
Formandsberetning AIF Generalforsamling 2022 

2021 for AIF er mærket af Corona det første halvår, hvor man ikke rigtig kom i gang med 

fritidsaktiviteterne og bestyrelsen først blev konstitueret i juni 2021. 

Efter sommerferien kom idrætten heldigvis i gang igen, men stadigvæk med nogle pauser i 

efteråret 2021. 

Den nye bestyrelse med mange ny mennesker på de forskellige poster, skulle prøve at finde 

hinanden og hvordan AIF skulle se ud i fremtiden. 

Den nyetablerede bestyrelse har i efteråret og vinteren arbejdet på 

• Sponsorer – hvem/hvordan og hvilke opgaver kan vi som bestyrelse løfte. 

• Frivillig strategi – mangel på instruktør og hjælpende hænder, hvordan skal AIF i fremtiden 

rekrutterer frivillige, så AIF har mulighed for at tilbyde idræt til alle aldre. 

• Nyt kontingentsystem Conventus – hjælp til kassereropgaven, bedre overblik til udvalgene 

på deres deltagere. 

• Gennemsigtighed i Økonomi – Tøj, kontingent, sponsor, trænerløn, mødeaktiviteter. 

Hvordan kommer AIF i mål, så alle udvalg føler sig set og foreningen stadigvæk har en sund 

økonomi.  

Disse store opgaver er sat i værk og den kommende nye bestyrelse har mulighed for at forsætte 

det gode arbejde, så bestyrelsesarbejde i fremtiden ikke virker, som en post, der er uoverskuelig 

for frivillige at påtage sig. 

Vi har allerede set en snert af hvordan AIF forhåbentlig vil arbejde i fremtiden. 

Da udvalgene manglede instruktører, indgik man i et samarbejde på tværs af udvalgene 

F/B gymnastik og Boldleg blev til ”Leg og Bevægelse”, hvor et par forældre blev sendt på 

Gymnastik DGI-kursus. 

Mangel på medlemmer har medført etablering af samarbejde på tværs af foreninger, for at man 

kan tilbyde idræt i nærområdet til børn. 

Dette ser jeg som en fantastisk egenskab, at man kan skabe synergieffekt - intern i foreningen og 

med andre foreninger. 

Dette er vejen frem, vi skal løfte i flok, så udvalgene ikke har en intern kamp omkring instruktører, 

medlemmer og haltider. 

Vi vil alle gerne have at vores børn, unge og voksne kan have en aktiv fritid og gerne i gode 

rammer og fællesskaber. 

 



Jeg har kun haft formandsposten i AIF i et lille års tid, men har haft bestyrelsesarbejde igennem de 

sidste 10 år og derfor giver jeg bolden videre til nye gode mennesker, som brænder for at vi har en 

sund forening, som kan tilbyde sund og sjov idræt til alle. 

Situationen taget i betragtning i Europa, kan den nye bestyrelse overveje om de vil tilbyde alle de 

evakuerede børn, unge og voksne fra Ukraine, der kommer til Aalestrup – Gratis deltagelse på hold 

inden for de 4 grene, som AIF tilbyder. 

Hvordan året er gået i de enkelte udvalg, vil jeg overlade til dem. Da de alle har lavet stort stykke 

arbejde og vil lade dem fortælle hvilke bedrifter/fremgang/oplevelser de har haft i 2021. 

Afgående formand for Aalestrup IF 

Tina Bandholst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsberetning fra Seniorudvalget i håndbold, til generalforsamling den 2. marts 2022 

Det går godt i seniorafdelingen! 

Efter et formandsskifte ved sidste års generalforsamling, har der været mange ubekendte ting og 

opgaver vi har skullet finde rundt i. Det går den rette vej, men vi er ikke i mål endnu. 

Vi har medlemsfremgang i seniorafdelingen, hvor vi lige nu har 4 herrehold og et damehold med 

16 spillere på! 

Som det ser ud lige nu, har vi ingen nedrykninger i denne sæson, og vi har allerede fejret en 

oprykning med damerne her til jul, og lige nu er de klart nr. 1 i deres pulje, hvorfor der måske er 

håb om endnu en oprykning ved sæsonafslutningen. 

På herresiden har der været gået corona i den for 2. divisionsholdet, men som tingene er nu, ser 

det ud til at de får en sæson mere i 2. division og det er fedt! 

Jyllandsserie herrer er godt med og de har et godt samarbejde med 2. division. 

Derudover er det skønt at vi har ”overtaget” et U19 hold, som i stedet er blevet seniorspillere – en 

flok unge mænd, der nyder at spille sammen! 

Ikke at forglemme vore gæve gutter i serie 3 som er bundrutinerede, men med plads til alle og 

som også deltager når det gode humør skal spredes. 

