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Beretning 2016/2017
Beretningen for sæson 2016/2017 i Viby IF Basketball har jeg valgt at bygge op omkring klubbens
5-års plan 2.0. Planen er nok ikke kendt af alle i klubben. Nu kører den i sit 4. år, så det er på tide,
den bliver støvet lidt af. Planen har 13 delmål, som jeg kort vil gennemgå uddrag af ét for ét sat i
forhold til den status klubben har lige nu efter sæson 2016/17.
Delmål 1 – senior herrer
…Klubbens førstehold på herresiden stabiliserer sig i 2. division i første halvdel af perioden. I 2.
halvdel af perioden etablerer holdet sig i den øverste halvdel af 2. division og der kigges herfra
efter til oprykning til 1. division…
…Klubbens hold i serie 1 og 2 fastholdes, så der kan tilbydes seniorbasket på mange niveauer.
Dette vil være med til at fastholde ungdomsspillere fra alle niveauer…
På ”elitesiden” må det siges at være gået efter planen. Vores 2. div. herrer kom i slutspillet og
klubben har for nylig vedtaget at gå efter oprykning til 1. div. herrer i sæson 2018/19 og samtidig
bevare et hold i 2. div. Projektet inkluderer vores bedste U19 herrer. Trænerteamet for næste sæson
er plads, så de næste opgaver bliver at rejse den nødvendige økonomi og skaffe mere haltid.
Vi har desværre ikke hold i serie 1 mere, men serie 2 har vi heldigvis stadigvæk. Det har skrantet
lidt, men er på vej tilbage igen, bl.a. på grund af godt arbejde fra nogle engagerede mennesker på
holdet. Et kommende mål kan være at styrke breddesiden for herrerne endnu mere.
Delmål 2 – senior damer
Klubbens førstehold på damesiden i 2. division fastholder niveauet i toppen af rækken. I 5-års
perioden skal holdet kunne optage klubbens gruppe af piger i årg. 99-00, suppleret med spillere
eksternt. I slutningen af perioden skal et seriehold for damerne overvejes.
Hmm, ja – her overgik virkeligheden vist fantasien. I starten af sæsonen fik vi som en appelsin i
turbanen etableret et hold i 1. div. damer. Det har været en succes for klubben – ganske enkelt. Ikke
blot sportsligt sluttede de godt. Holdet har også hurtigt formået at blive en velintegreret del af
klublivet.
Via allianceaftalen med Skovbakken har vi også haft damehold på breddeniveau, endda med påsat
træner. Tak til Skovbakken for frugtbart samarbejde om damebasket i Aarhus.
Målsætningen om 2 damehold i klubben er dermed blevet opfyldt.
Desværre ser det lidt tyndt ud for damehold i Vestdanmark i næste sæson. Det er helt klart klubbens
ambition, at vi vil være en af de klubber, der er med. Vi går efter 2 hold og er spændte på at se,
hvordan rækkerne deles op.
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Delmål 3 – U19 herrer
Klubben skal kunne tilbyde basketball for U19 herrer på et højt niveau….
…Klubben skal som et alternativ til højniveau tilbuddet have et U19 herrehold for de unge spillere,
der hellere vil spille på bredde niveau…
Vi har som den eneste klub vest for Storebælt og som én ud af kun tre klubber i Danmark haft
selvstændige hold tilmeldt i både U19 landsdækkende og U19A for herrer. Der var 8 hold tilmeldt i
alt fra Vestdanmark i de to rækker, og Viby havde de to. Det kan da vist ikke være meget bedre!
På hver sin måde har det været en god sæson for de to hold. U19 landsdækkende nåede til
semifinalen og halvdelen af holdet deltog i Scania Cup med vores samarbejdspartnere fra EBAA.
U19A havde mange spillere igennem og det er endt med at blive til en stor trup, hvor der er godt
kammeratskab og der blive afholdt gode træninger. Vi håber rigtig meget på, at det kan fortsætte
næste sæson.
Delmål 4 – U14/U16/U17 drenge
...vigtigt, at klubben har tilbud til spillerne både på breddeniveau og på højniveau. Det tilstræbes at
have mindst to Vibyhold både i U14-drenge og U16(17)-drenge, heraf et i mesterrækken…
…vigtigt at fastholde det sociale sammenhold på tværs af årgangene og niveauerne i denne store
gruppe…
Vi har haft 3 hold i disse aldersgrupper i sæsonen. Et U16 mesterrække og grand prix hold i hhv.
