
 
 

Beretning Tjæreborg Idrætsforening 2015. 

Kære medlemmer 

Vores udgangspunkt er godt: Tjæreborg Idrætsforening er en meget velfungerende forening sammenlignet 

med mange andre foreninger. Vi har gode og engagerede trænere og holdledere, som hver uge gør et stort 

arbejde med klubbens kerneydelse, nemlig fodbolden! 

Da klubben i juni måned kom i Ekstra Bladet i forbindelse med en mobningssag, håndterede trænerne og 

holdlederne på holdet dette perfekt uden at vi i bestyrelsen skulle gøre meget, selv om vi selvfølgelig var i 

alarmberedskab. Så på den triste baggrund, er der mange ting at glæde sig over - tak for det – og vi er 

rigtigt godt stillet med vores mange frivillige. Et andet eksempel er at en del hold i pinsen 2016 tager til 

Tyskland og spiller fodbold – arrangeret af trænerne og holdlederne selv. Sådan noget er jo en drøm for en 

bestyrelse. 

Beretningen vil omtaler de forskelle områder, som bestyrelsen har arbejdet med det seneste års tid og den 

vil også pege fremad. 

Børne- og ungdomsfodbold 

Ungdomsudvalget har været meget aktive i årets løb. Der har været arrangeret pigeraketten for at få flere 

piger til at spille fodbold – raketten kommer for øvrigt også til TIF i 2016. Vi kan ikke helt se resultaterne 

endnu på medlemstallet. Vi forsøger derfor lidt flere ting i 2016, så vi er fortrøstningsfulde.  

I maj drog hele ungdomsafdelingen til Holland – spillere fra U13 drenge, U15 drenge, U15 piger, U16 

drenge deltog i turen og havde en hel fantastisk tur. 

Der har været afholdt kurser i flere omgange – i august afholdte vi 2 klubkurser – et målrettet de yngste og 

et målrettet de ældste. Vi havde i efterårssæsonen også valgt, at sætte fokus på klubbens målmænd, hvor 

vi havde Niels Teilmann fra EFB ude 4 tirsdage for at undervise målmændene sammen med deres trænere. 

I løbet af vinteren satte vi fokus på Futsal. Vi afholdte selv et Futsal kursus, hvor der var 32 kursister. 

Derudover lavede vi en sær aftale med Leandro fra Brasilien, som har været og undervise vores U13, U14 

og U17 drenge. 

Og som lovet ved sidste års generalforsamling, ville vi forstærke indsatsen i 2016 overfor trænere og 

holdledere. Efter møder med trænerne og holdlederne i august 2015 har vi iværksat to ting. Den første er 

’ansættelsen’ af Tom Villumsen som klubkonsulent. Tom er begyndt i januar måned og hans opgave er at 

rådgive både den enkelte træner og klubben om hvorledes vi kan gøre vores fodboldtilbud endnu bedre. 

Den anden ting (og her betræder vi nyt ’græs’) er at vi på ungdomssiden (dvs. fra ca. U13) vil forsøge os 

endnu mere med yngre trænere, som vi vil tilknytte tættere til klubben og derfor så kan forlange noget 

mere af. Vi har indgået aftale med Martin Rokkjær om at han er cheftræner for U13 og U14 i 2016, og som 

træner sammen. Vi har store forventninger til dette og vil allerede til sommer lave den første evaluering af 

forsøget med henblik på eventuel udvidelse. 

 



 
 

Seniorfodbolden 

For herre senior blev året lidt af en tur i rutchebanen. Foråret var både resultatmæssigt og 

holdningsmæssigt et skidt halvtår – I kan læse cheftræner Franks beretning i Grøn Fritid herom. Men jeg 

skal love for, at der kom andre boller på suppen i efteråret, hvor også et samarbejde med Ålbæk viste sit 

værd. Et er oprykningen til serie 1 hvilket var en fantastisk præstation og vi vil sent glemme den sidste 

kamp i efteråret på stadion, men mere vigtigt er, at det forpligtigende fællesskab begyndte at fungere igen 

og der er grund til at se frem til 2016. Der er tilgang til afdelingen og så kommer der en god flok unge 

spillere tilbage fra efterskole til sommer. Så fremtiden tegner lys. Der skal lyde en stor tak til Frank og hans 

stab omkring afdelingen. 

Damesenior, som minsandten trænes af Fru Frank – Mette – skal forhåbentlig til at gøre klar til at de bliver 

nogle flere. Der er i hvert fald nogle gode årgange på vej og vi må se hvorledes det ender.   

Kunstgræsbane 

I over to år har klubben haft et udvalg til i første omgang at undersøge mulighederne for etablering af en 

kunstgræsbane ved klubhuset og i anden runde stå i spidsen for indsamling af midler. I øjeblikket er 

projektets største udfordring om Esbjerg kommune vil være med. For i det sidste års tid har vi indsamlet 

knap en ½ million kr., og vi er oppe i alt på knap 800.000 kr. og vi anser det ikke for at være meget svært at 

indsamle de sidste ca. 475.000 kr. – spørgsmålet er mere, om kommunen vil noget? Det ville de ikke i 2016, 

men vi anmelder projektet igen til budgetforhandlingerne for 2017. Vi får midler fra fonde og fra egne 

arrangementer, bl.a. et for klubbens gamle senior-spillere, som også løber af stablen igen i år. Og 

’Tjæreborg fester’ skal vi til igen i 2016, ser det ud til. 

Sponsorarbejdet 

Vores sponsorindtægter har også i 2015 været stigende. Vi er glade for al den støtte vi får. Tak for det. Men 

det er ikke nogen hemmelighed, at vi synes, at vi indimellem bruger lige lovlig meget tid på at spørge! Og 

jeg er faktisk i tvivl om vi kan holde niveauet i 2016. Men heldigvis er klubben økonomisk set i god form og 

vi kan igangsætte de ting vi gerne vil. 

Vedligehold og baneforhold 

Vore baneforhold er ikke optimale. Vi har for få baner i forhold til antal medlemmer og hold og det giver et 

stort slid. Skolen og ungdomsklubben bruger også flittigt nogle af banerne. Derfor er vi glade for at vi nu 

med et tilskud fra kommunen kan udvide vores anlæg med ’tennisbanen’. Det regner vi med vil ske i foråret 

2016. Kommunens banevedligehold er generelt for ringe og vi er nødt til at have vores egne ”green-

keepers”. Stadionbanen er i 2015 blevet noget bedre; en kombination af lukning, eftersåning og gødskning 

og masser af regn i maj måned gjorde underværker. Men banen skal hele tiden overvåges og brugen skal 

doseres. 

Vi er i øjeblikket i dialog med kommunen om lysforholdene på træningsbanen. Den første rapport siger at 

anlægget er utidssvarende og at lyset ikke er godt nok – det vidste vi godt, men nu er det på papir. Næste 

skridt er et udspil fra kommunen.  



 
 

Den faste arbejdsdag vi afholder i marts måned er meget velfungerende. Sidst fik vi ordnet tribunen og der 

kom et nyt skilt op. Og afløb og andre vedligeholdelsesopgaver bliver ordnet. Også i år har vi arbejdsdag – 

der er et større projekt: ’støvlevask-væggen’. 

Afslutning 

TIF har et værdisæt der hviler på oplevelser, sammenhold og klubliv. Vi vægter fællesskabet højt! Det 

gælder indadtil, men også i vores samarbejde med andre foreninger. Vi har et godt samarbejde i Tjæreborg 

og det har vi også haft i 2015. Tak for det. 

Det var beretningen for 2015. 

P.b.v.  

Maiken Støjer og Niels Vestergaard 


