Beretning fodboldafdeling 2017
Vi vil gerne starte med og takke alle vores træner og holdleder for det stor arbejde
de gøre omkring vores forskellig hold vi har, det er dejligt og se i har lagt så mange
kraft i det.
Så skal der også lyde en tak til de forældre som har hjulpet med opstilling af bander
til ind døres træning, hvis det ikke var for jer vil vi ha haft en kæmp udgift på dem,
men vi har stadig væk bruge for hjælp til dem, så sig til hvis i kan.
Vores U11/12 spille begyndt og lave et samarbejde med Trojka omkring træning og
kamp, så der er nok spiller på begge hold. Der skifter man med og afhold træning i
de forskellig klubber, så man også engang i mellem spiller/træner på hjemme bane.
Dem fra trojka afdeling vil så også tilmelde sig Bjerregravs fodbold skole, da den
ligge bedre ind deres ejerne gøre.
U12 Drenge vandet DGI Stævnet i ind døres i 2016/2017 rigtig flot.
Der er ca 70 medlem i fodbold afdeling, vi ser desværre en medlemstab på spiller,
hvorfor ved vi ikke helt, men måske fordi vi træner om tirsdag hvor der andre muligheder i byen, men det få vi snakket om hvad der kan gøres bedre i 2017.
2017 forsætte vi vores samarbejde med trojka og er ved og finde et fælles navn de
kan spille under alle klubberne. Men medlem bliver i deres nuværende klubben,
hvor der så bare er en klub der stå for den økonomiske del af det. Vi slå nok vores
ejeren U10 og U 11 spiller samme så de kan få bedre træning. det sker fra vi gå uddøres. Hvis der er nogen forældre som gerne vi være træner for vores ny U6 spiller
skal i endelig ikke hold jer tilbage, tage fat i en fra bestyrelse også kan vi få en snak
om det.
Vi er ved og se hvor mange herre serie vi kan skaffe til sæson 2017 så vi kan se
hvad hold vi kan tilmeld, vi håber på et 11 mands i serie 6.
Alle i bestyrelse blive sidden et år mere, men vi kunne godt bruge flere medlem
bare til og klar små opgave i bestyrelse, man bestemmer jo selv hvor meget man vil
lægge i det.
Glæder os til et godt 2017:-)

