
Formandens beretning 
1st oktober siger kalenderen og vi skal aflægge beretning for 2019 – Det giver ikke rigtig mening og slet 

ikke i den kontekst, vi lever i. Kort så vil jeg betegne 2019, som et succesrigt år. Alene af den årsag, at vi 

slog rekord i antal ”glade børn til fodbold”. Båret af pigerne, men det vender jeg tilbage til. 

En verdensomspændende pandemi ramte (også) fodbolden i marts 2020. Fodbolden blev lukket ned. Al 

handlede lige pludseligt om kompensationspuljer fra nær og fjern – RIF fik også del af dem og det takker 

vi for. Gradvis åbnede samfundet samt også fodbolden. Det var ikke uden bekymringer, idet 

anbefalinger/retningslinjer ændrede sig næsten dagligt og gjorde især kommunikation omkring emnet 

svært. Det har kostet mange frivillige timer— TUSIND TAK skal der lyde herfra, selvom vi selvsagt ikke 

kan se en slutdato frem for os. 

COVID-19 og Frivilligheden 

Turneringsfodbolden, for børn og voksne er heldigvis tilbage i sin normale facon og så skulle man tro, at 

alt er ved det gamle. Ikke mindst hører jeg om, at nogle, især børn, ikke er kommet i gang med fodbolden 

efter nedlukningen. En af mange ting, fodbolden kan, er at være rammen om fællesskaber og netop 

fællesskab tog nedlukningen fra os. Ret beset er fællesskab nok den væsentligste faktor for både børn, 

voksne og os, der har vores gang i foreningerne som trænere ledere m.fl. Vi er heldigvis mange frivillige i 

RIF, og vi - de frivillige - skaber fællesskaber, glæde og gode oplevelser, og jeg synes, det vil være super 

ærgerligt, om en udefrakommende faktor gør, at mange ikke kommer tilbage til fodbolden og 

foreningslivet. Jeg har i alle fald besluttet, at det ikke skal mangle på mit engagement, at få så mange 

som muligt ud på fodboldbanerne.  

 

Pige-fodbold 

Viborg er DBU profilkommune i pigefodbold. DBUs udviklingspulje og Nordea-fonden støtter den fælles 

indsats. De første 18 mdrs samarbejde har givet flotte resultater for pigefodbolden. 20 % vækst i an -tallet 

af spillere, +30 pigetrænere, knap 20 % flere rene pigehold og en halvering af klubber i 

samarbejdsprojektet, der ikke har en kvinde i bestyrelsen. Projektet fortsætter på baggrund af de meget 

positive data i yderligere to år. I de tal er RIF en kæmpe faktor, vi er blandt de absolut bedste bidragydere 

til statistikken. Det skal alle involverede have stor tak for! 

Statistikken gælder op til U12 – Fra U13 er vi lige nu en del af Viborg Q samarbejdet. At indgå i 

samarbejdet var en bestyrelsesbeslutning. Beslutninger fra den kant er til tider gode og rigtige, men 

denne havde åbenlyst ikke opbakning i baglandet, ligesom det undervejs blev mere og mere klart, at 

projektet er drevet af motiver, der mere går i retning af Fodbold for de bedste end Fodbold for alle. Det 

sidste er vores grundsten i foreningen og er ikke til diskussion! 

Bestyrelsen 

Et af diskussionspunkterne ved hvert bestyrelsesmøde er bland meget andet bemandingen af Kiosken på 

Viborg Stadion. Det skal her ikke handle om kiosken, men mere om, hvad det vil sige at være medlem 

eller have et barn der er medlem i klubben. Værdierne er klart beskrevet på hjemmesiden og helt 

grundlæggende har vi i bestyrelsen besluttet, at vi ønsker en klub med det nuværende kontingent-niveau 

– For dermed at opnå, at der er plads til alle i foreningen.  

Jeg vil gerne takke alle frivillige for jeres store indsats for klubben, bestyrelsen for godt samarbejde samt 

ikke mindst de mange loyale sponsorer i klubben 

TAK 


