
                                                                                  Brædstrup torsdag den 10 marts 2020 
 
 
                          Formandsberetning for 2019 Brædstrup Idrætsforening 
 
Det er nu 9 gang jeg som formand for Brædstrup Idrætsforening skal aflægge 
beretning for året  der er gået. 
 
Men jeg vil starte med at sige tak til alle de ildsjæle der gør det muligt med alle de 
forskellige aktiviteter vi har i foreningen – uanset hvilken opgave i har løst tusind tak 
til jer alle sammen. 
 
Året 2019 har jo igen været et fantastisk år for BIF med stor aktivitet i alle 8 
afdelinger og de 2 komiteer. 
Der har været mange positive oplevelser - fremgang i medlemstallet samt en god 
økonomi i afdelingerne gør at BIF er en forening som vi kan være stolte og glade af 
at være en del af. 
 
I vilkårlig rækkefølge vil jeg fortælle lidt om de aktiviteter der er afholdt i 2019. 
 
Igen i 2019 blev der afholdt Hoppeland i Brædstrup Hallen i vinterferien uge 7 med 
fin tilslutning og det er igen i 2020 gentaget med små 600 børn + 
forældre/bedsteforældre. 
Et overskud igen i år på ca. kr. 14.000,- 
Stor tak til tovholder Søren Munk og hjælpere. 
 
Søren Munk er ligeledes Idrættens repræsentant i Brædstrup Lokalråd og vi bliver 
orienteret om de forskellige tiltag. 
 
Sponsor aftaler med Sparekassen Kronjylland – Nybolig – Sportigan og en række 
lokale firmaer og butikker fortsætter og kan ses på spillertøj og på BIF`s 
hjemmeside. 
SÅ støt vores sponsorer – de støtter os. 
 
Samarbejdet med Den Selvejende Institution ”Brædstrup Hallerne” går godt både 
med hensyn til haltime fordeling og det daglige forløb med fodbold – klubhus  m.v. 
men også med Hallens Cafeteria. 
 
 



Med hensyn til opvisnings banen med tribunen, har vi nu i flere år haft kontakt og 
møder med Horsens Kommune omkring banen på grund af et dårlig dræn har banen 
ikke  kunnet bruges fra 1 september og resten af året p.g.a blød bane. 
Det har givet ekstra slidtage på vores kunstgræs bane. 
Derfor har vi igen – igen i efteråret haft møde med Horsens Kommune som har 
stillet i udsigt at der ville blive drænet i uge 26 i 2020 
Men da der igen kan komme vigtigere opgaver kan vi ikke være helt sikker. 
 
Kontakt person til samarbejdet med Brædstrup Skole omkring idræt m.v. er Rikke 
Frederiksen - tak til Rikke. 
 
Igen i 2019 var en af de helt store opgaver BIF`s deltagelse i Kræmmermarked som 
arrangeres af Sport Horsens på Dyrskuepladsen i Horsens. 
Frede Benfeldt var igen tovholder, med både indsamling af gevinster til Bankospil og 
finde frivillige til de 250 timers arbejde som vi i BIF skulle udfylde. 
Selvom Kræmmermarked foregår i uge 30 -  fredag d.26 – lørdag d. 27 og søndag d. 
28 – lige midt i sommerferien lykkedes det at finde hjælpere fra BIF og der var et 
overskud til BIF på ca. kr. 29.500,- til fordeling efter hvad afdeling hjælperen kom 
fra. 
Så tak til dig Frede for et kæmpe arbejde og jeg er glad for at du har påtaget dig 
jobbet igen i år og tak til alle jer der deltog som hjælpere. 
 
I år foregår Kræmmermarked d. 24 – 25 og 26 juli 2020 – så hvis nogen allerede nu 
ved at i har mulighed for at hjælpe en af dagene så kontakt Frede. 
 
Også den nye Byfest i Brædstrup som blev afviklet i Parken sidst i maj 2019 deltog vi 
med hjælpere og fik del i overskuddet i alt ca. kr. 29.000,- fordelt efter hvilke 
afdelinger der deltog – E-sport – Løbeklubben – Fodbold - Badminton og 
Hovedbestyrelsen. 
 
Igen i år har vi meldt os som hjælpere fredag d. 22 – lørdag d. 23 og søndag d. 24 
maj 2020 
Så hvis der er nogen der vil hjælpe BIF kontakt Søren Munk. 
 