U14 og U16. Det må siges at være tilfredsstillende. Det er nogle rigtige gode og engagerede drenge
med lige så gode og engagerede trænere. Alt i alt en god gruppe drenge, hvor jeg tænker, at der
basis for mere socialt på tværs udover de tiltag, der allerede er taget.
Delmål 5 – ungdom piger (U14/U16(17))
Klubben tilstræber vedvarende at have et pigehold på hver af disse årgange. Holdene skal kunne
rumme både de erfarne og dygtige spiller samt nytilkomne og begyndere. I den sammenhæng skal
klubben sørge for også at finde sportslige udfordringer til de dygtigste af spillerne, så de fastholdes
i klubben.
Vi har skam pigehold på årgangene. Vi har evnet at tage helt nye spillere ind. Og vi har også fundet
sportslige udfordringer til den håndfuld af meget dygtige spillere, vi har på U16 piger. Her vil vi
gerne takke Åbyhøj for et godt samarbejde, der ser ud til at fortsætte i næste sæson.
Vi vil dog rigtig gerne have mange flere piger på årgangene, ja gælder hele vejen op i
pigerækkerne. Det er en hård nød at knække.
Delmål 6 – mini/mikro/nano (U6-U12)
I løbet af 5-års perioden har klubben etableret hold for før-skolebørn (nano basket). I en naturlig
forlængelse heraf etableres også hold for U8.
For U10- og U12-årgangene tilstræbes at have tilbud for både drenge og piger i hver eneste
sæson…
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Vi har haft nano basket oppe at køre, dog ikke i denne sæson. Vi leder pt. efter en træner, der kan
køre et hold til næste sæson. Jeg er sikker på, at børnene nok skal være der.
Vores U8 mix hold har virkelig været en succes og er vokset støt i løbet af sæsonen. En meget
engageret træner er en del af forklaringen. Jeg er optimist mht. U8 næste sæson og vil ikke blive
overrasket, hvis vi kommer til at oprette 2 hold.
Vi har også haft gode hold på U10 og U12 for drenge og piger, igen kniber det dog med antallet af
spillere for pigerne.
Et vigtigt indsatsområde er samarbejdet med BørneBasketFonden og BørneBasket Aarhus. Vi har
haft 6 ugers skoleforløb på Søndervangsskolen og Rosenvangsskolen. Det skulle gerne kaste nogle
medlemmer af sig. Ambitionen er, at det samarbejde skal vokse i næste sæson. Det er via mange
medlemmer i disse årgange, at fundamentet skabes til både at udvikle fremtidige talenter og at få en
basis for godt klubliv for alle medlemmer uanset spillemæssigt niveau.
Delmål 7 – breddeniveau og højniveau
Klubbens kendetegn er og skal fortsat være, at vi har tilbud både til højniveauspillere og
breddespillere. Klubbens tilbud skal udvikles med dette for øje, så der både er fokus på kvalitet i de
forskellige tilbud, der skal være med de to perspektiver.
For de små, op til ca. U14 er hovedfokus leg, læring, kammeratskab, spillerudvikling og frem for alt
fastholdelse. Det at vinde kommer i anden række.
Fra ca. U14 års alderen begynder spillerne at gå mere op i resultater og nogle begynder at skille sig
ud styrkemæssigt. Jeg tænker, at vi over en bred kam har haft tilbud, der matcher alle, men når vi
bliver flere medlemmer, skal vi nok gøre det lidt bedre på nogle af årgangene.
Delmål 8 – sund økonomi
På økonomisiden køres med fornuftig drift, hvor budgetlægningen tilpasses forventede indtægter og
udgifter, således at der ikke budgetteres med væsentlige underskud.
Der sørges for at ”spare op” eller på anden måde tilvejebringe kapital, inden større investeringer
igangsættes.
Hmm, ja. Økonomien kører lidt op og ned. Underskud, overskud og nu desværre underskud igen.
Vi synes ikke vi frådser med pengene, så det er indtægterne, der især skal arbejdes mere på. Og der
er ingen tvivl om, at oprykningen til 1. div. herrer kræver en særlig økonomisk indsats allerede fra
næste sæson.
