
 

Generalforsamlingen tirsdag d. 20. marts kl. 19.00 på Sundeved Efterskole. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Der indkaldes til 

generalforsamlingen senest 14 dage før denne afholdes. I indkaldelsen opfordres foreningens 

medlemmer til senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes, skriftligt at aflevere forslag til 
dagsordenen. 

Faste punkter på generalforsamlingens dagsorden er: formandens beretning, udvalgenes 
beretning, foreningens regnskab, indkomne forslag og valg til bestyrelsen. 

Aftenen afsluttes med lidt godt til ganen og hyggeligt samvær. 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde talrigt op. 

  

Formandens beretning. 

Endnu et år er gået – vi ser tilbage på 2017 som året, hvor VBIF fejrede 40 års jubilæum.  

40 år er lang tid for en forening, og det satte derfor gang i nogle tanker hos bestyrelsen i 
forhold til: 

 Hvad er VBIF? 

 Hvad står VBIF egentlig for? 

 Er det det VBIF vil stå for? 

 Hvad vil VBIF fremover? 
 Kan VBIF styrkes og gøre sig klar til nye udfordringer? 

Bestyrelsen startede derfor 2017 ud med at mødes en lørdag i februar måned, hvor vi drøftede 

nogle af ovenstående emner. Vi kom også omkring andre væsentlige ting, som fx 

forventninger til og fra medlemmer, instruktører og forældre. Alt i alt en spændende dag, hvor 

vi kom omkring mange emner – umiddelbart blev vi enige om, at VBIF har gjort det godt og er 

godt rustet fremadrettet, men vigtigt altid at følge med i, hvad der sker i sportsverdenen 
omkring os – både i lokalområdet, men også på landsplan. 

I 2017 var der landsstævne i Aalborg - L2017. VBIF satte for nogle år siden 25.000.- til side til 

L2017 – vi ønskede at støtte op om DGI’s tilbud. Pengene blev brugt til t-shirts til deltagerne 

fra VBIF. Så ca. 90 personer gik rundt i Aalborgs gader og reklamerede for VBIF. VBIF var godt 

repræsenteret ved indmarchen med fanebærer Jacob Overgaard fra Powertumblerne, Chresten 

Krogh i havkajak og Hans Laier på Verdensholdet. Herudover lavede VBIF’s Øvede Piger 
opvisning og en masse VBIF’ere var aktive ved de forskellige aktiviteter.  

I 2017 startede VBIF håndbold op igen – et hold for de mindste startede op i efteråret, og der 

spilles med stor entusiasme. Børnene har deltaget i et enkelt stævne, og de har også været 

ude at spille træningskamp. De har det sjovt og leger træningen ind. Da det er helt nyt med 

håndbold igen, så er der endnu ikke oprettet en håndboldafdeling, men hvis det bliver en 

succes over en periode, så skal der oprettes en afdeling, som kan tage sig af de praktiske ting 
omkring holdet/holdene, så trænerne ikke skal bruge energi på denne del af sporten. 

I august måned havde bestyrelsen – som opfølger af arbejdslørdagen i februar – besøg af en 

konsulent fra DGI ift. DM i Foreningsudvikling og Senioridræt. Det var en spændende aften 

med nye input, der gjorde, at bestyrelsen igen stoppede op og så på, hvor VBIF befandt sig 

henne i det store billede. Mange positive ting kom frem, som de enkelte afdelinger beretter 



om. Vi har måske ikke så godt fat i seniorerne, men vi kan umiddelbart se, at seniorerne er 

aktive i foreninger i lokalsamfundet omkring os – og det vigtigste er, at de har mulighed for at 

gå til aktiviteter. Efter oplægget blev bestyrelsen enige om, at der i efteråret var nok at tage 

fat på med jubilæet, og derfor blev det besluttet, at deltagelse i DM for foreninger ikke skulle 
være i 2017, men interessen er der for at deltage på et senere tidspunkt. 

I august deltog VBIF ved ”Musik i Præstegården” med salg af drikkevarer. En hyggelig aften, 
hvor der var mulighed for at være sammen på en anden måde end ellers. 

