
 

 

BERETNING FOR UIF FODBOLD 2020 
 
Først vil jeg starte med at sige tak til de mange der har været en del af fodboldafdeling i løbet af 
året 2020. Et år som mange helt sikkert vil huske på grund af Corona, der fik sat en stopper for 
fodbolden, før den rigtig var startet. Noget der har sat sit spor på hele fodbold året. 
 
Derfor skal der også lyde en ekstra tak til de frivillige, der i årets løb har gjort en ekstra indsats for 
at fodbolden alligevel kunne rulle under disse usædvanlige forhold. 
  
GENERELT 
Til trods for udfordringerne i løbet af året, har vi holdt godt fat i medlemmerne både på seniorer 
og på ungdommen. Det er dejligt at se at det ser ud til at medlems nedgangen for andet år i træk 
er stoppet. 
 
Årets oktoberfest skulle først blive årtiets brag af en fest, da den blev slået sammen med den 
planlagte jubilæums fest. Så blev den udskudt, men vi måtte til sidst sande at Corona havde så 
godt fat i Danmark, at festen simpelthen blev sprunget over i år, og at vi ikke kommer til at feste 
før første lørdag i oktober 2021. 
 
UNGDOM 
For ungdommen har der til trods for Corona været masser af aktiviteter. De yngre drenge og pige 
hold har været til masser af stævner i løbet af året, i alt fra C til A niveau 
 
Og hos U15 piger var vi tæt på at vinde A rækken i den sidste kamp på hjemmebane, hvor den helt 
store fest var stablet på benene. Dog blev det kun til en 2. plads da kampen endte uafgjort, men 
stadigvæk ubesejret hele vejen igennem. 
 
På drengesiden er samarbejdet mellem de to ældste årgange, U12 og U13 fortsat, og de har været 
ude og prøve kræfter med 11 mands fodbold. 
 
For ungdommen fik vi også stablet en trænings weekend på benene, i samarbejde med NF 
Academy, hvor tre portugisiske trænere viste god træning og inspiration til de fremmødte trænere 
og godt 40 trænings ivrige børn. Noget vi forventet at kommer til at ske igen næste år. 
 
SENIOR 
For herre senior har vi i år igen haft fire serie hold med. Og alle fire hold har vist gode resultater og 
præstationer både til træning og til kamp. 
 
Årets helt store begivenhed var pokalkampen på hjemmebane mod B1909, hvor vi så de 
fantastiske rammer på Ubberud station, hvor der var flere hundrede glade tilskuere til at se pokal 
braget, der desværre ikke gik Ubberuds vej rent resultatmæssigt. Til gengæld var både fadøl og 
pølser godkendt. 
 
På grund af Corona restriktionerne i efteråret, blev senior fodbolden stoppet af myndighederne, 



 

og DBU Fyn måtte i tænkeboks, og finde på en løsning for afslutning af serierne, der ikke var spillet 
færdigt. Det betød at serie 3 og serie 4 blev fastfrosset, mens serie 1 og serie 2 skal spille de sidste 
kampe i foråret 2021, inden denne sæson starter. 
 
Med den beslutning er de to Serie 4 hold endt på en 3. og 4. plads, mens serie 3 holdet er endt på 
en 4. plads. I Serie 2 overvintrer Ubberud på en 6. plads, og så må vi se hvilken plads det bliver til. 
Og ikke mindst hvordan opryknings spillet ender. 
 
Igen i år blev det til et socialt arrangement for herre senior, der skulle på kanotur på Odense å. Og 
her lærte flere af spillerne hvad en stærk strøm og sten i Odense å kan gøre ved en dyr aluminiums 
kano. 
 
De to OB70 hold med Superveteraner og veteranerne blev også påvirket af Coronaens indtog, men 
er endt på henholdsvis en 4. og 6. plads i deres puljer. 
 
Sidst med ikke mindst, har vi Addies 7 mands dame hold i A rækken, der sluttede på 3. pladsen. 
    
BANER/FACILITETER 
Vedligeholdelsen og driften af vores baner har fungeret godt i 2020, hvor vores kridter har haft 
ekstra travlt med at lave baner, der har levet op til myndighedernes retningslinjer. Til trods for det, 
har der i årets løb været godt run på banerne, hvor flere ungdoms og senior hold har været der 
samtidig. Så selvfølgelig et tak til Finn for hjælp til kampplanlægning og Jørgen Madsen for hans 
hjælp med kridtning.  
 
ØKONOMI 
Corona har sat sig præg på økonomien for 2020. Den aflyste oktoberfest og mangel på nye 
sponsorer, er en af hovedårsagerne til at året ikke har givet overskud. Men manglende aktiviteter i 
klubben, har samtidig betydet, at der heller ikke har været de helt samme udgifter som normalt. 
Men et mindre underskud bliver det alligevel til for 2020. Noget der har været svært at under de 
betingelser der har været i løbet af året. 
 
TAK 
Til slut vil jeg igen sige tak til de mange frivillige, sponsorer men også de fremmødte på årsmødet. 
 
Martin Kruse 
Fodbold formand, UIF   


