
Breddeformandens beretning for 2006. 
 

 

Efter mit ”kun” andet år som Breddeformand blev dette år også mit sidste. Det er der mange 

grunde til, men endnu et år som både Breddeformand og træner har betydet en del frivillige 

timer i HIF. Efter 2 år med fuld knald på med fodbold, så nøjes jeg med et år som gruppeleder 

for lilleput. 

 

Vi står derfor i HIF med et akut problem og mangler en Breddeformand. Måske er det dig? Der 

har lyst til, at deltage i bestyrelsesmøder og få indvirkning på HIF’s linier for Breddefodbolden. 

Så skal du melde dig på generalforsamlingen mandag den 29. januar eller kontakte HIF’s 

kontor. 

 

Årets beretning skal helst være positiv, synes jeg, så jeg vil først og fremhæve alle de gode 

ting, der sker i Hvidovre IF.  

 

Alligevel vil jeg ikke udelukke, de områder hvor, vi kan og helst skal forbedre os. Desuden ser 

jeg det som min pligt, at komme ind på nogle af grundene til, at der er forældre, som synes 

HIF er en dårlig klub og mit forslag til, hvad der kan være med til at forandre den opfattelse. 

 

Tak til 
 

Alle jer trænere i sæsonen 2005/2006 der har sørget for børn og unge har fået nogle dejlige 

oplevelser og kunne spille fodbold i HIF. 

 

Alle ledere som har sørget for at være bindeledet mellem bestyrelse og trænere. Der har stået 

for diverse ting. 

 

Aktiviteter i HIF 
 

I 2006 afviklede vi endnu en gang DBUs Fodboldskole i sommerferien og Mikrofodboldskolen i 

september. Begge afviklinger var helt udsolgt og mangeårige Skoleleder Erik Jensen og de helt 

nye Mikroskoleledere Claus og Bo havde alle sammen nogle gode dage med fodboldglade børn 

på Hvidovres fodboldbaner.  

 

Årets Pizzastævne blev afviklet i juni og endnu en gang var det med stor succes. Det var igen 

igen Anette Sjøbeck, Lars Bo og Thorvald, som overordnet stod for stævnet. Ungdomsspillerne 

som agerede trænere for holdene skal have stor tak igen, det har også en uvurderlig 

betydning. 

 

Desuden har Erik Jacobsen, Podeleder, træner m.m. afholdt en del indendørs stævner, stået 

for Arla dagen i Hvidovre 1. maj og i det hele taget været en kæmpe arbejdskraft i Hvidovres 

børneafdeling. Hvilket gjorde det helt berettiget, at kåre Erik til årets HIF’er ved træner 

afslutningen i 2006. 

 

Børnefodbolden i HIF 
 

Trives rigtig godt i HIF. Fra poder til og med Lilleput fik vi skaffet trænere til alle holdene i 

sæsonen 2006. Mange forældre går ind og er trænere hvilket er dejligt.  

HIFs folder om Holdninger til Børnefodbolden bliver mere og mere kendt hos både trænere og 

forældre hvilket gør, at alle efterhånden er klar over at det vigtigste er at: 

 

Trænere og forældre ikke tænker resultatfodbold men udvikling af og tryghed for 

spillerne som højeste prioritet. Her er det dog stadig vigtig, at huske alle forældre 



på. Det er ok med at engagere sig og opmuntre og sige positive ting til spillerne, men 

lad vær med at dirigere børnene og råbe af modspillere og dommere. Børnene bliver 

hvad de ser og hører!  

 

Læs selv HIFs holdninger til børnefodbolden! 

 

I HIF har vi niveaudeling, og det kan man, som jeg, være uenig i vi skal have, men det er nu 

engang det, der er besluttet på bestyrelses/ledermøde i 2005. Det betyder også, at der er 

tilfælde, hvor der bliver byttet rundt på spillere for at de bedste er på a-holdet osv. Det er dog 

altid vigtigt for trænere og gruppeledere at vurdere i forhold til venner og andre relationer. 

 

Tidspunkterne for hvornår der kan/skal ske rokeringer er inden opstart på ny sæson, inden vi 

går udendørs og i sommerferien.  

 

Vi skal i HIF også være dygtige til, at sige til og fra med hensyn til nye spillere, der vil spille i 

HIF.  

Alle skal som hovedregel være velkommen og kan starte op fra nederste hold. Men er der fyldt 

op på alle hold i årgangen og trænerne til holdene ikke kan/vil tage flere ind, er det vigtigt vi 

som klub respekterer trænernes ønske.  

Trænerne udfører et stort stykke frivilligt arbejde i klubben og frivillige ”hænger ikke på 

træerne”, derfor skal vi pleje, de trænere vi har. Dog skal trænerne hele tiden huske at rette 

ind efter HIF’s holdninger til børnefodbolden ellers kan man ikke være træner i HIF. 

