
Brædstrup IF Fodbold års beretning 2022 

Da jeg stod her sidste år ved samme tid og skulle holde min beretning, var det på bagkant af 2 år med corona.

Velvidende om at nu var vi kommet på den anden side og skulle til at starte op igen. Vores senior afdeling havde 
lidt voldsomme ”overfald” hvis man kan side det sådan. Og vi skulle starte helt forfra i serie 4. Trænerne hade vi 
styr på, men jeg var lidt ængstelig ved om Mads kunne stå opgaven igennem, ikke på hans kvaliteter, de er der, 
Men på om vi i fællesskab kunne få skabt det miljø som vi som klub har kæmpet så hårdt for og som skal være en 
af vores varetegn.

Omkring januar sidste år henvendte Per Jensen sig og tilbød sin hjælp som træner for 1. holdet, sammen med 
Mads. Hade selv tidligere haft snakken med Per om han hade lyst, men på det tidspunkt takkede han nej, så vi som
klub er yderst taknemlig for at ham og Mads har taget den opgave på jer.

Det ændrede dog ikke så meget ved mine tanker var lidt bekymret om vi kunne skabe det miljø som vi så 
brændende ønskede. MEN IGEN var mine tanker blev gjort til skamme.

Til sæsonopstart og efter kom der spillere fra nær og fjern og vi tæller i dag ca. 40 seniorspiller.

Foråret blev ikke den succes vi kunne have håbet på det sportsligt. MEN det sportslige var ikke første prioritet, de 
klarede sig netop lige en sæson mere i serie 4 efter sommerferien.

Fra sommerferien og frem til nu har senior kurven kun peget opad.

Endte eftersæson på en anden plads, som gav en playoff kamp til serie 3, som vi desværre tabte.

Tilgang af nye spiller så vi nu igen har 2 senior hold og her skal et kæmpe tak til Michael Møllegaard som igen 
viser klubånd og takkede ja til at stå for serie 5 holdet.

Vi har som noget nyt fra starten af 2022 prøvet at kører et samarbejde med Fit og sund omkring skades 
forebyggende træning.

Samarbejdet er stadig at man kan få akut skades behandling hvis det ønskes til en god pris.

Efter flere år med Hummel som tøjpartner skiftede vi i 2022 til Select, som vi er blevet rigtig glade for, særlig at 
vi kan få samlet alt for køb til en da vi både køber bolde og isposer m.m. ved select.

Et andet tiltag er GÅ Fodbold, her vil jeg takke Fritz Kristoffersen for at starte det op.

Efter det blev åbnet op igen efter corona, så tog det fart med sociale arrangementer blandt ungdomsholdene 
(Baboon city, overnatninger i klubhuset, RUSH, superliga kampe og meget mere)

Flere deltog på FCM fodboldskole som igen var i Brædstrup, der blev 1 udtaget til ATK+ og flere spiller deltog på
FCM's licens træning, samt 2 spiller der deltog på minilicens.

Vores u14 piger tog 1 pladsen både i deres 11 mands turnering og 8-mands turnering, samt 2 hold der spillede på i 
A rækken.

Årets DBU Fodboldskole var udsolgt med 81 deltager.

I år blev der også prøvet med en hjemmekamps dag.

Igen i år gik vores træner/leder tur til parken for at se pokal finalen.

4 træner deltog i år på 2 kurser.

Årets træner/leder Torben Hansen.
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