
2018 var på mange måder et fantastisk år for Kjellerup IF. Men det var også et år som på nogle områder 
var præget af forandringer og udfordringer… 
 
Selve klubben med bestyrelsen i spidsen, har haft et år som var præget af den turbulente tid hvor klubben 
ikke havde en formand eller en fuldtallig bestyrelse. Først den 16 maj lykkedes det på en ekstraordinær 
generalforsamling at få valgt en fuldtallig bestyrelse samt fundet et forretningsudvalg som kunne drive 
klubben videre uden en formand.  
For en klub som Kjellerup IF vil det aldrig være en optimal situation, men på det tidspunkt var det 
nødvendig med ro og stabilitet.  
 
Bestyrelsen kom til at bestå af 1 rutineret mand og 4 nye i bestyrelsen. Derudover har bestyrelsen kunne 
bruge forretningsfører Anders Farsø og kasserer Birgitte Mikkelsen i det store omfang som det har været 
nødvendig. Særligt til jer to skal der fra bestyrelsens side lyde en kæmpe tak - uden jer havde vi ikke 
kunne så flot igennem året som vi gjorde. 
 
Året blev for vores vedkommende brugt til at lære klubben at kende og forsøge at drifte den bedst muligt. 
En opgave som vi synes, vi er kommet godt i mål med. 
 
 
Økonomi. 
Rent økonomisk kommer KIF ud med et underskud. Det er ikke tilfredsstillende set i lyset af et budget der 
skulle give et overskud. Regnskabet vil Anders Farsø og Per Keller gennemgå efter denne beretning. 
 
Spons. 
Igen et år har sponsorindtægterne vægter meget i klubbens samlede indtægter og desværre har vi en 
tilbagegang på knap kr. 80.000 hvilket skyldes at tilgang/afgang ikke har være i balance, men vi ligger 
stadigvæk med indtægter på 950.000 kr. 
Holdet bag sponsor området har ydet en stor indsats, men desværre er sponsorchef Torben Brix stoppet 
pga. travlhed i sit private erhverv ligesom Lars Appel stoppede i oktober måned. 
Vi har den nye organisation på plads med 3-5 mand som plejer vores sponsorer og så vil vi gerne lave 
flere årige aftaler så det frigiver kræfter til at opsøge nye sponsorer og ikke blot gentegninger i løbet af 
året. 
Med den nye hjemmeside og FB får vi nye muligheder at eksponere vores sponsorer på, så det bliver 
attraktiv at være sponsorer i Kjellerup IF. 
Vores erhvervsnetværk som vi har i samarbejde med Arena Midt tæller 40-50 medlemmer og mødes 10 
gange årligt og bidrager med ca. 50.000 i overskud til KIF. 
  
KIF har selv ca. 80-90 sponsorer På FB føler 1500 personer os. TV dækning af alle hjemmekampe i 2. 
division. 
 
Kiosken havde i 2018 et svært år. Det skal ikke være nogen hemmelighed at KIF, ligesom mange andre 
klubber, er ramt på det sociale liv i klubben. For kiosken og dens mange frivillige betyder det at der bliver 
mindre trafik og mindre omsætning. For bestyrelsen er dette et stort fokus område i 2019. Vi skal have 
mere gange i kiosken og det sociale liv i klubben. Vi har allerede nu sammensat i en arbejdsgruppe som 
har til formål at komme med et oplæg på hvordan kiosken skal se ud i fremtiden. Det både være 
sortiment, indretning og åbningstider og rammerne i selve cafeteriet. 
 



Dette bliver dog en kæmpe udfordring. Vi har desværre mistet Lene Madsen, som i gennem 18 år har 
drevet kiosken på flotteste vis. Den indsats, den ihærdighed og de mange tusinde timer Lene har brugt 
som samlingspunkt i vores klub, kommer til at være savnet. 
 
Baner 
I 2018 har der fra bestyrelses side været stor fokus på banerne omkring klubben. Bane 1 har været under 
ombygning, og til sommer skal den igennem sidste del sådan den kan stå klar til efteråret og klare mange 
flere kampe for klubbens mange hold.  
Derudover så har der været arbejdet ihærdigt på at gøre bane 3 bedre samt banerne over ved Arena 
Midt. Det er ikke et nemt stykke arbejde, men Sophie som har ansvaret for banerne har presset meget 
på, og det fortsætter i 2019 sådan banerne kan blive endnu bedre, for alle hold i klubben. Generelt i 
Silkeborg kommune har der været stor utilfredshed med banerne. Dette har medført Silkeborg Kommune 
har iværksat nye initivatier som skal forbedre banerne. 
 