I seniorudvalget har vi i denne sæson haft fokus på det sociale, i et forsøg på at øge 

fællesskabsfølelsen mellem de 5 seniorhold, de skal have det godt sammen på tværs og vi skal 

udstråle at vi er én klub. Det er et fokus vi vil have fremover og et fokus og samarbejde vi satser 

på, at dele endnu mere med ungdomsudvalget også, så de ”store” kan lære de ”små” lidt. 

På vegne af Seniorudvalget  

Sidsel Strøm Andersen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Forkvindens beretning for håndbold ungdom  

 

Vi har haft en rigtig fin sæson. Vi har generelt i klubben en stor mangel på frivillige - det prøver vi 
at ændre på, men manglen giver for mange opgaver til for få folk. Vi prøver i ungdomsudvalget at 
slå ned på, at fordi du ikke har forstand på håndbold, kan du godt sidde i udvalget eller hjælpe 
med praktiske opgaver. Klubben kan kun bæres af frivillige hænder.  
Vi har i sæsonen blandt andet:  

● Afholdte en stor opstartsfest i friluftsbadet efter vi havde været lukket ned. Masser af 
børn.  
● Vi har slået Boldlege sammen med Forældre/barn gymnastik og det kalder vi nu Leg og 
Bevægelse - dette var grundet mangel på forældre til at stå for holdene. Det er en succes.  
● Vi afholdt igen håndboldkaravanen, som endnu engang gav nye spillere især på U8.  
● Vi har afholdt 2 vellykkede børnestævner, og børnene synes det er dejligt at kunne spille 
kamp igen.  
● Vi har haft et samarbejde med Gedsted for U11 og U13, da vi ikke havde nok spillere til at 
stille hold. Dette gjorde at flere spillere kom i gang og det har været nogle gode træninger.  
● Vi skal igen i år have hold med til Morsø Cup  
● Til juni skal vi have beach håndbold stævne igen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fodboldberetningen for 2021 
 
2021 startede igen med en lang nedlukning af hallens faciliteter mv, vi så tiden an, men kunne 
godt se hvor det bar hen - derfor valgte vi at alt indendørs fodbold blev aflyst for efteråret 
2020/vinter 2021 (= ingen kontingentindtægt) 
 
Vi sendte alle hold på græs så tidligt vi måtte med alle de foreskrevne coronaregler. Ingen 
tilskuer/forældre til træningerne og kampe, spritte og adskilt hold og baner  
 
Planen om pigeraketten skulle afholdes i maj, blev ændret. Men en fredag sidst i august fik vi lov 
at afholde det - vi lånte alle piger i 0-5 kl. fra Aalestrup skole hvor der var lavet et fedt program fra 
pigeraketten. Drengene havde vi selv lavet aktiviteter for, bl.a. lejet en oppustelig fodboldbane, 
fodbold-tennisbanen kom i brug og sat masser at forskellige baner op med vores egne rekvisitter. 
Vi holdt en pause midt på dagen hvor vi bød på juice, pølsehorn og pizzasnegle til alle børn. Vi 
havde en god dag trods vejret og vi var heldige at have nogen fantastisk frivillige som kom og gav 
en hånd med. Set tilbage på den event, har vi nok fået 15-20 pigespillere mere og faktisk også 
nogen forskellige nationaliteter. Så det er vi meget glade for.  
 
Ikast cup blev desværre igen aflyst. 
 
Kridt maskinen er stadig et emne vi taler om, og ikke har realiseret, vi søgte Jutlander Bank 
fonden. Der fik vi 30.000,- det rækker ikke langt når maskinen koster 150.000,- så vi søger flere 
penge. 
 
Kunst græs banen er også stadig på tegnebordet, men kommunen er pt ikke med os, vi håber at 
vores lille kunstgræsudvalg kan skubbe og trække lidt i de 3 Aalestrup politikere om snarest mulig 
at få sådan en til byen. Det vil styrke vores lokale forening endnu mere, vi har pt et hold (u10/u11 
drenge) som har haft alt vinter træning udendørs i en mudderpøl, og vi kan høre at flere ønsker 
noget lignende, dog hellere på kunstgræs. Vi ser det som endnu en bro til vores samarbejdsklub 
Kvik IF og at hallen har mulighed for i fremtiden at kunne tilbyde fodbold træningslejre på alle 
tider af året.  
 
Banerne kæmper vi desværre en del med ift. kommunens maskiner, kommunen er informeret om 
problemerne med hjulspor, manglende græsslåning og alm vedligeholdelse af banerne generelt. 
Og nu har vi så også fået besøg af nogen blinde underjordiske bæster - som kan være lidt svære at 
stoppe idet de har været der det sidste halve år.  
 
