
                                                                Brædstrup torsdag den 21 marts 2019 
 
 
                  Formandsberetning for 2018 Brædstrup Idrætsforening 
 
Så er der jo igen gået et år og det er nu 8 gang jeg som formand for BIF 
skal aflægge en beretning for året der er gået. 
 
Men med den store aktivitet der er i alle BIF`s afdelinger bliver jeg nød til 
ikke at gå for meget i detaljer, da vi ellers vil få et meget lang møde. 
 
Vi er jo i dag en stor familie med 8 afdelinger og 2 komiteer, men alle 
årsberetninger ligger på BIF`s hjemmeside under hver enkelt afdeling så 
der kan man læse flere detaljer. 
 
Året 2018 har jo igen givet mange positive oplevelser i BIF.  
Medlemstallet er rimeligt stabil, selvom der i årsregnskabet ses en lille 
tilbagegang, så skyldes det mest ændring af måden man laver opgørelsen 
på, nogle afdelinger har tilgang og andre har mistet medlemmer, men alt i 
alt kan vi kun være tilfredse, med den store aktivitet der er i alle 
afdelinger. 
 
Men som jeg har sagt før så kunne den store aktivitet i BIF ikke lade sig 
gøre, hvis vi ikke havde de mange frivillige ildsjæle der på uanset hvilken 
post man har, er med til at vi stadigvæk har en god forening der kan 
tilbyde vores medlemmer de optimale forhold. 
Så tusind tak til alle jer der er med til at BIF fungerer. 
 
Traditionen tro vil jeg igen i år opfordre de øvrige idrætsklubber i 
Brædstrup som feks. Håndbold – Tennis – Karate om vi ikke skulle mødes 
og tage en uformel snak om hvilke muligheder der kunne ligge i en 
sammenlægning, men selvfølgelig en sammenlægning hvor alle stadig er 
selvbestemmende. 
 



Vi har feks. igen i 2018 forlænget vores aftale med Sport og Fitness i 
Rådhusgade så BIF`s medlemmer får en særpris og Nina og hendes 
personale står klar til at hjælpe både med personlige 
træningsprogrammer og træningsprogrammer for hold. 
 
Samtidig kan jeg oplyse at jeg p.t. er i forhandling med Fit og Sund  
da de har ønsket et samarbejde med BIF også. 
 
Husk at sige BIF hvis Nybolig Brædstrup skal sælge jeres hus så får vi kr. 
1.000, - ligeledes er vi i forhandling med Ejdm. Linda Riis om en lignende 
aftale. 
 
Sponsor aftalen med Sparekassen Kronjylland fortsætter og en ny aftale 
er indgået med Anni Jensen Falck Alarm som både giver mulighed for et 
godt tilbud på alarm og kr. 1.000,- til BIF men husk at sige BIF. 
 
Derudover har vi sponsor aftale med flere lokale firmaer som kan ses på 
BIF`s hjemmeside eller på spiller tøj. 
 
Så støt vores sponsorer – de støtter os. 
 
Søren Munk er idrættens repræsentant i det nye Lokalråd og fungerer fint 
og vi bliver orienteret om hvad der sker. 
 
Skole hallen blev moderniseret i 2018 og fremstår nu lys og moderne, 
men der blev desværre ikke penge til den længe ønskede springgrav, men 
vi har tegningerne klar så vi skal bare lige finde 1,5 million, men lad os se 
om det lige pludselig lykkedes, det ville være rart da vi jo har et 
springhold på ca. 85 ivrige spring gymnaster, et lyspunkt er dog at 
Sparekassen Kronjylland gav kr. 51.000,- til en ny airtrack som er taget i 
brug da den gamle var total slidt op. 
 
I 2018 var det igen Hoppeland i Brædstruphallen 3 dage i vinterferien uge  
7 og her i 2019 blev det også afholdt igen med ca. 583 besøgende og igen 



et overskud på ca. kr. 14.000,- til BIF så flot og tak til Søren som tovholder 
og tak til alle hjælpere. 
 
Også i 2018 har vi haft et fint samarbejde med Brædstrup skole omkring 
profil fag idræt, træner og bestyrelsesarbejde. 
Rikke har været tovholder igen i år så tak til dig Rikke. 
 
