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Formandsberetning – Fodbold 2021-22 

Så gik der endnu et år i Gørdings fodbold afdeling og det første rigtige fodboldår uden for mange 
coronarestriktioner. 
 
Først vil jeg gerne sige tak for alle vores frivillige, som igen har ydet en kanon indsats. Lige fra 
fodboldudvalget, til trænere og dommere og forældre der bidrager til at alle der spiller fodbold i 
klubben har de bedste forudsætninger. 
 
Vi har i 2021 holdt rigtigt fint fast i vores hold, vi ser stadig en del spredning mellem årgangene, 
men de hold der er, er solide og med en bred mængde af spillere. 
 
Samarbejdet med Vejrup kører rigtigt godt, og vi udvider i 2022 U15 afdelingen til at dække 3 
årgange på tværs af byerne. Det betyder også at vi kan tilbyde 11-mandsforbold i 
ungdomsafdelingen igen, efter nogle år uden. 
 
I efteråret 2021 fik en af vores gamle fodboldspillere, Jesper Sørensen, debut på EfB’s førstehold. 
Det er dejligt når lokale spillere får debut i den professionelle verden og der falder også en 
økonomisk gevinst af til moderklubben. Jesper har desuden stadig en bred omgangskreds i byen 
og er et godt forbillede for alle vores unge fodboldspillere. 
 
Jeg vil også gerne give en særlig tak til de mennesker der sørger for fodboldskolen i byen. Der 
bliver virkelig arbejdet med gode ideer og nye initiativer, så fodboldskolen hvert år bliver ved med 
at være et attraktivt tilbud til vores unge mennesker. Det er en fantastisk oplevelse at være på 
banerne når de er fulde af børn og unge mennesker der bare har det sjovt med at spille fodbold, 
så kæmpe cadeau til holdet omkring dette. 
 
Jeg håber at 2022 fortsætter de positive tangenter og at vi bliver ved med at udvikle fodbolden 
positivt i vores lille lokalsamfund. Jeg er slet ikke i tvivl om at det gode samarbejde med Vejrup IF, 
skaber en masse gode muligheder for fastholdelse af spillere og gode tilbud til vores unge 
mennesker de kommende år – så jeg glæder mig til at se hvad fremtiden bringer. 

 