Ungdom  
Ungdomsafdelingen har det forløbne år haft fokus på at vende den negative medlemsudvikling og på at 
skabe et bedre træningsmiljø til glæde for både spillere og trænere. Begge dele er lykkedes. 
  
Vi har fået en medlemsfremgang særligt hos de yngre årgange. Til gengæld har vi lidt udfordringer med 
at fastholde spillerne i de ældre årgange, specielt i hård konkurrence med efterskoler, som tiltrækker 
mange af vores spillere.  
  
Vendepunktet er nået ved, at vi har arbejdet koncentreret med at skabe et bedre træningsmiljø bl.a. med 
en samtræningsmodel, hvor flere afdelinger arbejder sammen for at løfte kvaliteten i træningen ved at 
trænerne inspirerer og udvikler hinanden i et samarbejde. Det er forstærket i kraft af, at trænerne har 
deltaget i en række uddannelsesaktiviteter, som klubben har udviklet i samarbejde med dygtige 
instruktører fra DBU. Vi har etableret et meget stærkt trænerteam, der arbejder dedikeret og målrettet 
med at udvikle spillerne. 
  
I 2019 vil ungdomsafdelingen arbejde videre ud fra de erfaringer, vi har fået i det forløbne år, og vi vil 
sætte alle kræfter ind på at den gode udvikling fortsættes. 
 
 
Seniorholdene har haft det flotteste år nogensinde.  
Vores fantastiske hold i Kvindeserien var så uhyggelig tæt på oprykningen til 1. Division i foråret, det 
glippede kun lige. I efteråret har pigerne fortsat det hårde arbejde, og det betød de igen har været helt 
suveræne og vundet deres række. Så til foråret betyder det, at der igen skal spilles om oprykning til 1. 
Division.  
 
 
For klubbens bredde hold har 2018 også været et flot år. Vores serie 4 hold var både i foråret og efteråret 
tæt på oprykning i serie 3. Der har været en fast stamme på 6-7 spillere som har været trofaste, og så har 
det fungeret fint med tilføjelser fra vores andet hold.  
Vores serie 4 hold er meget vigtig for klubben. Disse trofaste spillere har været i klubben i mange mange 
år, og det er dem som er med til at bevare vores specielle klubånd og give den videre til vores nye spillere 
og de unge. i 2019 og vil vi gerne se om vi kan tiltrække endnu flere spillere til vores bedre hold, og 
måske lykkedes med at starte et hold op i serie 6. 



 
Vores old boys og veteran hold havde et hyggeligt år i 2018. Her handler det ikke så meget om resultater, 
men men mere om sociale samvær. Det er noget vi skal blive bedre til at dyrke i klubben, og derfor er det 
glædeligt at der i 2019 er meldt endnu et Old boys hold til sådan vi nu har 2 og 1 veteran hold, det er ret 
godt. 
 
 
 
 
Vores hold i 2. Div spillede sig foråret til en flot 4 plads, den bedste placering nogensinde. Samtidig med 
det, lykkedes det vores serie 1 hold at spille sig i Jyllandsserien. Dette var en helt enestående præstation, 
som fortjener stor ros. 
Efter sommerferien fik både 2. Division og Jyllandsserien nok at se til. Som i alle ved blev det ikke til den 
succes som vi havde håbet på. Det betød nedrykning for Jyllandsserien til serie 1, og 2. Division sluttede 
sidst i puljen. Undervejs måtte vi også tage afsked med cheftræner Steven Lustü, en ikke særlig sjov 
beslutning, men en nødvendig i forhold til den situation som holdet var havnet i.  
Klubbens eliteafdeling har i 2018 arbejdet på en ny vision for eliten. Den blev præsenteret for, og 
godkendt af bestyrelsen. Målet er at vores 2. Div hold skal være en fast del af oprykning spillet hver 
eneste år. Målet er at man inden 2022 skal have spillet i 1. Div. Det kræver at klubben kan fastholde de 
ting som tilbydes i dag. Derudover vil man arbejde på at kunne tegne de såkaldte light kontrakter, for at 
fastholde og tiltrække spillere. En opgave som er blevet mere og mere vanskelig de senest par år. For at 
bestyrelsen har kunne godkende dette tiltag, så er kravet at de penge som skal bruges til kontrakter skal 
findes findes indenfor eksisterende budget samt at der skal tilføres ekstra sponsor kroner. Klubben vil 
ikke tære af egenkapitalen for at dette projekt skal lykkedes. 
 