En af de store opgaver i 2018 har været vores deltagelse med hjælpere til 
det store Kræmmermarked som arrangeres af Sport Horsens på 
Dyrskuepladsen i Horsens. 
Kræmmermarkedet fandt sted i uge 30 ( lige midt i sommerferietiden ) 
fredag d. 27 – lørdag d.28 og søndag d. 29 juli 2018. 
Overskuddet fordeles mellem de 8 klubber der hjælper til og der blev i 
2018 et overskud til hver af de 8 klubber på kr. 29.777,- som så i BIF blev 
fordelt til hver afdeling i forhold til hvor mange timers hjælp afdelingerne 
havde budt ind med. 
Da det var første gang og det var lige midt i ferietiden havde vi i BIF ikke 
helt frivillige nok til at fylde de 250 timer ud fik vi hjælp fra Brædstrup 
Håndbold og Brædstrup FDF som selvfølgelig fik del i overskuddet i 
samme forhold. 
Så tusind tak til dig Frede for et kæmpe arbejde på alle måder og jeg er 
meget glad for at du har påtaget dig jobbet igen i år og tak til alle jer der 
deltog som hjælpere. 
 
I år foregår Kræmmermarked fredag d. 26 – lørdag d. 27 og søndag d. 28 
juli 2019 så hvis nogen allerede nu ved at i har mulighed for at hjælpe så 
giv endelig Frede besked. 
 
En anden stor ændring i 2018 er at vi i BIF skiftede EDB program nemlig et 
skifte fra Klub Modul til Conventus. 
Der er udført et stort og tidskrævende arbejde med Kim Sørensen som 
tovholder – jeg ved Kim du har i de sidste måneder af 2018 brugt mange 
timer på at få installeret og formidlet videre rundt i BIF sådan at der 
virkede her 1 januar 2019 



Tilbagemeldingerne siger at det fungerer fint og er nemmere end det 
gamle og når det samtidig er billigere så kan det kun blive godt. 
Så tusind tak til dig Kim S. for et kæmpe arbejde du har udført. 
 
Musik i Gaden: 
Det var 9. gang i 2018 og der var godt fyldt op på parkerings pladsen ved 
Eventyrhuset på Niels Wongesvej med publikum til et meget alsidigt og 
populært program. 
Så i 2019 har i 10 års jubilæum så et ekstra flot program venter med bla. 
Tørfisk så husk at sætte kryds i kalenderen lørdag d. 17 august 2019. 
Stor tak til dig Frede og alle dine hjælpere. 
 
BIF – CUP: 
I 2018 blev der afviklet BIF-Cup over 7 dage, knap 700 kampe med masser 
af liv for hele familien. 
I er gode til at understøtte med mange aktiviteter for hele familien og 
vægter det sociale aspekt meget højt. 
Fodbold skal være for alle og en god oplevelse uanset om man vinder 
eller taber. 
I har også delt ud af jeres overskud knap kr. 36.000,- til aktiviteter i 
relation til Brædstrup Fodbold. 
Tak til dig Michael Spørring og tak til dit BIF-CUP team for en god indsats. 
 
DBU 3-Bold tour: 
Søndag d. 2 september 2018 blev der for første gang afviklet DBU 3-bold 
Tour på Brædstrup Stadion. 
Der deltog 122 hold, som spillede på 13 baner med faste bander. 
Alle havde en fantastisk dag med dejlig solskindsvejr og mange aktiviteter 
både på og uden for banerne. Der var bla. hoppeborg, ansigts maling, 
samt tombola og madboder. 
Godt 50 frivillige fra Brædstrup Fodbold sikrede en perfekt afvikling. 
DBU var meget imponeret så derfor er vi igen i tildelt værtsskabet for 
DBU 3-Bold Tour søndag d. 1 september 2019  
Tak til DBU 3-Bold Tour udvalget og alle hjælpere for en flot indsats. 



BIF Fodbold: 
2018 var så det 2 år med den nye struktur. Vi var klar over at en så 
omfattende ændring ville give nogle bump på vejen, med ca. 350  
medlemmer i alt i Fodbold afdelingen har der været mange opgaver der 
skulle løses samtidig med at hverdagen skulle fungerer. 
Første holdet i serie 2 - selvom træner Tom Mathiesen gjorde en stor 
indsats, var der flere rutinerede spillere der var stoppet eller flyttet og 
derfor manglede der rutine på holdet. 
 
2 holdet kæmpede bravt, men det var svært at få spillerne til at bakke 
100% op, men med en stor indsats af træner Olav Andersen lykkedes det 
at gennemføre sæsonen og nu i serie 5. Tak til dig Olav. 
 
Efterfølgende har vi taget afsked med træner Tom Mathiesen så også tak 
til Tom. 
 
