Beretning 2017
På St. Restrup IF Fodbolds vegne vil jeg gerne byde alle fremmødte – Velkommen til St.
Restrup IFs Fodbolds generalforsamling 2018
Som sædvanlig vil jeg indledningsvis på vegne af bestyrelsen for St. Restrup IF Fodbold takke alle
vore frivillige ledere for indsatsen i den forgangne sæson.
Nye fodboldbaner
I 2015 begyndte Aalborg Kommune anlægningsfasen af vores kommende areal svarende til to 11mandsbaner. Vi nærmer os tiden, hvor banerne kan tages i brug. Her afventer vi endeligt grønt lys
fra ”Park og Natur”, men vi forventer at datoen for ibrugtagningen er inden sommerferien.
Anlægningen af beplantningsbælter var berammet til efteråret 2017 - her må vi sige vi stadig ikke er
i mål.
Nyt banelys
Her i starten af 2018 er det endelig lykkedes os at få skiftet vores banelys. Væk er det "orange" lys,
som nu er erstattet af "hvidt" lys. Der er ikke kommet flere Watt til, det er kun lyset, som har skiftet
farve, men det skulle meget gerne give den ønskede forbedrede effekt.
Drift
Sport 24, som er vores leverandør af tøj og materiel, har vi et godt samarbejde med. Der skal lyde
en stor tak til Lasse Tomra og de øvrige medarbejdere i Sport 24 for den gode service, som vi får.
Specielt omkring ”RIF Soccer Camp” nyder vi godt af deres engagement og ekspertise. Vi kan kun
opfordre til at klubbens medlemmer støtter op om samarbejdet med Sport 24, og vi håber
naturligvis, at det gode samarbejde vil fortsætte i sæsonen 2018.
UDSKIFNING:
Vi har i 2017/18 haft en hel del udskiftninger, der er kommet ny formand, kampfordeler,
sportsudvalg og aktivitetsudvalg, Det er dejligt, det er lykkedes os at besætte pladserne. Ikke altid
helt uden besvær men holdet, som vi har nu, kan jeg kun rose - nu skal man lige give alle lidt tid til
at komme på "plads" - Jeg vil også gerne takke, Evald, Lars, Poul og Kenneth for det store arbejde,
de igennem en årrække har lagt i RIF Fodbold.
SPONSORUDVALGET:
Her er det endelig lykkedes os at finde en ansvarlig, Michael Brunø Sørensen, og vi glæder os
meget til endelig at kunne komme i gang med at få "banket" et bæredygtigt sponsorkoncept op, der
gerne skulle give os flere sponsorere, som vi også får plejet godt og givet dem noget igen.
SPORTSUDVALGET:
Her har vi også lykkes med at finde nye folk. I dag deles det af 3 personer, Morten Bredsgaard,
Hadi Pop og Ulrik Dollerup. Fordelen ved 3 mand er, at vi ikke er så sårbare på en yderst vigtig
post i klubben, og de er kommet godt i gang med mange spændende opgaver - så ros herfra.

AKTIVITETSUDVALGET:
Har arrangeret klubbens standerhejsninger, træner/leder-arrangementer og andre oplevelser i
klubben. Der eksisterer en god arbejdsdeling i dette udvalg, og ”drejebogen” for klubbens
arrangementer er på plads. Det er tydeligt at mærke, at det kører på skinner i dette udvalg - der er jo
også kommet ny leder til her, nemlig Susanne Møller Eriksen, og hun har med sikker hånd, sørget
for ingen har mærket udskiftningen.
ADHOC-UDVALGET – TASK FORCE
Vi er beriget med mange frivillige, som gerne yder en håndfuld timers arbejde hen over sæsonen.
Det gælder lige fra hjælp til opkridtning af baner, nedtagning og opsætning af bander på stadion.
Desuden hjælpes der også til ved klubbens ”Oktoberfest”.