I september – på Frivillighedens dag – blev VBIF udnævnt til ”Årets forening i Aabenraa 

Kommune 2017”. En udnævnelse, som VBIF fik på baggrund af spredningen af aktiviteter – alt 

fra havkajak til gymnastik og fodbold – og dermed også tilbud til alle aldre. VBIF tog stolt imod 

udnævnelsen og vi glæder os over hæderen samtidig med, at vi har kunnet fejre 40-års 
jubilæum. 

I oktober nedlagde Byggemand Bob – teamet desværre sig selv. Opgaven omkring at sætte 

byfestteltet op og få det ned igen – 10 gange hen over sommeren – kombineret med frafald på 

holdet gjorde opgaven umulig. VBIF vil gerne takke Jer alle for Jeres kæmpe indsats. Vi har 

efterfølgende snakket sammen og er ved at finde løsninger, så teltet fortsat kan komme op og 
ned til de forskellige aktiviteter hen over sommeren.  

I november – d. 3. november 2017 - fejrede VBIF 40 års jubilæum med festligheder på 

Sundeved Efterskole – i hallen var der om eftermiddagen reception, og i springcentret kunne 

børn og barnlige sjæle imens boltre sig. Om aftenen var der fest med dejlig mad og hyggeligt 

samvær. Mange havde valgt at komme forbi og være med til at markere dagen. Flere af de 

personer, som var med til at starte VBIF op i 1977 var med og hjalp til med at få minder frem i 

lyset – både med billeder og taler. 

I december afholdt vi julearrangementet – som altid i et godt samarbejde med Brandværn, 

Husholdningsforening og Borgerforeningen – med mange glade deltagere. En dejlig start på 

aftenen med Luciaoptog, som kun kan lade sig gøre, fordi Varnæs Skole øver med pigerne 

inden, og forældre bakker op med hjælp på selve dagen. Børn, unge og voksne hygger sig 

uforpligtende et par timer sammen og sætter gang i julen sammen – en god tradition, vi her 
har i VBIF. 

Afslutningsvist vil jeg takke alle for deres indsats – stor og lille – netop din indsats er vigtig 
for, at VBIF er et godt sted at være sammen om idræt! 

Bodil N. Wilhelmsen 

Kassererens beretning: 

2017 har som de foregående år været en forholdsvis nem opgave for mig som kasserer, for så 

vidt angår kontingentopkrævning. Alle vore medlemmer tilmelder sig via hjemmesiden, og det 

betyder, at al medlemsregistrering og bogføring af indbetalinger foregår helt automatisk. 

Trænerne følger op på, om alle på holdene har tilmeldt sig. De eneste manuelle opkrævninger 

har været tøj til powertumblerne. Her har jeg haft et fantastisk samarbejde med Lone fra 

gymnastikudvalget. Karsten, Marius og jeg har samarbejdet om byfestregnskabet, hvor Marius 

har sørget for alle udbetalinger og sammen med Karsten håndteret alle kontanterne. Karsten 
og jeg har stået for opkrævning af sponsorater og selve bogføringen.  

Det er stadig kun muligt at betale med Visa/Dan-kort via Conventus. Kun meget få af vore 

medlemmer har problemer med dette. Disse klares med manuel oprettelse og bankoverførsel. 

Det er forholdsvis dyrt at oprette en løsning, der kan håndtere Mastercard. En del har 

forespurgt til betaling via MobilPay, men i og med MobilPay for betaleren er koblet op på et 
betalingskort, løser det ikke problemet for dem, som ikke har dankort.  

Der er sket nogle ændringer i MobilPay, således at man ikke længere behøver at have det 

koblet sammen med et mobilnummer. Det vil kunne spare os for et mobilabonnement, så det 



får vi ændret i løbet af 2018. Om det derudover gør en forskel i forhold til evt. betaling af 

kontingent, vil blive undersøgt. Indtil videre betragter og bruger vi kun MobilPay som et 
alternativ til kontanter. 

Conventus bruges i stadig højere grad internt i foreningen til udsendelse af mails med nyheder 

og andre informationer. Samtidig skal en større del af kommunikationen med kommunen 

foregå den vej. Det gælder både bookning af kommunale lokaler samt indberetning af 
regnskabs-/medlemstal og ansøgninger om tilskud.  