Delmål 9 – sponsorater, fonde og arbejdsindtægter
… Antallet af sponsorer og ”noget-for-noget” aftaler skal øges. Det tilstræbes at søge mindst 2-3
fonde/legater årligt.
Her vil jeg fremhæve aftalen med Marselis Vine, som en af de mest givtige sponsoraftaler , vi har
indgået i nyere tid. Og der er meget mere potentiale i den aftale. Men på sponsorsiden er vi slet ikke
der, hvor vi gerne vil være. Heldigvis er der for nylig nedsat et sponsorudvalg med nye kræfter, så
optimismen er i behold. Men der skal endnu flere kræfter til, før vi når i mål.
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Arbejdsindtjening er en helt nødvendig del af klubbens økonomi. Præcis som det er i hovedparten af
alle andre frivillige foreninger. Det simple og logiske princip er at ALLE bidrager med et par
tjanser om året. Det at være i foreningen, betyder at man er sammen om noget, både pligter og
fornøjelse. Desværre er det alt for ofte, at det er Tordenskjolds soldater, der trækker i arbejdstøjet.
Jeg må i årsberetningen appellere stærkt til at ALLE medlemmer (eller forældre) bidrager til
fællesskabet.
Delmål 10 – det sociale
Det er et mål, at alle medlemmer skal føle sig som en del af klubben og klubben skal arbejde for at
inkludere alle medlemmer.
De kendte og traditionelle arrangementer i klubben på tværs af ungdomshold fastholdes og
videreudvikles.
Det er mål at seniorafdelingen i højere grad fremstår som en enhed og kan få et socialt fællesskab
på et vist niveau.
Det her mål handler meget om klubkultur. Det er ikke noget der kommer af sig selv og det er heller
ikke noget, der bliver af sig selv. Der skal være opmærksomhed på det hver dag. Vi holder fast i de
traditionelle ungdomsarrangementer og har også udviklet noget nyt.
På seniorsiden er der sket noget meget markant. Vi har fået etableret et festudvalg, der har
arrangeret to gode fester.
Delmål 11 - frivilligt arbejde
Det et mål at alle de opgaver der findes i klubben deles ud på flere hænder, både de opgaver der
ligger i bestyrelsen og i udvalg. Det skal være en kultur i klubben, at man hjælper til og at alle
f.eks. tager del i de arbejdsopgaver, der giver indtjening.
Det skal være attraktivt at være træner i Viby Basket ved at tilbyde kurser, trænersparring mv.
Bestyrelsen har danset en del om det, der handler om at fordele arbejdet ud på flere hænder – for det
er nødvendigt! Der er holdt et par seminarer og noget er det også sket. Men vi skal have det bredt
ud på endnu flere hænder og derfor kommer der et lille oplæg senere på generalforsamlingen.
Et godt trænermiljø ligger os meget på sinde. Det er mit indtryk, at der har været afholdt nogle gode
trænermøder og god opbakning trænerne imellem. Vi har brugt en del penge på træneruddannelse
denne sæson. Det vil vi gerne – gode trænere er vejen frem til medlemssucces.
Delmål 12 - omgivelserne
Klubben (og VIF) er en del af lokalsamfundet. Det giver et ansvar som vi er parate til at tage på os.
Vi vil gerne vise og markere os i Viby og omegn.
I sig selv gør vi god gavn ved at tilbyde fritidsaktiviteter for børn og unge i Viby og Omegn.
Derudover har vi har markeret os i lokalsamfundet via nogle samarbejder med lokale skoler. Det
kræver kræfter at gøre mere, men det kunne være spændende på et tidspunkt at involvere os endnu
mere.
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Delmål 13 – 50 års jubilæum
Jubilæet fejres med officiel begivenhed, fest, historisk tilbageblik mm.
Ja, datoen er i hvert fald fastsat – 26. maj 2018. Nu mangler vi bare nogle, der vil være med til at
arrangere reception og fest, designe jubilæums t-shirt, skrive jubilæumsskrift mm. Hvem vil være
med? – Vi skal til at komme ud af starthullerne!
Det var så status på femårsplan 2.0. Om et år udløber den, og vi kommer til at nå rigtig mange af de
mål, vi har sat os for. Og så skal vi vel have fundet på en femårsplan 3.0?

Tak for denne sæson
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen, trænergruppen og alle andre, der har været med til at gøre en
indsats i klubben til glæde for mange børn og unge.
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