SPORTSLIGT
Klubbens førstehold rykkede i 2017 op i serie 2 efter en flot sæson, Og det bliver spændene at følge
dem i den nye sæson. Her forsøger vi også med nogen tiltag omkring deres hjemmekampe. For at
kunne få folk i Frejlev til at komme på stadion og støtte holdet. Andet holdet blev i serie 5
På damesiden hænger vi forsat i med ét seniorhold, og det er dejligt, at vi også har damefodbolden
med i på seniorfronten. Det er tydeligt, at de har et stærkt bånd og har det godt sammen socialt både
før, under og efter kamp såvel træning. Vi har forsat ét Oldboyshold, som nyder fodbolden og det
sociale samvær er i højsædet. Veteranholdet er skiftet ud til Motionisterne og har skruet ned for de
sportslige ambitioner. De træner dog forsat en gang om ugen, og det sociale er forsat højsæde.
Fremtiden i seniorafdelingen på herresiden tror jeg står ved en milepæl her i 2018, hvor det bliver
vigtigt at være i dialog med trænerteam og spillerne for at komme bedst muligt gennem denne
periode. Det er tydeligt, at der skal ikke så meget til før de unge mennesker føler sig usikre på
fremtiden, og det kan få negative konsekvenser, men vi må som klub forsat årvågne på dette område
også. Desuden har vi i 2017 opstartet et Fodbold Fitness hold for kvinder. Der er efterhånden en
lille fast stamme men trænerteamet tror meget på, at holdet vil vokse og blive en fast del af St.
Restrup IF Fodbold.
Børneafdelingen er stadigvæk klubbens skattekammer. Bemærkelsesværdigt er det, at flere af vores
pige- og drengehold gør det utroligt godt i ordinære turnering, men også til cups i ind- og
udland. Dette er bedrifter, som ikke er gået ubemærket hen – så en stor cadeau til vore mange
dygtige trænere, - og spillerne naturligvis.
Trods det, at vi i klubben har mange talentfulde hold og spillere både på pige- og drengesiden, skal
vi ind i mellem huske os selv på, at vi er en breddeklub, og at vi skal huske vores værdier - have
plads til alle og tænke på udvikling og fællesskab før resultater. Her kan vi rette blikket mod flere af
vores trænere i de yngste drenge- og pigeårgange, hvor de er fantastiske ambassadører for, hvordan
man kan lege fodbolden ind hos vores yngste medlemmer, og netop tænke på glæde, udvikling og
sammenhold før resultater. En retning vi tror meget på - det skal nemlig ikke være for sent for en
fodboldspiller at starte som 7-årig trods flere og flere møder op til standerhejsning som 4-årig. Der
skal, og er plads til alle i vores klub. Louise Boel - en af klubbens dameseniorspillere er netop
startet som træner for de aller yngste. Og det er en stor glæde, at Louise har lyst til at byde de
yngste velkommen i et trygt og sikkert møde. Og at vi samtidigt ikke er nødt til at kapre forældre så
snart de møder op første gang for at finde træner til vores yngste.

Et andet nyt tiltag for at styrke pigeafdelingen, hvor vi pt. har hold fra U10-U13, er gratis
fællestræning kun for piger i årgangene 2009-2012 svarende til U9-U6. Karina Raunsmed tilbyder
dette hver onsdag, og vi håber, at dette kan være med til at flere af de unge piger finder glæden ved
at spille fodbold, så vi også kan stille rene pigehold i de yngste årgange.
RIF Soccer Camp
Vores helt egen fodboldskole ”RIF Soccer Camp” er forsat en solskinshistorie. Michael Kristensen
har forsat dirigentstokken, og der skal lyde en stor ros og tak her fra med endnu en succesfuld
fodboldskole og et på gensyn i 2018, hvor holdet omkring fodboldskolen atter er klar til give de
mange pige- og drengefodboldspillere en på opleveren.
St. Restrup IF FODBOLD – AFSLUTNING
Fælleskabet bliver helt sikkert udfordret i fremtiden, og med den vækst byen og dermed klubben i
fremtiden kommer til at opleve, så bliver der endnu mere behov for, at vi står sammen og
rekrutterer endnu flere frivillige og genererer flere indtægter. For at kunne drive en fodboldklub er
der mange opgaver, som varetages af de mange frivillige. Men jo flere vi er om opgaverne, desto
mindre skal hver frivillig bidrage med. Desuden bliver vi med opgaverne fordelt på flere også
mindre sårbare, når nogen stopper. Både rekruttering af frivillige og øge indtægterne er
fokuspunkter for bestyrelsesarbejdet her i 2018. Indtægter, som vi kan geninvestere i vores
medlemmer. Eksempelvis sender vi en masse ungdomshold afsted til Sejs Cup til sommer. Noget vi
håber på kan give en stor oplevelse, som styrker sammenholdet – også på tværs af køn og årgange.
Men med den energi og konstruktive holdninger mange af vores frivillige bidrager med –
bestyrelsen, udvalgsmedlemmer, trænere mm så tror jeg også på, at det kan lykkes.
Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere,
sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i St. Restrup IF Fodbold.
TAK !
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