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Året der gik 2018: 

- Generelt et svært år med mange udfordringer, men også med nogle succeshistorier. 

Vi startede året med en regionsfinale indendørs, hvor vi slog for rivaler fra Broager, men desværre ikke gik 

videre. Udendørs fik vi en ny træner, som også prøvede nogle ny ting med os. Spillere og træneren Martin 

Willumsgaard skulle lige vende sig til hinanden, men det gik bedre og bedre i sæsonen forløb og vi sluttede 

på en stabil 3.plads i serie 4. Desværre valgte Martin ikke at forlænge sinkontrakt på grund af personlige 

forhold.  

Som altid afholdte vi vores ”Whiskey-turnering” i sommerpausen. Vi fandt også nogle nye træner i denne 

periode og det blev Erik Brüssow og Roland Ravn Jensen. De to fik også hentet nogle nye spillere til 

klubben, hvilket vi blev meget glade for, men selvfølgelig skulle truppen vende sig til de nye trænere igen. 

Roland fik desværre to blodpropper midt i sæsonen og var derfor ikke i stand til at være en del af 

trænerteamet og ville hellere ikke forlænge sin kontrakt i første omgang. Erik Brüssow har forlænget sin 

kontrakt, hvilket vi er meget glade for. Sportsligt sluttede vi på kun lige over stregen, men holdt os i serie 4. 

Derefter startede vi igen med indendørssæsonen, hvor vi havde to hold et i b- og et i c-rækken.  

Traditionen tro afholdte vi igen vores julestævne 2. Juledag 2018, hvor vi prøvede en masse nyt – en ny 

række, større, bedre og flere præmier osv. Desværre havde vi færre tilmeldte hold, men stadig var 

arrangementet en succes.  

Tiltag i 2018 

Vi er nød til at investere i klubben for at give klubben en overlevelseschance og for at være et hyggeligt 

sted, hvor folk har lyst til at kommen. Så vi har købt et nyt musikanlæg og investeret i vores 

omklædningsrum ved køb af TV og Dart skive.  

Tiltag i 2019 

Der vil blive købt en grill og måske blive bygget et grillskur samt nogle andre ting for at nå vores øverste mål 

og det er at skabe en velfungerende fodboldklub, som har fokus på det sociale.  

Vores største udfordring vil være at skaffe nye spillere! 
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