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Referat udvalgsmøde onsdag d. 26/2-2020 
 

Tilstede: Kurt Nørregaard Jeppesen, Mogens Hedelund, Aase Damgaard, Karl Brynning-

sen, Martin Jacobsen, Flemming Snitgaard, Louise Nielsen, Morten Harmsen (fra kl. 

1930) 

 

Afbud: Ole Nielsen, Emilie Hedelund, Inge Wind, Monika Madsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden, udpegning af referent 

Punkt 7 udgår, ellers godkendt, Aase referent 

2. Godkendelse af referat 29/1-2020 

Godkendt 

3. Orientering fra formanden (Kurt Nørregaard Jeppesen) 

1) Bestyrelsesmøde Varde IF 

Der er endnu ikke fordelt Hummel midler.  

Der er møde igen på tirsdag, og vi håber meget, at der bliver fordelt midler 

på det møde. Kurt deltager i bestyrelsesmødet.  

4. Gennemgang af opgaver til drøftelse 

1) Årshjul (Aase Damgaard) 

Træningstider april-oktober – Mogens følger op.  

Kan vi søge tilskud ved Varde kommune – Kurt følger op 

Budgetoplæg – Kurt følger op  

2) Opgaveliste (Aase Damgaard) 

Ingen bemærkninger 

5. Talentchef (Mogens Hedelund) 

1) Trænerteam sæson 2020/2021 

Senior: Der er aftaler med Jesper C og Lars Ole M, og Finn på Senior.  

U18: Der er møde med evt. ny U18 A-licens træner på mandag, der er 2 

mulige assistenttræner til U18, det afgøres snart. 

U16: Der er cheftræneremner som bliver endelig afgjort i løbet af kort tid.  

U14: Lasse, Jesper F og Harmsen.  Niels forsøges overtalt til at være med i 

overgangsfase.  

U13: Kurt arbejder med cheftræner emne.  

Målmænds træner: Martin Damgaard  

2) Spillertrupper 2020 – 2021 

Er lige afleveret til Morten.  

Senior er mellem 30 og 40. 

http://www.vardeif.dk/


 

 

 

  

 

 

   

 

    
 Varde Idrætsforening – Lerpøtvej 55 – 6800 Varde – www.vardeif.dk 

Side 2 af 4 

 

 

Støtter Pige - Kvindeelite fodbolden i Varde IF 

        Sportsudvalg 
         Pige - Kvinder 

  

U18 er 22 + der er et par dygtige piger udefra som viser interesse for at 

komme til VIF. 

U16 er 27 

U14 er 27 

U13 er 19 

Den 20. januar er der afleveret materiale til auditør i forhold holdudvik-

ling.  

Mogens viste en træningsplan fordelt på taktisk, fysisk, udholdenhed, 

erobring mv, for hele året. Lavet for alle holdene.  

Der laves nyt mødestruktur for trænerne fra april 2020. Møderne afholdes 

for cheftræner og målmandstræner hver ca. 3 uge, med fast dagsorden, 

hvor hvert punkt har tider på. Der vil ind imellem også blive inviteret assi-

stenttræner med til mødes.  

6. Orientering fra øvrige 

1) Børnegruppen (Ole Bækby) 

1) Status Velkomstfolder 

Lena er ved at lave det sidste og sender det derefter til Louise som så 

gør den klar til tryk 

2) Projekt Gode Fodboldmiljøer for Piger. 

Mobiltelefoner var et emne på mødet 25/2, da der har været snak om, 

at det tager lidt overhånd i omklædningsrummet. Det skal italesættes 

ved opstartsmøde. Der arbejdes med tanken om at lave en sjov opsæt 

til at hænge op i omklædningsfaciliteterne, så det synliggøres, at mo-

biltelefoner er en dårlig kombination med fodbold, og er ikke tilladt at 

bruge. Det er dog svært at håndhæve, derfor italesættes dette. 