Foreningen har stadig en sund økonomi. 2017 viser et overskud på ca. kr. 40.000 (regnskabet 

er i skrivende stund ikke helt afsluttet). Resultatet anses for yderst tilfredsstillende. Vi har i år 

fejret 40-års jubilæum, og det samlede gavebeløb på kr. 7.400 er hensat, indtil bestyrelsen 

bliver enige om, hvad det skal anvendes til. Løbeafdelingen har overført deres henlæggelse til 

samme konto. Der står derfor samlet kr. 10.300. I år har et par ildsjæle forsøgt at starte op 

med børnehåndbold igen. Det har vi valgt at bruge lidt penge på at få sparket i gang. Samtlige 

afdelinger er selvfinansierende og bidrager, i lighed med de seneste år, med 90 kr. pr. medlem 
til fælleskassen.  

Medlemstallet har igen i år været stigende. Det er både gymnastik- og fodboldafdelingen, der 

har øget deres medlemstal. Samlet set er medlemstallet øget fra 739 til 896 – det kan vi godt 
være stolte af. 

 

   

Kirsten Billund 

Fodboldafdelingens beretning: 

Så blev det forår igen, og vi startede med et trænermøde i klubhuset, hvor udendørssæsonen 

blev planlagt. Vi er heldige, at mange af vores trænere har ønsket at forsætte, men der var et 

par hold, der manglede.  
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Vores U12 drenge har sagt ” Mojn og mange tak” til Michael og Jeppe Bruhn. De har gjort et 

kæmpe arbejde omkring holdet, men ønskede nu at andre skulle tage over. Heldigvis fik vi 2 

nye kompetente trænere på banen, der har ført holdet videre. Vores friske damehold ønskede 

ligeledes en træner, og dette er også lykkedes.  

På mødet bliver der snakket indkøbsønsker, holdtilmelding og mange andre ting, der skal til, 

for at alle får de bedste oplevelser.  Og det var igen en stor fornøjelse. Alle er meget positive 
og friske på at tage en stor frivillig tørn for fodbolden i VBIF.  

Sæsonen startede op i starten af april. Allerede på det tidspunkt, var vi udfordrede på våde 

baner. Der blev trænet flittigt inden sæsonen startede. Mange af vores hjemmekampe blev 

spillet på Bovrup stadion, men de yngste hold spillede i Varnæs. Vi gjorde stor brug af frivillige 

forældredommere til de forskellige kampe i de yngste årgange. Elever fra Sundeved Efterskole 
hjalp også ved denne opgave, og alle gjorde det her generelt rigtig godt.  

Her kommer kort nyt om de enkelte hold: 

Vi havde en flok børn nede fra 4-års alderen, der flittigt mødte til træning/ leg hver uge. Her 

var vi så heldige, at en forælder gerne ville træne denne flok, sammen med et par unge 

hjælpetrænere. Samme tid trænede vores U7 drenge/ piger og U8 piger. Det var en stor flok, 
men trænere forstår at udfordre alle. Denne gruppe deltog både i turnering og stævner.  

De næste er U8/U9 og U10, som efterhånden har spillet sammen flere år, så der er der ved at 

komme en god forståelse for fodbolden. På dette hold var der også en trænerudskiftning i 

sommerpausen. Så de er igen godt dækket ind. De deltog flittigt både i turnering og diverse 

stævner. 

Så er der de sidste par år kommet rigtig mange pigespillere, som også spreder sig over 

forskellige årgange, men alle kan være med!! Det er jo super at opleve; trods aldersforskel og 

kunnen, kan der bygges fællesskab. Vi har lavet et fantastisk samarbejde med Felsteds piger/ 

trænere, så holdet hedder FVB piger når de er til kamp. Der trænes og spilles kamp både i 

Varnæs og Felsted, og det fungerer rigtig fint.  

U12 drenge startede op med nye trænere.  15 dejlige drenge, der har trænet hver uge siden 

opstart i foråret med masser af entusiasme uanset vejret. Så trænerteamet glæder sig meget 

til den kommende sæson, hvor drengene skal spille 11-mands fodbold. De deltog ligeledes i 
turnering. 

Vores U14 drenge spiller nu BK 2012, hvilket vil sige, at der samarbejdes med Ensted, 

Lundtoft, Felsted og VBIF. Man laver sådan et samarbejde for at forsøge på at fastholde 

spillerne i lokalsamfundet og for at give dem muligheden for 11 mands fodbold. Det er 
lykkedes rigtig godt. De træner både i Kliplev og Varnæs, kampene spilles i Bovrup og Kliplev. 