Vi ser frem mod 2019. 
Vi er sikker på vi går et rigtig godt år i møde. Ungdommen har med den nye struktur, de dygtige 
trænerteams og ny uddannelse af trænere skabt et rigtig godt fundament for fremtiden. De unge spillere 
kommer til at blive dygtigere, og målet er at vi som klub kan skabe bedre fodboldspillere som synes det er 
sjovt at være i klubben, og derved fastholde dem. Det tror vi på, at vi med hårdt arbejde kan gøre. 
 
Vores hold i Kvindeserien skal spille med om oprykningen. I vores overbygning samarbejde, Kjellerup 
Frederiks Q, har vi ansat et nyt og spændende trænerteam som vi tror på kan udvikle spillerne yderligere. 
De to nye trænere skal også tage sig af vores spillere i udviklingstruppen sådan overgang mellem de to 
hold bliver mindre vanskelig. 
 
Serie 1 går efter oprykning til Jyllandsserien igen. Der er så mange gode spillere på det hold, og 
trænerteamet omkring holdet ved hvad der skal til for at dette mål kan indfries. 
For 2. Division handler det om benhårdt arbejde. Dette starter allerede i uge 2 hvor spillerene starter 
træningen op under det nye trænerteam. Både spillere og trænere tror på succes, men de tager en kamp 
af gangen, og når de møder ind til træning, så har de to måneder til at forberede sig til den første kamp 
mod Kolding den 9 marts. 
 
De frivillige har igen ydet en kæmpe indsats. 
Igen i 2018 har klubben været heldige at have en gruppe frivillige som har ydet en kæmpe indsats for at 
spillere, både i ungdom og på senior niveau kan få de bedste rammer til at udøve deres store passion.  



Uanset om man hjælper til som dommer, står i kiosken, hjælper med holde det pænt og ryddeligt, slår 
græs eller yder en helt anden frivillig indsats, så har det en kæmpe betydning for klubben. 
 
Vi er dybt afhængig af, at der er frivillige i en klub som vores. Derfor vil vi i 2019 gøre en indsats for at 
gøre det endnu bedre at være frivillig i Kjellerup IF. Vi har blandt arrangeret en fodboldtur for frivillige i 
klubben. Turen går lørdag til Tyskland, Hamborg. 
 
Vores klub, vores forening har en stor betydning og en vigtig egenskab i et lokalsamfund. Vi som klub 
skaber nemlig rammerne for, at børn og voksne kan mødes og udøve en sport de holder af. Her skabes 
venskaber som vil forblive resten af livet, og man lærer at være en del af et fællesskab. Et fællesskab 
hvor man er afhængig af hinanden, afhængig af man støtter og hjælpe hinanden for at lykkedes. 
Derfor er en forening som vores så vigtig, fordi den bidrager med så meget mere end bare det at spille 
fodbold.  
 
Derfor er min opfordring, at unge som gamle, spillere som forældre prioriterer tiden i klubben. Det er 
vigtigt spillerne er med til skabe rammerne for et godt klubliv. Og det er lige så vigtig, at forældre hjælper 
til med de frivillige opgaver i klubben. Hvis ikke de gør det, så er det de samme frivillige som år efter år 
tager en tørn. Når de så brænder ud, så er der ikke nogle til at tage over. Og den udvikling, den vil skade 
os alle sammen. 
 
Tak til vores sponsorer. 
Sidst men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til vores sponsorer. Uden den store opbakning, som de 
hvert år giver os, ville det være svært at skabe de flotte rammer som vi kan tilbyde vores medlemmer i 
klubben. Ligesom de frivillige, så vil det ganske enkelt ikke være muligt at drive en klub som vores uden 
den støtte vi modtager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  