Samtidig er der et generations skifte i Brædstrup Fodbold bestyrelsen 
Hvor bla. formanden Kurt Hansen har ønsket at trække sig tilbage, men 
dog sådan at Kurt stadig er med på sidelinien så tak til dig Kurt for et stort 
arbejde i BIF, foruden ny formand skulle der findes ny Sportschef – 
Sekretær – Aktivitetschef og et menig medlem.  
Et positivt træk er dog at alle afgående bestyrelsesmedlemmer har givet 
udtryk for at man var villig til at give et nap med hvis der var behov for 
hjælp ved konkrete opgaver i BIF. 
Så også tak til Michael Spørring – Jan Brøndby – Olav Andersen. 
 
Men en nyt stærk fodbold bestyrelse er sat:  
Formand:  Allan Nielsen 
Sportschef:  Jan Rauff 
Administrationschef:  Keld W. Rasmussen 
Kommunikationschef: Ole Schmidt 
Sekretær: Annette Vestergaard 
Menig medlem: Kathrine  Holst 
Menig medlem: Michel Blaschke 



Et stærkt team som vi glæder os til at samarbejde med. 
 
Ligeledes skal vi byde velkommen til Daisy Nonbo som har påtaget sig 
Jobbet at være chef for vores kiosk i klubhuset og få den til at køre igen. 
Daisy har allerede struktureret flere tiltag og positive ændringer så vi 
glæder os til samarbejdet i fremtiden. 
 
Vi kan ligeledes byde velkommen til 1 holds træner Steffen Gammelgaard 
som vi jo kender, da han jo tidligere med stor succe har været træner her 
i BIF, så velkommen til dig  Steffen, vi glæder os meget til samarbejdet og 
med Henrik Rasmussen som trænerassistent er jeg sikker på at i vil skabe 
gode resultater for BIF så velkommen til jer begge. 
 
2 holds træner Michael Møllegaard har vi jo også set flotte resultater fra 
tidligere så jeg er helt sikker på at du sammen med dit team vil nå de mål 
i sætter jer så også velkommen til dig Michael. 
 
Børne og ungdoms fodbold afdelingen er en afdeling med fuld fart på i 
stort set alle årgange, så her bliver jeg nødt til at fatte mig i korthed med 
stikord ellers kommer vi ikke hjem i dag. 
 
Fokus på udvikling og glæde ved fodbold samt masser af sociale 
arrangementer. 
30 trænere/holdledere i børn, ungdom og piger 
19 hold i alt børn ungdom og piger 
9 trænere der deltog i store trænerdag – 3 trænere har deltaget på DBU 
kurser. 
DBU træner Jesper Hansen har været her 4 gange i 2018 og trænet vores 
målmænd 
DBU 3 bold Tour i sommers som tidligere nævnt 
Uge 27 DBU Fodboldskole 
Bording Cup et af holdene vandt deres finale 
Hold i rækkerne fra U6 til U17 
Flere puljevindere  



Tilgang af unge trænere 
I 2019 spændende nyt tiltag med i samarbejde FCM børnetræning 
50 BIF Tøzer til kvindelandskamp 
 
Så tusind tak til alle jer i BIF Ungdoms Fodbold i gør alle et fantastisk 
arbejde og tak til dig Michel Blaschke som er tovholder. 
 
Så Steffen der er mange talenter på vej. 
 
Kampfordeler:                                                                    er et af de vigtige 
poster i BIF Fodbold og Michael Spørring meddelte jo desværre sidste år 
at han ønskede at stoppe som kampfordeler. 
Heldigvis har vi fået et super afløser nemlig Bollette Kristensen – så 
velkommen til dig Bollette. Vi ved det er et meget krævende job, men du 
er allerede vist at du har styr på det. 
 
Basket afdelingen Rednecks: 
I ligger på en sikker 2 plads i serie 2.  og det regner i med bliver 
slutplaceringen til juni når sæsonen slutter. 
En glimrende sæson , i har mistet et par af de yngre medlemmer , men til 
gengæld fået tilgang af seniorer i den modne alder. 
Efter hver sæson  evaluerer i og da en række spillere går på gymnasiet er 
det vigtigt at vide om de søger ind til de større byer efter endt gymnasie 
tid. 
Så det giver lidt udfordring i forhold til at opretholde medlemstallet, men  
Det må fremtiden vise. 
Stort tak til dig Torben Markussen for et kæmpe arbejde og dit team 
Aksel Brun, Søren Fjeldsted Vad og Mads Bonde . 
 