Vores senior hold FVB, som også er et samarbejde med Felsted kørte rigtig godt igen. De er en 

stor flok unge fyre. På dette hold er der mulighed for kun at træne, hvis man ikke ønsker 

kampe. De spiller både i Felsted og Varnæs. De vægter også det sociale uden for banen højt.  

Vores ” Friske damer” søgte en træner i foråret, og det lykkedes. De ønskede lidt hjælp til en 

træning, så de selv ” bare” kunne møde op.  Holdet må siges at være en god ide, da der altid 
møder ca. 12-18 kvinder/ damer til træningen. Holdet deltog også i et enkelt stævne.  

XXL- holdet kørte videre derudad som de tidligere år og med samme holdleder. Der spilles bold 
og hygges. En enkelt kamp blev det også til, og den blev vundet.  

Vintersæsonen er i gang, med et stort antal spillere. Vi har i år flere hold i gang, da der er 

kommet mulighed for at træne på kunstgræsbanen på Sundeved. Vores yngste spillere træner 

i hallen på Sundeved, U9/U10 drenge er i Felsted hallen. Vores piger er ligeledes i Felsted 

Hallen  



Og på kunstgræs er vores U13, U15 og senior spillerne i gang hver uge. De er glade for at 

kunne træne udendørs. U13 holdet har her hen over vinteren indgået samarbejde med Felsted, 

da holdet på sigt skal blive til et BK2012 hold, med de muligheder det giver. Enkelte hold 

spiller i turnering, andre tager til diverse stævner. Alt sammen for at hygge sig og have det 

sjovt. 

 

Vores SFS samarbejde gjorde det muligt at få et hold U9 piger til Haderslev som maskotter 

ved en superliga kamp. Det er en stor oplevelse for børnene og forældre. Denne dag blev der 

arrangeret en VBIF-fællestur. Den samlede lige omkring 100 VBIF’ere, hvilket er super flot og 

vidner lidt om, hvad VBIF står for. Ligeledes i forbindelse med SFS samarbejdet, har vi hele 

tiden et par spillere inde til fredagstræning, det skal ses som ekstra træning, men hvem ved; 

måske opdages en lille superligaspiller fra VBIF engang. 

Til vores byfest i foråret, blev der indbudt til søndags - børnefodbold. 32 forskellige hold mødte 

op, og alle havde nogle gode timer. Der var rigtig mange, der tog en dommertjans denne dag, 

hvilket gjorde dagen endnu bedre 

Et andet nyt tilbud var vores søndagsfodbold. Der var planlagt konkurrence og spil 6 søndage i 

sommerferien. Der blev dystet på at være der flest gange og skaffe sig flest point hver søndag. 

Den sidste søndag fandt man 4 vindere, som alle fik sig en stor fodboldoplevelse i Hamborg. 

 

Nyt omkring banerne kan nævnes; Vi er alle meget glade for lysanlægget. Det er så smart 

lavet, at man bare kan sende en sms til det dernede, og så tændes og slukkes lyset. Det gør 

Varnæs stadion meget attraktivt, der er stor aktivitet.  Kommunen holder vores baner rigtig 

godt, vi har et meget godt samarbejde omkring diverse ting. Mangler vi hjælp er de meget 

imødekommende.  Opsynet med vores græsrobotter på stadion i Bovrup overtog Sundeved 

Efterskole i foråret. Som tak låner de banen som deres hjemmekampbane. 

Vi havde en arbejdslørdag tidlig i foråret hvor banerne blev kridtet, der kom nye net i målene 

m.m. Til dagligt kridter Ole, Holger og Svend vores baner op både I Bovrup og Varnæs, så de 

altid fremstår fine. Det er meget værdsat. Klubhuset bliver jo flittigt benyttet i ugens løb til 

omklædning og sociale ting. 

