Kommunefodboldmøde for fodboldledere
fra klubber i Silkeborg Kommune
Tirsdag den 25. januar 2018, Kl. 16.45-18.30
hos Virklund Boldklub
Referat:
Deltagere:
Klubber:

B74 Silkeborg, ØBG Silkeborg, Vinderslev IF, Sejs/S. IF,
Them GF, Kjellerup IF, Gødvad GIF, GFG Voel, Gjern IF, IF
Centrum og SKS.

Kommunen:

Idrætsinspektør, Alf Christensen
Formand for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Johan
Brødsgaard
Udendørs idrætsanlæg, John Kudsk

DBU Jylland:

Regionsbestyrelsesmedlem, Rasmus Johansen
Klubrådgiver, Palle Madsen
Koordinator Region 3, Peter Kristensen
Koordinator – turneringer, Jacob Mauritsen

Klubrådgiver Palle Madsen bød velkommen til kommunemødet, hvorefter der var en
kort præsentationsrunde af mødedeltagerne.
1. Nyt fra Klubrådgiveren
Klubrådgiver Palle præsenterede nyt indenfor disse områder:
• Tal, trends og årene fremover
• Den nye C-træneruddannelse
• Projekt Trænerrådgiveren
• IT-værktøjer - generelt
• Klubudviklingsforløb
Kommentarer fra klubberne:
- To klubber påtænker at udbyde E-sport indenfor den nærmeste fremtid –
Gødvad GIF og IF Centrum
- Palle efterspurgte idéer til events i forbindelse med den kommende kvalrunde for U19-landsholdet, der afvikles på JYSK Park. Herunder en
gennemgang af de events, der blev afviklet med succes ved lignende kvalrunde på U19-pigelandsholdet. Gjern IF foreslog åben seance med

-

stationstræning, som landsholdsspillerne skal stå for. Stor succes med
lignende tiltag i Viborg tidligere. Alf Christensen tilføjede at Landsholdene skal
muligvis træne andre steder i kommunen, så der kunne man muligvis afvikle
et par events.
IT-værktøjer: giver udfordringer ved holdsamarbejder (ØBG/HA85)

2. Nyt fra Silkeborg kommune
Ny Formand for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Johan Brødsgaard (Radikale
Venstre)
takkede for invitationen til mødet og informerede om hvilke folkevalgte, der nu
sidder
i udvalget. Der er bl.a. kommet tre nye i udvalget. Der blev spurgt til visionerne for
befolkningstætte områder i kommunen.
Alf Christensen informerede om, at de to nye kunstgræsbaner ved det gamle stadion
(hjemmebane for B74 Silkeborg) forventes at stå klar 1. juni. Derudover er der
mulighed for at afvikle kampe på JYSK Park. Første prioritet er SIF’s kampe, men
stadionet er for alle kommunens klubber.
Kommunen inviterer til kampfordelermøde den 6. feb. med fokus på planlægning af
klubbernes træningskampe i forhold til træningsturneringen.
Alf spurgte ind til klubbernes vægtning af Futsal kontra Indefodbold og vinterbold
på kunstgræs.
Kommentar hertil:
- Sejs: når der ikke er haltid til træning spilles der hverken futsal og indebold i
Sejs.
- IF Centrum: det er de samme børn klubberne ’jagter’ på grund af haltid –
konkurrence fra gymnastik, badminton og ikke mindst håndbold.
- Voel: alle årgange i SIF Q spiller futsal på trods af ingen haltid til træning.
Det samme gør sig gældende i Voel/Sorring.
- Them: Et U15-hold deltager i futsal og træner på en Multibane udendørs.
Et hold i klubben har fået haltid til træning på fredage eftermiddage.
- Sejs: de ansvarlige for hallerne foretrækker futsal pga. ingen bander
- Voel: Futsal har høj prioritet, da det udvikler spillerne mere.
-

Sejs spurgte ind til hvor ofte der skiftes net i målene. John Kudsk fra
kommunen informerede om, at der netop er brugt et større beløb på skifte
net på klubbernes anlæg, men hvis man oplever slidte/ødelagte net skal John
kontaktes, så kigger han på det hurtigst muligt.

3. Nyt fra Regionsbestyrelsen
Regionsbestyrelsesmedlem Rasmus Johansen gennemgik medlemstallene
sammenholdt med byer på størrelse med Silkeborg (Horsens, Randers, Viborg…)

Rasmus kommenterede på de flotte tal omkring antallet af fodboldspillere i
Silkeborg-området:
• Den primære årsag er klubberne – og ikke mindst de mange og dygtige
frivillige som har gode rammer i klubberne
• Specielt Pigefodbolden blomstrer i kommunen, mens der er større
udfordringer med at fastholde drenge fra 13-18 år. Her viser tallene et stort
fald i antal spillere i kommunen. Rasmus spurgte ind til hvad der kan lægge til
grund for tallene:
- Større krav til forældretrænere, når spillerne bliver 13-18 år. Mange trænere
stopper.
- Konkurrence fra håndbold og på et tidspunkt skal spillerne vælge mellem de
to idrætter.
- Kig mod Horsens (størst fremgang i aldersgruppen 13-18 år) Der er gode
faciliteter i Horsens med bl.a. mange kunstgræsbaner.
4. Nyt fra Regionskontoret
Peter Kristensen præsenterede kort den nyansatte specialkonsulent indenfor
kommuneområdet – Jacob Madsen, som starter i Tilst den 1. feb.
5. Lokale udfordringer/emner
Palle åbnede op for at klubberne skulle komme på banen med ”lokale udfordringer”
og
hvordan Klubberne/Kommunen/DBU sammen kunne optimere samarbejdet.
Them: ønsker en kunstgræsbane og efterspurgte proceduren omkring tildelingen af
de baner. Alf fortalte at der ikke er planlagt yderligere kunstgræsbaner udover de to
ved de gamle stadion.
Rasmus Johansen afrundede mødet med at takke de mange fremmødte klubber –
hvoraf de
fleste skulle fortsætte med kampfordelermøde. Derudover fik de fremmødte stor
ros fra Rasmus Johansen. Det er deres indsats der er med til at gøre at så mange
spiller fodbold i Silkeborg kommune.
Referent Peter Kristensen, DBU Jylland Region 3

