
Referat af træner/ledermøde tirsdag d. 13-11-2018. 

Tilstede var ca. 20 trænere/ledere og 4 bestyrelsesmedlemmer. 

Referat : 

Rasmus Bøjer fra UUV byder velkommen, og giver ordet til formand Per Firring Andersen. 

Per fortæller lidt om, hvad der er sket siden sidst. 

Per er blevet formand efter John Hjelm afgang, og grundet det, og Svendsens alt for tidlige død, 

har vi indkaldt de to suppleanter til bestyrelsen ( Martin og Mette ) 

Vi har ansat Rasmus Bøjer som stadioninspektør, og det er vi rigtig glade for. 

Det har givet huset en god og positiv ånd.  

Der er indgået ny aftale med Sport24 i stedet for Sportigan i Hjallerup. De forhandler adidas 

produkter. Træner pakken til 650,- er stadig gældende. 

Ny model ang. frikontingent : 

Et frikontingent bliver fra 1-1-19 omkonverteret til et gavekort til sportsartikler, som kan købes 

hos Sport24. 

Der laves et ” trappesystem ” på hvor mange spillere, der udløser de forskellige beløb på 

gavekortet. 

Trænersituationen pr. 1-1-19 : 

Drenge : 

U5 : Gitte / Morten / Ole 

U6 : Mads / Lasse T. 

U7 : Dennis / Morten 

U8 : Steen / Peter / Chris 

U9 : Jonas / Rasmus / Lise / Lasse M. 

U10 : Tonny / Rikke / Mette 

U 11 : Lars B / Carsten / Kenneth / Jakob 

U12 : Rene / Casper / Thomas 



U13 : Rasmus O. 

Piger : 

U5/U6 : Gitte / Morten / Ole 

U7/U8 : Dina / Jakob / Rasmus H 

U9/U10 : Kenneth / Michael / Rasmus M. 

U11/U12 : Malene / Martin / Thomas / Lars N. 

U14 : Lars N / Anne Sofie. 

 

Rasmus Bøjer anbefaler KFUM Cup til de små til og med U8. Og Hinnerup Cup til de større fra U9 

og op. 

Hinnerup er en rigtig god cup, både socialt og kampmæsssigt. Meget overskuelig. 

Ungdommens dag blev afviklet i forbindelse med serie 3 sidste kamp. 

Ca. 42 børn deltog og spillede kampe på tværs af køn og alder. Efter fodbold og frokost var der 

indløb med serie 3 og andre var bolddrenge/piger. 

Rigtig god dag og den skal gentages næste år.  

Årgangssammenlægning : 

DBU anbefaler ren årgang. Vi forsøger at holde vores årgange i klubben, men det er svært, da vi 

når vi kommer til u14 til U16 har ” et hul ”. 

Sværest hos drengene. Pigerne er vant til at årgangene blandes. 

Kunstgræsbanen : 

Økonomisk er vi i mål, så nu søger vi alle de sponsorater vi kan, for at lave den bedst mulige bane. 

Der mangler 3 master. 

Banen skal anlægges miljørigtigt. 

Der undersøges om der skal en ekstra forsikring til. 

 

 



 

  

 