 

Ungdomsfodbolden i HIF 
  

Her kører det jo for vores elitehold, som ligger i de bedste rækker vores 2. hold går det også 

tilfredstillende med, men er det på bekostning af resten af bredden?  

 

På dette område kan og skal vi forbedre os – men hvordan? Vi har hvert år problemer med at 

skaffe trænere til de laveste breddehold på enten drenge, junior eller ynglinge hold og hvorfor? 

 

 Der er meget få forældre, der fortsætter med at være trænere for deres børn, når de 

bliver ældre end 12 år. 

 Vi antager, at de unge heller ikke ønsker deres far eller mor som træner. 

 Kan det være fordi, at arbejdsbetingelserne som breddetræner er for svære? (De 

får eksempelvis x-antal spillere ned før hver kamp fra 1. hold)  
 Er det tilfældigt? 

Til denne sæson har jeg selv skulle prøve, at skaffe trænere til 2. og 3. ynglinge, 2. og 3. 

junior og 4. drenge. Det er så godt som lykkedes. Vi mangler en træner til 3. junior pt. 

Sidste år havde vi samme udfordringer og her var det 4. drenge, der manglede en træner. 

 

De hold der mangler trænere får også tit en dårlig opstart og svære trænings tider fordi der 

hvor trænerne er påsat, kommer de med deres ønsker om trænings tider. 

 

Ovenstående er nogle af grundene til, at forældre til unge i klubben bliver irriteret og vrede på 

klubben og melder deres barn ud. 

 

Mine forslag til hvordan vi kan forbedre ovenstående er: 

 Der skal ikke rykkes spillere ned fra 1. holdene til 2. holdene før hver kamp. Det giver 

elendige arbejdsbetingelser for 2., 3. og 4. holds trænere fordi spillerproblemet bare 

skubbet ned til de hold. 

 Vi skal være klare over for forældre og spillere, at når man kommer fra lilleput til 

drenge er det ikke ”kun” en årgange men to årgange der kæmper om pladserne på 1., 

2. osv. holdene. Desuden kommer der adskillige flere spillere udefra og banker på 



døren til 1. holdet fordi HIF ligger i bedste junior og ynglingerække. Derfor kan en 1. 

lilleputspiller godt havne på 3. drenge året efter.  

 Vi skal have forældrene til at støtte mere op omkring breddeholdene. De skal tage sig 

af små opgaver omkring holdet, så træneren kun skal træne. 

 Vi skal over for forældre og alle i Hvidovre oplyse hvordan Ungdomsfodbolden i HIF er.  

 

For at ovenstående kan blive bedre, skal der folk til at løse opgaverne. Det er her vores største 

problem er - læs Formand Martin K. Jensens artikel i Hvidovre avis af 23/2 2007. 

 

Frivillige ledere mangler især i Ungdomsrækkerne. Folk, forældre m.fl. siger til os (bestyrelsen) 

man eller vi kan da bare lige ordne det. Men hvem er man eller vi? 

 

Som Breddeformand er det misundelsesværdigt, at se hvordan eliteholdene (1. holdene) har 

engagerede trænere, der vil ligge 20 – 30 timer i HIF. Jeg er klar over, at disse trænere også 

har et personligt drive og måske ser deres arbejde med 1. holdene som et springbræt videre i 

en karriere som træner. 

 

Næste år – Fremtiden i HIF 
 

Vi vil næste år kunne se mere småfodbold på HIFs baner helt i tråd med DBUs Holdninger og 

handlinger.  

 

Lige for nylig er der besluttet et samarbejde mellem 5 hvidovre klubber om weekend stævner 

for poder til miniput hold. Det skal køre som et forsøg i foråret. Hvor man mødes en formiddag 

eller eftermiddag og spiller kampe i stævneform mod hinanden 5 mod 5 spillere. 

 

Det er meget bedre for børnene, at spille en masse fodbold på en formiddag i stedet for at 

skulle bruge 2-3 timer på at tage frem og tilbage til f.eks. Østerbro og spille 2 x 20 minutter.  

 

Vi SKAL også væk fra disse indendørsstævner, hvor der er alt for meget spildtid. Brug Dans-

borghallen til nogle interne stævner mellem holdene, hvor man blander spillerne. 

I morgen skal jeg f.eks til stævne med min egen søn på 11 år. Her er der hold, der skal spille 

3 kampe af 7 min. og der er over 3 timer mellem 1. og 3. kamp. Det er da spild af tid! 

På de 3 timer kunne jeg give de 5 årgang 95 hold over 2 times effektive fodboldkampe i 

Dansborghallen. 

 

Jeg håber også for HIF vi får bedre styr på ungdomsfodbolden og kan skabe en bedre klubånd! 

 

Med håbet om et godt år 2007 siger jeg tak for denne gang. 

 

Venligste hilsner 

Breddeformand  

Richard Andersen   

  

 

 