Volley Ball: 
Har desværre set et faldende deltager som nu er nede på 8 medlemmer. 
Derfor indstiller Birger at aktiviteterne i afdelingen ophører med 
udgangen af april 2019 



En afdeling med så få deltagere er meget sårbar overfor afbud, hvilket i 
har været ramt en del af. 
Det er selvfølgelig med stor beklagelse at jeg  har modtaget indstillingen 
om at sætte afdelingen i bero, men jeg  forstår og respekterer Birgers 
beslutning, ikke mindst da vi har set hvordan du i mange år har gjort en 
kæmpe indsats som formand og træner for Volley ball afdelingen. 
Så en stor tak til dig Birger. 
 
Gymnastik: 
En forrygende afdeling som sluttede 2017/2018 med en fantastisk 
opvisning og en stor oplevelse at se vores eget springhold der i den grad 
kunne være stolte af deres niveau. 
Tak til instruktører og gymnaster for det store arbejde de lægger hver 
sæson. 
Der var ca. 400 betalende gæster som også kunne nyde besøget af DGI 
Junior Midt gæsteholdets opvisning. 
Til markedsdagen i maj deltog gymnastik med en tombola, hvor 
overskuddet gik til springholdets springlejr i uge 27.  I 2018  var 
springlejren på Bjergsnæs Efterskole ved Viborg. 
Tak til forældre, trænere og gymnaster for det store engagement. 
2018 startede også med en drøm om en springgrav skulle bygges i 
forbindelse med modernisering af Skolehallen. 
Desværre blev moderniseringen dyre end forventet så selvom der var 
tiltag med fondsansøgninger m.v. måtte håbet om en springgraven 
lægges på hylden, men drømmen er ikke død, så vi håber muligheden 
kommer igen så vi kan spare tid og penge som bruges til at købe tider 
andre steder. 
En god julegave blev det dog til i 2018 idet Sparekassen Kronjylland valgte 
at donerer kr. 51.000,- til den nyindkøbte springbane idet den gamle var 
nedslidt. 
Tak til dig Rikke og dine hjælpere i gør et kæmpe arbejde og som vi kunne 
se igen forrige søndag d. 10 marts 2019 hvor et brag af en opvisning 
2018/2019 viste at i gør det godt. 
 



Badminton: 
Igen i år en fantastisk  badminton sæson. Masser af spillere på de 3 
ungdomshold.  
For første gang i klubbens historie måtte der siges stop til flere spillere på 
på 2 af vores hold. 
Ungdomsholdene træner tirsdag opdelt i 2 hold, øvede og begynder. 
Omkring 46 aktive ungdomsspillere på de to hold. 
 
Begynderholdet trænes af Rasmus og Marcus og to hjælpetrænere Julia 
og Emil. 
Øvede hold trænes af Marcus. 
 
En del spillere har deltaget i stævner og klubben har spillere i rækkerne 
fra D- rækken til M- rækken. 
 
Familiebadminton fortsætter med holdet fyldt op med 30 spillere. Dejligt 
at se børnene hygge sig sammen med mor eller far. 
Trænere er Marcus, Julia og Emil. 
 
Holdturnering med deltagelse i 3 forskellige rækker U13A – U15AB og 
U17/19A og det er blevet til sejre og nederlag men stor spillerglæde. 
U13A er ubesejret og har kvalificeret sig til Danmarksmesterskabet for 
hold der spilles i april i Slangerup hvor de sidste år fik en flot 
bronzemedalje. 
 
Begynderstævne har været i lokalområdet dog ikke helt med så stor 
tilslutning. 
 
Seniorholdet stor tilslutning til den faste spilletid onsdag aften. Hold med 
i turneringer for seniorer er gået rigtig godt og klubstævner med meget 
hygge. 
 
Motionister stort set uændret antal træner mandag, tirsdag og torsdag en 
pæn flok der hygger sig sammen. 



Afslutning igen i år med fælles klubmesterskab i Brædstrup Hallen 
 
Nytårskoncert på Pejsegården er blevet en god tradition som startede i 
2009 og overskuddet går til badminton ungdomsafdelingen. 
 
Tak til dig Solvejg og alle dine trofaste hjælpere. 
 
Løbeklubben: 
Det er dejligt at se en afdeling med nogle arrangementer med så stor 
tilslutning. Der tænker jeg selvfølgelig på ” Den genfundne Bro Løbet ” 
som blev afholdt i maj 2018 med 349 deltagere og det gav derfor et pænt 
overskud som der så er brugt af til nye plakater og banner så 
markedsføringen fremover bliver mere ensartet. 
Løbet gentages i 2019 d. 18 maj med start kl. 14.00. 
Nytårsløbet blev i 2018 afholdt for 2 gang i samarbejde med Rema 1000 
og der var over 100 deltagere som mødtes nytårsaftensdag kl. 10.00 foran 
Rema 1000 – løber en tur for så at afslutte med kransekage og vin, en god 
måde at ønske hinanden godt nytår. 
 