Brædstrup Handel og Erhverv havde arrangeret Idrættens dag på strøget søndag d. 
23 juni 2019 og BIF deltog, men der var meget begrænset besøg. 
 
Skifte til det nye EDB program Conventus fungerer stadig fint, så tak til 
Hovedkasseren Kim Sørensen for dit store arbejde. 



 
BIF Nytårstaffel som jo er en dag hvor vi indbyder alle, der på en eller anden måde 
har gjort en indsats for BIF i løbet af året.  BIF Nytårstaffel blev afholdt søndag d. 12 
januar 2020 i Mini Hallen. 
Ca. 100 personer deltog og oplevede en lidt andeledes dag, idet vi i år indbød 
søndag til brunch kl. 10.00 – og underholdning af stand up komiker Lars Dons - 
uddeling af sponsorater fra Sparekassen Kronjylland – Nybolig – Sportigan – og BIF`S 
Venner som også var sponsor for underholdningen så tak for det. 
Desuden uddeling af Møller Jensen mindepris som fuld fortjent i år gik til Søren 
Munk og årets BIF`fer blev lige så fortjent tildelt Michel Blaschke, så tillykke til 
begge. 
 
Vi havde ligeledes i BIF indstillet 2 personer til Horsens Folkeblad`s Idrætsleder Pris 
til Sport Horsens/Horsens Kommune  arrangementet i Forum Horsens tirsdag d. 4 
februar 2020. 
Lars Clemmensen og Jacob Pedersen  var indstillet – begge typiske ildsjæle for BIF så 
udvalget i Forum havde ikke nogen let opgave, da der i alt var indstillet 5 kandidater,  
men valget faldt på Lars Clemmensen – så stort tillykke til dig Lars det er fortjent. 
 
Kurt Hansen tidligere fodboldformand + mange andre job i BIF - blev i efteråret som 
tak for et mangeårigt arbejde for BIF tildelt DIF`s Frivillig Diplom - samt til DBU 
Region 3 årsmøde på Pejsegården i november tildelt DBU ” Gør En Forskel Prisen ” 
Kurt er stadig aktiv i BIF Fodbold med besøg hos sponsorer. 
 
Hanne Østergaard er medlem af hovedbestyrelsen, sygeplejerske på Skejby og 
tidligere formand for Løbeklubben, men hun har sagt ja til og har taget et kursus 
som blev tilbudt af DGI, for herefter at gå ud og holde et kursus ” GIV LIV ”. 
” GIV LIV ” er et tiltag for alle afdelinger i BIF samt alle andre som kunne have lyst til 
at lære/få genopfrisket et hjerteredder kursus og hvad man kan gøre. 
Aftal direkte med Hanne, hvor mange og hvornår det kunne passe – det er altid godt 
at være klædt godt på. 
 
DGI - Horsens Kommune og Sport Horsens har afholdt møde med bla. opfordring til 
at de 10 største foreninger dannede et nyt ” netværk ”. 
På mødet deltog Søren og jeg og der blev aftalt det første fælles netværks møde i 
Østbirk mandag den 27 april 2020 med deltager fra Egebjerg – Gedved – Hovedgård 
– Hatting – Lund – Søvind – Torsted - Stensballe – Brædstrup If og Østbirk. 
 



I vilkårlig rækkefølge vil jeg fortælle lidt om hvad der er sket i de forskellige 
afdelinger. 
Det bliver for alle afdelinger en kort version – men alle afdelinger`s  årsberetning 
kan læses på BIF`s hjemmeside. 
 
Badminton:  Igen i år en fantastisk badmintonsæson. Masser af spillere på de 3 
ungdomshold – specielt stor tilgang på begynderhold som trænes af Rasmus – Julia 
– Emil og hjælpetrænere Jeppe – Licas og Tobias. 
 
Familiebadminton:  Stor tilslutning børnene hygger sig med at spille med forældre – 
trænes af Marcus – Julia og Emil. 
 
Holdturnering:  U13 vandt Danmarksmesterskab for første gang i klubbens historie.  
Desuden har klubben spillet holdturneringer i 2 forskellige rækker – både sejre og 
nederlag, men stor spillerglæde. 
U15 hold er ubesejret i deres pulje og har kvalificeret sig til Danmarksmesterskab for 
hold som spilles i april i Fredericia. 
 
Begynderstævner:  I år spillere med i lokalområdet ikke helt samme deltager antal. 
 
Seniorer og Motionister:  Fald i herresenior, som vælger at spille motion i stedet. 
Stabilt medlemstal – spiller 3 dage om ugen. 
November juleafslutning med god deltagelse. 
 