Til slut skal der lyde en stor tak for godt samarbejde til vores trænere og hjælpetrænere, som 

bruger mange timer hver uge. Uden jeres enorme indsats kunne vi ikke have så mange aktive 

spillere. Vores forældre, som flittigt bakker op, jer der holder klubhuset, jer der har opsyn med 

lysanlægget, vores frivillige dommere, Peter fra Bovrup Aktivcenter, Sundeved Efterskole 

Og ikke mindst alle jer der står klar, når der bedes om hjælp…  

Uden dette positive samarbejde ville det IKKE være muligt at tilbyde så megen fodbold i VBIF. 
Vi glæder os til endnu et år med mange gode timer for både spillere og forældre. 

Dorthe Lund og Elin Moldt 

Løbeafd. beretning: 

VBIF Løberne har igen i år kørt med skiftende trænere i form af klubbens medlemmer. Vi 

skiftes til at stå for at have planlagt en rute til tirsdagstræningen. Lene er fortsat tovholder på 

en kalender på facebook, hvor alle byder ind. Det har fungeret fint. Torsdagstræningen er de 

fremmødte fælles om at planlægge dagens rute. Det har egentlig fungeret fint, men desværre 

har vi igen mærket nedgang i antallet af medlemmer. Især i andet halvår har vi for alvor 

mærket et fravær fra tidligere faste løbere.  

Varnæsvigløbet løb traditionen tro af stablen skærtorsdag den 13. april. Igen i år var det et 

vellykket arrangement, som vi blev rost for. Vi havde også et meget fint deltagerantal på 142 

løbere. Arrangementet gav et fint overskud. Vi havde i år valgt at få annonceret løbet i Gråsten 

avisen. Vi tror umiddelbart ikke, det gav flere løbere, men alligevel satte det ringe i vandet i 

form af meget flot omtale af løbet i bl.a. Jyske Vestkysten efterfølgende. Vi er meget 

taknemmelige for vores hjælpere til løbet; uden dem - intet løb. De er efterhånden også blevet 
en fast trup.  



Vi har i år ikke kunnet samle løbere til de løb (Løjtløbet i juni og Kliplevløbet i oktober), som vi 

plejer at deltage i. Ligeledes valgte vi også aflyse nytårsløbet, da vi heller ikke her var løbere 

nok. Desværre er det bare gået den forkerte vej for VBIF Løberne, og det er rigtig svært at 

blive ved med at ”holde gang i bålet”. Vi har derfor besluttet at nedlægge vores afdeling i 
VBIF. 

Varnæsvigløbet 2018 er søsat, og vi både håber og forventer selvfølgelig, at det bliver 

gennemført med samme succes som de tidligere år. Men vi mangler nye kræfter, til at vi kan 

gennemføre løbet i 2019. Så vi håber, at der før eller siden kommer ”en trold op af æsken,” 

der kan sørge for, at mange løberes påsketradition med et påskeløb kan holdes i hævd. 

Gymnastikafdelingens beretning: 

Vi er glade. 2017 har været endnu et år fyldt med aktivitet i VBIF´s gymnastikafdeling. Med 

flere nye tiltag på programmet har det summet af liv, grin, nye tricks, og ikke mindst stort 

sammenhold i haller og sale. Flere nye tiltag har også betydet behov for et større 

gymnastikudvalg. 14 gymnastikhold, 4 hold powertumbling og en vækst i antallet af 

medlemmer, til den gode side af 500, gør, at gymnastikudvalgets nu 8 kvinder har haft fokus 

på anderledes fordeling af afdelingens opgaver. På den måde udnytter vi vores kompetencer 

bedst, og samtidig sikrer vi, at vi alle stadig har det personlige overskud, der skal til for at 
bidrage med frivilligt arbejde. 

Bl.a. powertumbling (PT) er stadig en gren i vækst. Da PT er underlagt regler, som kræver 

specialkendskab, har vi udvidet udvalget med endnu et medlem på den front. Vi har dannet et 

lille PT-udvalg under gymnastikudvalget. De 2 medlemmer har til tider kontor i 

redskabsrummet ved springcenteret. De kører stærkt parløb med PT-instruktørerne. Vi 

fastholder og fremstår stadig som 1 gymnastikafdeling, men da PT er gymnastikkens formel 1 

med sit eget årshjul, har vi i år valgt at dele gymnastikafdelingens årsberetning i 2.  