Derudover fællestræning med udgang fra klubhuset både løb og walk 
samt deltagelse i forskellige løb og fint social samvær. 
 
Tak til dig Hanne for et fint samarbejde og velkommen til dig Dorte som jo 
allerede har fuld gang i formands jobbet. 
 
E-sport: 
Året 2018 er gået over alle forventninger. Året startede med drastiske 
ændringer i vores trænings struktur grundet spillet Fortnite som ramte 
Danmark med storm. 
Vi tog spillet til os og sikrede at vi havde øvelser og udfordringer til vores 
medlemmer. 
Mange af vores første generations medlemmer stoppede og vi fik nye ind 
samtidig sænkede vi alders grænsen  fra 10 til 9 år og det satte rigtig gang 
i nye tilmeldinger. 



 
 
Træningen gik fra 2 dage om ugen til 4 dage om ugen, dette krævede at vi 
skulle have flere frivillige som havde tid og lyst til at coache og træne alle 
vores medlemmer. 
Vi fik en ny træner, dog stoppede en anden, så vi er stadig på udkig efter 
flere frivillige da vi har mange der står på venteliste til nye hold. 
 
Flere LAN – events er blevet afholdt for vores medlemmer i ferie 
perioderne med stor succe, så det vil fortsætte i 2019.  
 
Flot arbejde så tak til Mikkel og Rune og jeres hjælpere. 
 
Brædstrup Cykelklub: 
Vi er i BIF meget glade for at i blev en del af BIF. 
I er jo en klub der kører sit eget løb – kan man sige, men det er jo også 
sådan det skal i et fællesskab under ansvar. 
Vi hjælper hinanden når der er brug for det som feks. det store Licens løb 
d. 2 september 2018 med ca. 280 deltagere modsat har i hjulpet andre 
afdelinger når der var brug for det. 
Der har været hold på Mallorca, til Bakkeløbet, Forårsløbet, Hærvejsløbet, 
Tour de Lund og DGI løbet, Harzen Tur m.v. 
Derudover er i gode til at dyrke det sociale til feks. sæson start, 
sommerafslutning og fælles hygge. 
Tak til Morten og Robert og teamet omkring jer. 
 
BIF`s Venner: 
I er jo en vigtig del af BIF, da i er en væsentlig faktor i at BIF med hensyn 
til at i er med til at skaffe de økonomiske midler som kan hjælpe BIF`s 
forskellige afdelinger med at tilbyde medlemmerne de optimale 
betingelser. 
Egon Møller Jensens Mindepris – Årets BIF`fer – bandereklame – 
målaktier – lotteri – m.v. 



Tak til Klaus Bjerring – Finn Christensen – Ole Meiner Jensen – Henrik 
Daugaard og Ole Pedersen. 
 
Tak til udeholdet som frivillig sørger for bander og klubhusomgivelser 
fremtræder pænt og ryddeligt – Thomas Westermann – Søren Sørensen – 
Ole Fisker – Tom Lyder Mortensen- Michael Møllegaard og Kim Eliseholm 
tak til jer. 
 
Tak til jubilæums udvalget Frits – Poul Erik – Jens Frederik – Kurt og 
Thomas fordi i fortsætter med at indsamle  materialer til vores 100 års 
jubilæum – om 5 år. 
 
Tak til Hallens Cafeteria  - Kirsten og Ejgild for altid godt samarbejde 
 
Tak til Brædstrup Hallerne  Jørgen Tove og Dorte for godt og konstruktivt 
samarbejde 
 
Tak til de øvrige medlemmer af Hovedbestyrelsen:  Kim S. – Søren M. – 
Marianne O. – Erik W. og Kim E. for godt samarbejde. 
 
Nu er vi så godt i gang med 2019 og der er ingen tvivl om at vi igen i år i 
BIF vil få fuld fart på, med mange -  nye opgaver – fornyelser – men også 
pleje af eksisterende – så vi vil i 2019 også bestræbe os på at vi i alle 
afdelinger kan tilbyde vores medlemmer de optimale betingelser – for vi 
er en forening for medlemmerne. 
 
Men vigtigst er at vi har jeres hjælp, så vi kan løfte i flok. 
 
Så er jeg sikker på at 2019 også bliver et godt år for BIF 
 
Tak alle sammen 
 
Ole F. Schultz 
Formand Hovedbestyrelsen BIF 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