Afslutning: Sæsonen afsluttes med fælles klubmesterskab i Skole Hallen. 
 
Så tak til Solvejg – Tina og alle jeres hjælpere 
 
Den efterhånden traditionelle Nytårskoncert på Pejsegården lørdag den 25 januar                        
blev igen i år en fin oplevelse med Daimi – Louisiana Jazzband – Tom McEvan og 
saxofonisten Mads Mathias. 
Overskuddet går til BIF Badminton Ungdoms afdeling 
 
Så tak til Elinor og Aksel og alle jeres hjælpere. 
 
Volleyball:  Sidste år var man tæt på at lukke ned – men heldigvis dukkede der nye 
spillere op – en lille , men stabil trup på 10 til 12 medlemmer træner/spiller i 
Minihallen hver mandag og en afdeling der er gode til det sociale som feks. sæson 



afslutning – sommerfest – julehygge så en stor tak til dig Birger som virkelig er en 
ildsjæl for den afdeling. 
 
Gymnastik:  Sæsonen 2018/2019 blev afsluttet med rekord opvisning med 220 
gymnaster – 550 gæster og 3 gæstehold. 
Den nye sæson startede 1/8 med tilmelding – efter få minutter var spring 2 holdet 
fyldt op og 18 på venteliste – ligesom børnehold blev hurtigt fyldt op. 
Der bliver arbejdet på at kunne tilbyde flere pladser til den nye sæson. 
I 2019 har 13 instruktører været på ” Springsikkert Kursus ” og det har været en 
økonomisk satsning som helt sikkert vil kunne ses på den kommende niveau og 
sikkerhed. 
Rikke har fundet en afløser til formandsposten nemlig Tina Skovgaard så tak til Rikke 
og velkommen til Tina. 
Rikke har sagt ja til at afløse Erik Winther som ønsker at stoppe i hovedbestyrelsen, 
så vi er glade for at beholde Rikke`s viden og erfaring i BIF – tak for det. 
 
Løbeklubben 8740dk:   Løbeklubben sprudler af energi. 
Den Genfundne Bro løbet blev gennemført med 375 deltagere, så det var ny rekord, 
derfor har Løbeklubben investeret i nye banner, plakater og en container til 
opbevaring af diverse inventar. 
Refleks løbet i samarbejde med Børneulykkesfonden bliver gentaget i 2020. 
Nytårsløb i samarbejde med Rema 1000 med 250 deltagere.  
Sommerfest og julehygge samt deltagelse i 2 sociale løb , Berings Stafetten og Jelling 
Løbet . 
Medlems fremgang både i løb og walk afdeling. 
Tak til Dorte og dine hjælpere. 
 
Basketball:  Er også en afdeling i positiv udvikling, hos seniorerne  til gang af nye 
medlemmer og deltagelse i serie 2 hvor man p.t. ligger på en delt førsteplads. 
På Junior siden er en ny ildsjæl Christian Ravnshøj kommet til som leder af 
ungdomsholdet. Mere end 20 unge hver uge til træning og ambitionen er i 2020 at 
have et U13 hold meldt til turnering. 
Men stor udfordring i 2020 da flere af de unge spillere skal ud at studerer, i 
militæret m.v. 
Flot og stor tak til dig Torben og  Christian. 
 
E-Sport:  Den nyeste afdeling i BIF, men  en afdeling i udvikling og med trænerteam 
der yder det maximale for medlemmerne. 



Ny omstrukturering af lokalerne gav bedre forhold. Træningsstruktur kun lidt 
justeringer, fungerer fint.  
Træning fire gange om ugen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 17.00 til 19.00 
fungerer fint. 
Følger hele tide udvikling i hvilke spil der er ” hotte ” og tilretter Fortnite – Counter 
Strik m.v.  Der er afholdt flere ” LAN ” aftner med succes.  
Der er stadigvæk brug for flere trænere så har man lyst til at give en hjælpende hånd 
i hyggelig miljø er man velkommen. 
Stor tak til Mikkel og Rune samt jeres hjælpere. 
 
Brædstrup Cykelklub: En afdeling der bare kører, med en god blanding af seriøs 
sport og gode sociale tiltag for medlemmerne både motionister og licensryttere. 
I arrangerer hvert år et stort licens løb som i 2020 er fastlagt til søndag den 19 april 
som sædvanlig med start ved Marlon og ryttere i alle grupper så normalt omkring 
375 deltagere så der er brug for hjælp fra alle afdelinger i BIF. 
Sæson start 1 april – tur til cykelbanen i Odense – licens løb – sommerafslutning – 
klubmesterskab – klubtur – 2 gange ugentlig træning – ja der er fart over feltet. 
Stor tak til Morten og Robert samt jeres hjælpere. 
 