 

Vi har stadigt stort fokus på at være 1 gymnastikafdeling. Som nævnt i sidste års beretning, 

har VBIF gymnastik sit overordnede afsæt i foreningsgrundlaget for DGI. Med etableringen af 

PT blev vi også medlem af GymDanmark. Vi arbejder med fælles fokus på, hvordan vores 

foreningspraksis kan imødekomme værdierne i begge disse organisationer. VBIF Gymnastik 

har med andre ord to ben; ét, der solidt er forankret i DGI, og ét, der har fundet sit fodfæste i 

GymDanmark, som er konkurrencepræget. Vi anser det derfor stadig som gymnastikudvalgets 

opgave at få disse to ben til at samarbejde og udvikle sig i fælles takt. 

 

Et tilbageblik på vintersæsonen 2016/2017 afslører, at vi sluttede vores sæson med vores 

egen lokalopvisning med over 400 betalende gæster. Vi er meget glade for den rekordstore 

opbakning. Vi er lidt udfordret på pladsen, når store hold som Sundeved Efterskole indtager 

gulvet og snupper vores stolerækker. Det tager publikum oftest med et smil, når de godt kan 

se meningen med at skulle flytte sig nogle meter, og dermed undgå at blive flettet sammen 

med en flyvende gymnast. 

 

Vi havde nye tiltag på opvisningsprogrammet. Crossgym, som ellers har eksisteret i 4 

sæsoner, indtog også opvisningsgulvet for første gang. Dette mest for at vise, hvilken 

træningsform gymnastikafdelingen her også tilbyder. Her er man mere fristet af at smide med 

dæk, hive i reb, balancere med tunge sække og lege sjove stafetter, frem for at udfordre sig 

selv med en rytmisk serie eller svære spring. Fremvisningen vakte interesse, og flere nye 

dukkede op til ny sæson. 

 

Mor/datter-holdet var også nyt i 2017. Dette skal ses som et ekstra tiltag fyldt med 

kvalitetstid. Hver anden uge mødes 10 mødre og 12 piger (fra 7 år), som leger, sveder og 

griner i salen på Varnæs skole.  De bidrog også med en lille fremvisning til årets opvisning, og 

også dette gav nye medlemmer til den nu igangværende sæson.  

 



Vi kan ikke undgå at nævne vores nye store hold AS Øvede Piger. AS står for 

Aabenraa/Sønderborg – og det er lige præcis det geografiske område vores dygtige 

instruktører har indhentet gymnaster fra. 2 instruktører med tidligere skolegang på Sundeved 

Efterskole har på eget initiativ kontaktet os for at oprette holdet. Det er et særsyn med 70 

dygtige piger på et hold. De har haft adskillige opvisninger i det sønderjyske og endda deltaget 

til landsstævnet. De har givet os god omtale. 

 

Vi ville rigtigt gerne nævne alle vores hold – for det går rigtigt godt! Vi er privilegerede i 

forhold til, at vi har mange kompetente instruktører, hvor flere kommer langvejs fra. Men for 

ikke at gøre dette til godnatlæsning med opremsning af hold, har vi valgt blot at fremhæve de 

nye tiltag.  

 

Traditionen tro var vi også rigt repræsenterede ved forårsstævnet i Aabenraa. Alle vores 

opvisningshold (fra 5 år) deltog. Det forbliver en fornøjelse af se de mange t-shirts med VBIF-

logo i hallen. Det er stort for de fleste af få lov til at opvise i så stor en hal og foran så mange 

tilskuere.  

 

Vi havde sidste år valgt at opprioritere gymnasternes opvisningstøj, så de både kunne få over- 

og underdel. Det ser bare bedre ud, og vi må godt udstråle lidt kvalitetsbevidsthed på den 

sunde måde. Det medførte et lidt højere kontingent sidste år, og dette har vi kunnet fastholde 

i år. Vi har dog nu erfaret, at priser på tøj er steget, hvorfor regnestykket nok må revurderes 

til næste sæson.  

 

Opvisningsmåneden er også måneden for generalforsamling. Efter mange års tro tjeneste i 

gymnastikudvalget takkede Lisbet Baad Pedersen af som formand. Dette var varslet i god tid, 

og det bestående udvalg udpegede Tine Aagaard Holm til ny formand. Lisbet har helt klart 

været en meget vigtig brik i gymnastikafdelingens udvikling. Både under sit årelange og 

utrættelige arbejde, men også efterfølgende, hvor hun med sine notater og årshjul har gjort 

det overskueligt for udvalget af fortsætte og videreudvikle afdelingen. 

