Årsberetning 2021 Velling Ulf Fodbold
Fodbolden i Velling kom i år, i gang til tiden. Mange glade børn mødte op til første
træning. Corona var stadig en modspiller i hverdagen, hvor der var en del regler som
skulle overholdes.
Trænerne gjorde et kæmpe stykke arbejde, for at alt kunne lykkes og at børnene var
glade og trygge.
Det er dejligt at se så mange børn komme afsted til fodbold i Velling.
Antal medlemmer. Fik en stigning fra 71 børn til 88 børn og stadig 15 senior oldboys.
Men så er der kommet 20 senior herre og i foråret var der 11 senior damer oppe og
træne
Så i alt 134 aktive fodboldspiller i VUIF - det er flot.
I september afholdt vi en fodbold dag for børene. Her deltog 48 børn. Senior træner
Joachim stod for træningen sammen med 6 spillere fra seniorholdet. Forældre
havde bagt kage til pauserne. Det hele sluttede af med at børnene fik et diplom. Vi
regner med at gentage succesen i år.
Nogle har måske set at der er kommet nyt lys op på stadion. Det nyder seniorholdet
stor glæde af. Så de nu har vi lys på hele banen i stedet for kun i den ene ende.
De fleste af børnene komme selvfølgelig fra friskolen og børnehaven så det er rart
med dem som fødekæde. Men nogle hold kunne godt bruge flere spillere.

Vores oldboys er det stadig Jan Kallesøe som står ved roret for og finder spillere til
holdet. Han/vi kunne godt tænke os noget nyt blod på holdet, da flere af os ikke kan
holde os skadefri en hel sæson.
Vores tanker om oldboys fodbold i Velling er nok at det synger på sidste vers da
kampen for at stille hold er for svær og der ikke er mange andre klubber som har
oldboys længere. Fremad rettet vil vi prøve med en trænings aften om ugen, hvor

der skal hygges, spilles bold og fortælles røverhistorier i omklædningsrummet
bagefter.

Så her kommer lige en opfordring. Går du derhjemme og tænker det kunne godt
være noget for mig. Så meld ind til Jan eller mig. Kravene er ikke så store.

Senior fodbold er tilbage i Velling: Anders og Søren Jensen var ved mig om det ikke
var tid til at starte et hold op. De ville finde spillerne, så skulle jeg finde træneren.
Joachim som er lærer på Fjordvang Efterskole var med på ideen så ikke langt fra ide
til handling.

FC Midtjylland samarbejdet er stadig på passivt, men husk at der ligger 2 fribilletter
til hjemmekampene. Så sig til hvis det kunne være noget og kontakt Morten
Hvidtfeldt.
Tak til forældrene for et godt samarbejde i år.
Til Trænerne vil jeg gerne sige en tak for deres hjælp. De har gjort et godt stykke
arbejde.
Også tak til alle hjælpetrænerne. Fedt at I også træder til og er klar med opbakning
og trøst når det var nødvendigt.
Til bestyrelsen vil jeg også gerne sig tak for samarbejdet.
Til slut skal jeg også takke fodboldudvalget for et kæmpe stykke arbejde I gør det så
godt.
Jesper Nielsen fodboldudvalgs formand