Fodbold:  2019 var så det 3 år med den nye struktur. Vi var fra starten klar over at så 
stor en ændring samt  generationsskifte i bestyrelsen og trænerskift,  ville give bump 
på vejen – men vi kan heldigvis nu se en positiv udvikling i fodbold afdelingen igen. 
Da Allan Nielsen afløste Kurt Hansen som formand, var man allerede 3 måneder 
inde i sæsonen 
Og bestyrelsen har ikke været helt fuldtallig, men en bestyrelse der alle yder en 
super indsats og har bla. taget kontakt med DBU om hvordan BIF Fodbold kunne 
blive en bedre fodbold klub. Bestyrelsen er i fuld gang med det samarbejde med 
DBU bla. medlems undersøgelse m.v.  Resultatet af dette samarbejde med DBU 
skulle gerne ende med at BIF Fodbolds vision er at blive en endnu mere attraktiv 
klub for spillere, trænere, ledere og sponsorer. 
Klubben skal fremtræde som et godt sted at være, hvor der er plads til alle uanset 
niveau. 
Udviklings arbejdet fortsætter og vi glæder os ikke mindst med focus på 
ungdomshold hvor der allerede nu sker en rigtig positiv og god udvikling. 
Så tak til alle jer i BIF ungdom i gør alle et fantastisk arbejde og tak til dig Michel 
Blaschke som tovholder. 
 
Serie 2 er netop lige rykket op i serie 1 – tillykke til holdet og træner Steffen 
Gammelgaard. 



Serie 4 bliver i serie 4 stor tak til træner Michael Møllegaard fordi du fortsætter. 
 
Men en god udvikling i alle BIF`s  Fodbold hold, hvor bla. pige fodbold også er i en 
rivende udvikling.  
 
Stor tak til alle jer der får fodbolden til at rulle i BIF Fodbold. 
 
BIF-CUP : 2019 var 10 års jubilæum  med BIF-CUP.  
BIF-CUP afholdes over et par weekender både forår og efterår med omkring i alt 700 
drenge og pige fodboldspillere mest fra Jylland og Fyn. 
BIF-CUP skal være for hele familien, derfor er der mange aktiviteter for søskende og 
forældre under arrangementet.  
I 2019 uddelte BIF-CUP knap kr. 55.000,- til aktiviteter i relation til BIF Fodbold. 
Den største del af udlodningen gik til sociale arrangementer for de enkelte børne og 
ungdoms årgange. Nogle årgange var til Superliga fodbold eller Landskamp fodbold, 
på andre årgange blev der holdt grill aftner sammen med forældre og søskende og 
andre årgange fik tilskud til overnatnings arrangementer og deltagelse ved stævner i 
udlandet. 
Igennem de sidste 10 år har BIF-CUP udvalget udloddet over ½ million kr. 
I BIF-CUP udvalget vægter man det sociale aspekt af fodboldspillet meget højt. 
Fodbold skal være for alle og alle skal have nogle gode oplevelser sammen med 
kammerater uanset om man vinder eller taber. 
 
Tusind tak til Michael Spørring og hele BIF-CUP udvalget samt alle hjælpere - i gør en 
forskel. 
 
DBU 3-BOLD TOUR 2019:  Søndag d. 1 september var 130 fodboldhold til DBU 3-
BOLD TOUR på Brædstrup Stadion. 
Det var et stort stævne , hvor der ligesom til BIF-CUP 3Bold stævne spilles 3 : 3 på 
baner med faste bander og hvor det vigtigste var at hygge sig og have det sjovt 
sammen med kammerater, træner og forældre. 
Det blev en stor fodboldfest, hvor der blev spillet fodbold på 13 baner på samme tid. 
Der blev leget på hoppeborg, klatrevæg og fodbold trampoliner, der blev vundet 
gevinster i i tombola og købt mad og drikke i BIF teltet og ved grillen. 
For at afvikle så stort et stævne så var der brug for ca. 100 frivillige hjælpere til at 
opstille baner, dømme kampe og meget mere. 
Overskuddet blev ca. kr. 35.000,- som er gået direkte  til BIF Fodbold. 
 



