. 



Kontingent 2011

• Mikro medlemmer U5 + U6 500.- kr. Halvårligt

• Ungdoms medlemmer 800,- kr. Halvårligt

• Senior medlemmer 700,- kr. halvårligt

• Passive medlemmer 100,- kr. halvårligt

• Rykkergebyr 50,- kr.

• Indskudsgebyr 0,- kr.



Spørgsmål til beretningen?
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Punkt 4 – Indkomne forslag
HIF’s bestyrelse har følgende forslag til foreningens love, 

senest vedtaget på generalforsamlingen den 28. januar 2008:

Ændringen er til § 7, stk. 1, der nu har følgende ordlyd:

"§ 7. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. 

Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt 

medlem samt ved opslag i klublokalerne med mindst 2 ugers 

varsel. Indkaldelsen skal indeholde specificeret dagsorden ..."

"Indkaldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt 

medlem samt ved opslag i klublokalerne med mindst 2 ugers 

varsel"



Lovændringsforslag - fortsat

Generalforsamling 2011

ønskes ændret til:

"Indkaldelse skal ske ved annoncering på klubbens hjemmeside samt 

ved opslag i klublokalerne med mindst 2 ugers varsel.".

Baggrunden for forslaget er en tilpasning til vor elektroniske tidsalder 

og ikke mindst de stigende posttakster.

Uden for lovene vil vi tilbyde at sende indkaldelsen pr. mail til de, der 

har oplyst en mailadresse til klubbens medlemskartotek. Vi vil også 

sende en papirudgave af indkaldelsen til de, der eksplicit har anmodet 

klubbens kontor herom. Anmodningen skal ske senest med årets 

udgang inden den forestående generalforsamling.
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Punkt 5 - Valg

På valg til bestyrelsen i henhold til
foreningens love :

• Formand Erik Petersen (villig til genvalg)

• Næstformand Poul Werner Odér (ikke på valg)

• Sekretær Casper Cleeman (genopstiller ikke)

• Kasserer Karsten Halse (ikke på valg)

• Breddeformand Michael Weiss (stopper)

• Eliteformand Mads B Søndergaard (villig til 

genvalg)
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Punkt 5 - Valg
På valg i henhold til foreningens love :

2 revisorer Christian Sørensen (Villig til genvalg) 

Valter Bang Andersen (Villig til genvalg)

1 revisorsuppleant Michael Weiss (opstiller)

1 medlem til hovedbestyrelsen
Poul Werner Odér (villig til genvalg)

10 til hovedafdelingens repræsentantskab
(Bestyrelsen + chefniveau)



Punkt 5 - valg

Generalforsamling 2011

10 til hovedafdelingens repræsentantskab:

•Karsten Halse
•Mads B. Søndergaard
•Lars Cramer-Larsen
•Christian Sørensen
•Valter Bang Andersen
•Casper Cleemann
•Michael Weiss
•Vicki Petersen
•Allan Petersen
•Michael Hentrich
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Punkt 6 - Eventuelt



Generalforsamling 2011

Generalforsamlingen er slut

Tak fordi I kom