Det er vigtigt at der tales pænt til hinanden, der er eksempler på en-

kelte træner, som taler mindre pænt til spillerne. Trænere er rollemo-

deller, og derfor spejler spillerne sig i dem, så kan træneren tillade sig 

det, bredder det sig hurtigt til spillertruppen. 

Alle holdene bør have kvindelig holdleder, således der er en der kan 

være i omklædningsrummet, en der kan være med på især overnat-

ningsture. 

2) Elite/licensansvarlig gruppe (Morten Harmsen) 

Morten har pt travlt med skal aflevere licensansøgning – deadline er 1/3 

2020.  

3) Støtteforeningen gruppe (Karl Brynningsen) 

1) Status økonomi 2019 – 2020 

http://www.vardeif.dk/
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Snak om, hvornår Kurt har brug for penge, så Støtteforeningen kan 

”lege” med de penge der pt er. Kurt har brug for et aconto beløb ul-

timo april 2020. Det blev besluttet at Støtteforeningen overfører et 

passende beløb primo maj måned.  

2) Kommende events mv. 

Spinningsarrangement den 22/4 med efterfølgende foredrag ved Chri-

stian Bøving.  

Sommer afslutning, hvor alle holdene inviteres til fodboldgolf, der 

skal søges fonde til dækning af så meget som muligt.  

Tøjpakke besluttet, der skal findes sponsorer på holdene. Pakken sæl-

ges til ca. halv pris af udsalgsprisen.  

U18 har ytret ønske om rejsetøj, de har selv skaffet sponsorer. Dette er 

lidt udenfor de regler der er lavet for hele pige-/dameafdelingen. Alt 

omkring sponseret tøj, skal gå gennem støtteforeningen, gældende for 

alle hold, så vi sikre ensretning og økonomisk fundament for Støtte-

foreningen. 

4) Materielansvarlig gruppe (Flemming Snitgaard) 

1) Udmøntning/prioritering første halvår 2020 af Hummel og Aserve 

midler. 

Vi afventer fordeling af Hummel midler 

Der er brugt penge på vinterjakke til udskiftningsspillerne. U18 havde 

Nike vinterjakker, så de har fået nye vinterjakker fra Hummel mid-

lerne.  

Det er nødvendigt at vi får en løbende opgørelse af Hummel midlerne. 

Der skal laves en opgørelse af hvad der er købt til de enkelte hold, og 

hvilke sponsorer der er på.   

Flemming får lavet en oversigt over ”Hummeltøj” ved årgangene, som 

skal bruges i forbindelse med prioritering af Hummel midlerne. Det 

giver samtidig mulighed for at holde styr på hvor meget der bliver 

brugt årgangene. 

2) Tøjpakker og farvevalg. 

Det vigtigste er ikke om det er den ene eller den anden model af den 

hvide kamptrøje/røde udebanetrøje, men det skal være en hel hvid. 

Træningspakke via Støtteforeningen er helt i sort. 

Rejsetøj vil i fremtiden være sort 

5) WEB-master gruppe (Emilie Hedelund) 

http://www.vardeif.dk/
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Er fraværende i dag, men har lige lagt op på hjemmesiden. Der er taget 

billeder af holdene. Emilie stopper til sommer, så der skal findes en til at 

overtage denne funktion 

6) Sundhedsansvarlig (Inge Wind) 

punktet udsættes til næste møde. 

Ønske fra Mogens, at støtteforeningen tager fat i EmCare i forhold til hvad 

vi får for pengene. Karl tager en snak med Inge, om at følge mere op på at 

EmCare får fyldt tiden ud. Hvis pigerne ikke kan fylde tiden ud, vil VIF 

Elite gerne købe noget tid - Karl følger op og sikre, at Inge bliver introdu-

ceret til hvilke opgaver der er i ”jobbet” som sundheds ansvarlig.  

7) Eventuelt 

Møderække foråret 2020 

a) Onsdag 01-04-2020 

b) Onsdag 29-04-2020 

c) Onsdag 27-05-2020 

d) Onsdag 24-06-2020  

http://www.vardeif.dk/