Efter sommerferien startede vi op med armene meget højt hævede over hovedet. Da sidste 
kontingent betaling var slut kunne vi gøre status over alle hold, vi har 170 spillere fordelt drenge 
og piger i alderen 4 år og op til vores senior damer. Og alle hold gør det pissegodt, nogen kommer 
for at vinde, nogen for at være med i fællesskabet og det er der plads til i vores bredde klub, jeg er 
rigtig stolt over alle vores 30 frivillige trænere/hjælpere. De gør en kæmpe indsats og uden dem og 
vores medlemmer havde vi ingen klub.  
 
Vi har fortsat et godt samarbejde med Fjelsø/Gedsted omkring U14, u15 og u17 drenge.  



Beretning fra Gymnastikafdelingen 

Vi er fire, der udgør afdelingen. 

Endnu en sæson der i perioder har været præget af Corona med pauser på holdene. 

Planlægning af denne sæson bar præg af, at vi manglede instruktører til flere hold. Der blev brugt 

megen energi på at hekse nogen frem. Desværre endte det med, at et par hold ikke blev oprettet. 

Men heldigvis har vi 7 hold med mange deltagere, hvor Crossdance er et nyt tiltag. 

Motionsherrer –Ole Christiansen – har 26 deltagere.  

Tirsdagspiger – Ingrid Christensen – har 9 deltagere 

Torsdagspiger – Ingrid Christensen – har 18 deltagere 

Crossdance – Jette Versluis og Helle Leegaard – har 34 deltagere fordelt på mandage og torsdage 

Spring og Spas, 3-6 klasse – Jette Versluis og Helle Leegaard– 24 deltagere 

Puslinge – Annette Hyldgaard Kristensen – 18 deltagere 

I samarbejde med håndbold har vi holdt Leg og Bevægelse for de mindste i stedet for tidligere 

forældre/barnholdet – så egentligt et 8. hold 

Vi holder ingen samlet opvisning i Hallen i år med kun to børnehold – men Spring og Spas og 

Puslinge laver en lille fælles opvisning/afslutning for forældre  

Spring og Spasholdet skal heldigvis til en stor DGI Nordjylland opvisning i Farsø lørdag den 12. 

marts.  

Crossdance havde et fantastisk danseevent, der skulle have løbet af stablen lørdag den 12-2 med 

Mie Moltke og to af hendes instruktører. Desværre satte Corona en stopper for det. Håber det kan 

lade sig gøre i næste sæson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AIF Basket – Årsberetning 2021/2022 
 

Følgende hold har været aktive gennem året: U10 - U12 Mix, U15 Drenge, U17 Piger, Senior 
herrer.  
 
AIF Basket startede endnu engang sæsonen med en positiv tilgang af spillere på alle vores hold. 
Vores spillere har været gode til at begå sig og omstille sig til de mange COVID-19 regler og 
tilhørende restriktioner, som har præget vores vintersæson.  
 
Gennem året har der været afholdt 4 camps for drenge og piger fra 13 til 17 år. Hver camp har haft 
forskellige fokusområder, særligt med henblik på at opbygge spillernes individuelle skills på 
forskellige områder. De har været afviklet succesfuldt og med god opbakning.  
 
Vi har i denne sæson igangsat vores samarbejde med Bakkens Bears, hvor spillerne har været på 
Bears Academy for at træne. Vi har også været inviteret til at se hjemmekampe med Bakken Bears, 
og både spillere og forældre har støttet godt op om samarbejdet med Bakken Bears. Samarbejdet 
med både Bakken Bears og vores øvrige venskabsklubber bidrager stadig rigtig godt til øget 
udbygning af det sociale netværk for både spillere og trænere, da basket stadig er en nichesport i 
vores del af landet. Det er et samarbejde, vi prioriterer og til stadighed bakker op om for at udvikle 
vores spil og bredde i truppen. Det giver stadig god læring, bedre spilmuligheder samt social 
kontakt, som udbygger de gode relationer spillerne imellem.  
 
Vi har haft flere spillere på dommerkursus, som er bestået med succes. De kan dermed dømme 
vores hjemmekampe og stævner, så vi ikke er afhængige af at skulle sikre udefrakommende 
dommerkompetencer inden stævneafholdelse.  
 
Flere af vores spillere, som har påtaget sig trænerroller, skal på trænerkursus i uge 10. Derved 
udbygger vi klubbens trænerkompetencer og prøver samtidig at understøtte spillerne i at bære et 
bredt træneransvar, så vi forhåbentlig kan bevare den gode udvikling og sikre, at der stadig vil 
være flere gode kræfter til at bære klubånden videre som frivillig i en idrætsforening 
 
Basketudvalget / Jesper Vinter 
 