I 2020 er vi for 3 gang blevet udvalgt som værter for stævnet som afvikles søndag  
den 6 september 2020. 
Tak til Michael Spørring og hele DBU 3 BOLD TOUR udvalget og alle hjælpere. 
 
Fodboldskole: I uge 27 2020 afholdes igen fodboldsskole – 5 dages fodbold fra 9.00 
til 15.00 med fodbold og fælles hygge, så vi håber at se en masse glade fodboldbørn. 
Masser af nye sjove træningsøvelser 
Tøjpakke fra Hummel – Select fodbold – Drikkedunk – Diplom.  
Tak til Michel Blaschke og alle hjælpere. 
 
Klubhus cafeteria:  Endnu en positiv historie i fodbold afdelingen er klubhus 
cafeteriaet som nu i et år er blevet styret af Daisy Nonbo som har indført forskellige 
positive ændringer, som har bevirket en meget bedre økonomi og effektiv drift. 
Så stor tak til dig Daisy for en stor indsats. 
 
En af de meget vigtige personer i BIF Fodbold er Kampfordeler Bolette Kristensen -  
Igen en af de ildsjæle som gør et kæmpe arbejde for BIF så tusind tak til dig Bolette. 
 
Musik i Gaden:  Lørdag den 17 august 2019 fejrede  Musik i Gaden 10 års jubilæum. 
Som sædvanlig var pladsen ved Eventyrhuset på Niels Wongesvej fyldt godt op og 
den musikalske underholdning var gengangere fra for 10 år siden bla. Tørfisk. 
En fantastisk hyggelig dag med et alsidig musik program hvor folk råhyggede i den 
grad. 
15 august 2020 lægger Musik i Gaden igen op til endnu en hyggelig dag med masser 
af musik blaa. Sussie og Leo – Bibbi og Snif – Shubi.dk m.m. 
Musik i Gaden har derudover været aktiv ved Brædstrup Handel og Erhverv`s  
kræmmerdage i marts og september med salg af pølser og drikkevarer i BIF teltet. 
Deltagelse i Julemarkedet i den gamle Trælast og udlejning af BIF Teltet er også 
aktiviteter som Musik i Gaden er aktive med. 
Musik i Gaden har i anledning at sit 10 års jubilæum været ude i alle afdelinger i BIF 
med et sponsorat på kr. 5.000,- til hver afdeling. 
Stor tak til hele holdet bag Musik i Gaden - Frede Benfeldt – Marianne Overvad – 
Peder Bønnelykke – Jane Bønnelykke - Jørn Bonde - Tommy Johansen og Henrik 
Kaspersen og tak til alle jeres hjælper. 
 
BIF`Venner:  Tak for jeres opbakning til BIF. I er jo en uundværlig del af BIF. 
Egon Møller Jensens Mindefond – Årets BIF´fer – bandereklamer – målaktier – 
lotteri – m.v. 



Tak til Klaus Bjerring – Finn Christensen – Ole Meiner Jensen – Henrik Daugaard – og 
ole Pedersen. 
 
Tak til 2019 udeholdet som frivillig sørger for at bander og klubhus omgivelser 
fremtræder pænt og ryddeligt – Thomas Westermann – Søren Sørensen – Ole Fisker 
– Tom Lyder Mortensen Mikael Møllegaard og Kim Eliseholm. 
 
Tak til Jubilæums Udvalget   Frits – Poul Erik – Jens Frederik – Kurt og Thomas – nu 
er der jo kun 4 år til vores 100 års jubilæum – så vi er begyndt at glæde os. 
 
Tak til Brædstrup Hallerne for et godt og positivt samarbejde i 2019   Jørgen – Tove -  
Dorte – Brian.  
 
Tak til Hallens Cafeteria Kirsten og Ejgild for altid godt samarbejde. 
 
Tak til de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen. Kim Sørensen – Søren Munk – 
Marianne Overvad – Hanne Østergaard og Erik Winter. 
 
2020 vil uden tvivl blive et år der stiller endnu større krav til alle os i BIF. 
Vi skal alle sørge for at den positive udvikling i BIF fortsætter til glæde og gavn for 
vores medlemmer. 
 
Så igen tusind tak til alle jer der på den ene eller anden måde giver en hånd til BIF. 
For det er vigtig at vi har jeres hjælp, så vi kan løfte i flok. 
 
Tak alle sammen. 
 
 
Ole F. Schultz 
Formand Hovedbestyrelsen BIF 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


