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Beretning 2017/2018
Sæson 2017/2018 vil gå over i historien for Viby Basketball alene af den grund, at klubben kunne
fejre sit 50 års jubilæum den 26. maj 2018. Men der er også sket andre gode ting, som gerne skulle
fremgå af beretningen.
Klubben kører på sidste vers af vores 5-års plan 2.0. Derfor vil beretningen ligesom sidste år være
bygget op omkring den og dens 13 delmål.
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…
Ja, vores herrehold rykker op i 1. division! En lang rejse fra tilmeldingen til 3. division for 7 år
siden kulminerer nu med oprykning til rækken lige under ligaen. 1. division bliver måske ikke helt
som vi havde forventet, men opdelingen i en øst- og vest division gør, at vi med det samme kan
have ambitioner om at være med i øverste halvdel. Holdet i 2. division bevares, så der er noget for
alle. Det hårde arbejde med at rekruttere træner, spillere og skaffe den nødvendige økonomi
kommer ikke af sig selv og må forventes at fylde en del i sommermånederne.
Serie 2 herrer har haft en god sæson medlemsmæssigt og tilmeldte efter nytår et ekstra hold i
turneringen. I næste sæson spiller de i serie 1, hvor de får selskab af klubbens nye U22 hold, der
skal fungere som fastholdelse af spillerne der rykker op fra U19A. Lur mig om ikke vi får så meget
tilgang, at vi når op på 3 seriehold i turneringen i løbet af sæsonen.
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.
Vi har haft hold i både 1. division og serie 1 i sæsonen, dvs. noget for alle niveauer, som er det store
mål. Det har vist knebet lidt med fremmødet i sæsonen, men vi fastholder to hold i kommende
sæson og håber på lidt tilgang. Og så er der stadig noget at se op til for de unge piger, der så småt er
på vej mod seniorbasket.
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…
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Sikke en afslutning på dette delmål! Et pokalmesterskab og en gyserafslutning der også gav en DMguldmedalje. Fantastisk kulmination på ungdomsårene for de dygtige årg. 99-drenge. Nu slipper vi
dem løs til seniorårgangene, hvor de skal finde deres plads.
Holdet i U19A fortsatte med en stabil flok. En del af dem bliver seniorer næste sæson og som nævnt
etablerer vi et U22 hold for at holde dem sammen. Og det træk tror jeg også kan give noget tilgang,
hvis budskabet bliver spredt.
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. Nogle af dem tager på
efterskole næste sæson, men vi ved også at der som regel kommer nye medlemmer i 14-15 års
alderen, så jeg håber vi kan fastholde antallet.
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.
For disse piger er det vigtigt at søge samarbejder for at have spillere nok til et hold. Det har været
tilfældet denne sæson for U16, hvor samarbejdet med Åbyhøj har kørt videre og holdet har spillet i
Østrækken for overhovedet at have nogle at spille imod. Det har modnet holdet og samarbejdet med
Åbyhøj fortsætter den kommende sæson med et hold i den landsdækkende U17 damerække.
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…
Det er et super vigtigt område for os, at skabe fremgang på minibasket. En stor masse på de mindre
årgange er det vigtigste redskab både for at skabe bredde på alle årgange, men også for at udvikle
spillere, der engang kan gå ind på vores øverste divisionshold.
Vi gør en stor indsats på området. Intet kommer af sig selv og der skal enormt meget arbejde til for
at se resultater på medlemsfremgang.
I denne sæson har vi fået en fondsansøgning igennem, der bl. a. har gjort det muligt at tilknytte en
minikoordinator. Minikoordinatoren skal sørge at holde tråden mellem trænerne, skolerne,
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BørneBasketFonden forældre mm. Og hjælpe til med at få etableret basketballforløb på skolerne i
vores område. Endnu en fondsbevilling er kommet i hus for nyligt, så arbejdet og minikoordnatoren
kan fortsætte i næste sæson.
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.
De kommende år vil fokus nok være mest på bredde i de lidt ældre årgange, men når der er hold der
kan og vil spille for at være med helt fremme, skal vi også kunne matche det.
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.
Kassereren vil nok fortælle, at vi lander omkring et nul i denne sæsons regnskab. Vi har ikke en fed
egenkapital, som ellers kunne være rart. Økonomien er fornuftig uden at være prangende.
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.
På sponsorsiden var der tegn på noget godt i starten af sæsonen, men af forskellige årsager kom vi
aldrig rigtig i gang. Til gengæld har vi haft held et par gange med fondsansøgninger og det er
bestemt et område, vi skal til at dyrke mere.
Og så vil jeg igen slå et slag for at ALLE medlemmer bidrager til de arbejdsopgaver vi har i løbet af
året, som giver penge til klubben Vi kan IKKE undvære pengene i klubben og det er kun rimeligt at
alle bidrager én til to gange om året. Vi har fået en ny opgave til AGF’s hjemmekampe i
superligaen. Den opgave skal vi gerne kunne løfte for pengene er gode. Andre måder at tjene penge
på modtages gerne.
Tak til alle der har været på job for klubben!
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.
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Det er mål at seniorafdelingen i højere grad fremstår som en enhed og kan få et socialt fællesskab
på et vist niveau.
Her vil jeg gerne takke alle der har været med til at stå for de arrangementer vi har haft i
ungdomsafdelingen og festerne i seniorafdelingen. Det er meget vigtige elementer for klubturen og
det gør, at vores medlemmer har lyst til at blive i klubben.
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 arbejder på at fordele arbejdet på flere hænder bl.a. ved at nedsætte en række mindre
underudvalg. Det skrider fremad, men der er et stykke vej endnu for at det ikke er de samme
mennesker der sidder i alle udvalg. Specielt vil jeg fremhæve trænerudvalget for at de i god tid
inden sommerferien har fået påsat trænere til alle ungdomshold. Et rigtig godt stykke arbejde.
Vi har løftet os på layout denne sæson. Dejligt at vi har fået kompetencer i klubben på det område.
Det betyder virkelig noget.
Uddannelse af trænerne fortsætter og fylder også pænt på regnskabet. Men vi vil gerne have dygtige
trænere og DBBF har kridtet nogle gode uddannelsesforløb op, som vi gerne vil understøtte i
klubben.
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.
Her vil jeg bare gentage mig selv fra sidste år: 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.
Og så er det måske her vi skal tilføje, at vi var med helt fremme i opløbet om, at blive årets klub i
DGI Østjylland.
Delmål 13 – 50 års jubilæum
Jubilæet fejres med officiel begivenhed, fest, historisk tilbageblik mm.
Det blev en fest! Mange af de gamle medlemmer dukkede op både til reception og jubilæumsfesten.
Det var herligt at se. Det historiske tilbageblik blev på facebook og flere personer havde været i
gemmerne og finde gamle blade og avisudklip frem. Og vi designet en rigtig flot jubilæums t-shirt
som stadig kan købes.

Side 4 af 5

Det var så status og afslutning på femårsplan 2.0. Jeg synes, vi har nået rigtig meget af det vi har sat
os for, og det har givet klubben en god udvikling. Selvfølgelig er der også noget, der er gået knapt
så godt. Hvad vi så skal få tiden til at gå med de næste 5 år, skal vi snakke lidt om senere på
generalforsamlingen.
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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