 

Vi er meget privilegerede i forhold til, at flere af vores instruktører også er utrættelige. Flere 

har ikke behov for lang sommerpause frem til næste sæson. Derfor kunne vi igen tilbyde 

´Sommertumbling´ og samtidig rytmegymnastik for piger i alderen 7-13 år. Både talent – og 

eliteholdet (PT) fortsatte på eget initiativ deres træning. Samtidig bød forsommeren på et nyt 

tiltag; ”Familiefræs” for far, mor og børn op til 10 år. Det blev en succes med 45 minutters 

tons og tummel i springcenteret og derefter mulighed for at købe aftensmad til fællesspisning i 

spisesalen.  

 

Den igangværende sæson 17/18 har også budt på nye hold i afdelingen. Vi har bl.a. fået flere 

spændstige drenge og herrer i foreningen.  Det har da også sin herlighedsværdi. Hele 38 Boys 

(fra 17 år) og 30 Heftige Herrer skaber ny aktivitet i både springcenteret og salen på 

Sundeved efterskole. Det oser af mandehørm på begge hold, og 3. halvleg udgør for begge en 

vigtig del af træningen.  

 

Igen har vi måttet konstatere et rigtigt godt samarbejde med Sundeved Efterskole. Med de 

allerede bestående 2 springhold, samt alle PT-holdene, havde vi allerede indtaget mange af 

ugens timer i skolens springcenter. Der er heldigvis blevet samarbejdet om at skaffe 

træningstid til de 2 nye hold, så vi også kunne tilbyde disse. Instruktørerne på Boys er også 

tidligere elever fra Sundeved Efterskole, ligesom denne sæsons nye instruktører på A/S Øvede 

Piger er det. Det virker altså på eleverne, at de ser en forening med god gejst i deres hverdag 

på skolen. En forening, som de gerne vil være en del af, selvom de faktisk ikke bor i 

lokalområdet.  De 2 hold er ret glade for hinanden, så de kan nyde selskabeligt samvær til 

julefrokost og øvrige fester på privat grund. Heftige Herrer mener nu, at de også er attraktive 

nok til også at kunne feste med de unge piger. Men de har i skrivende stund endnu ikke 

modtaget en invitation fra pigerne… 



 

Det kan her også nævnes, at vi har startet samarbejde med Gråsten Landbrugsskole om lån af 

deres hal 2 timer om ugen til A/S Øvede piger. Uanset hvor velvillig Sundeved Efterskole er, så 

har vi ikke kunnet presse et hold mere ind i skolens hal. De 70 piger kan trods alt ikke træne 

hvor som helst, så vi er glade for, at de kan og vil køre til Gråsten. Her får de også mulighed 

for at vise deres kunnen til hver træning, da en rand af unge landmænd er faste tilskuere.  

 

Pladsudfordringer eller ej – så er vi rigtigt stolte af den store tilslutning på vores hold. I sæson 

16/17 tilbød vi med succes holdet ”Columna-træning”. I sæson 17/18 er vi så heldige at kunne 

tilbyde 2 hold og dermed differentiere lidt i undervisningen. Deraf blev holdet 

”stabilitetstræning” født. Begge hold var tegnet med 35 deltagere på hvert hold, inden 

sæsonen overhovedet var gået i gang. 

 

Columna og flere andre hold træner stadig i salen på Varnæs Skole. Også her er vi glade for 

samarbejdet med at finde og flytte rundt på træningstider i både hverdag og weekend. 

 

Vores mindste hold (forældre/barn og Minifræs) er stadig glade for at være i børnehavens sal. 

Det er en rød tråd i, at når de skal ”lære” at gå til gymnastik, så er de et kendt sted. 

 

Det er nemlig heller ikke helt dumt at være ”kendt”. 2 ihærdige unge piger har taget initiativ til 

at genoplive rytmeholdet for piger i 4-7. kl. Nu træner 10 piger hver uge, og vi er rigtigt glade 

for at kunne tilbyde et rytmehold til den målgruppe igen. Instruktørerne har trænet pigerne, 

da de var mindre, og derfor var de meget glade for, at de kunne fortsætte med de 

instruktører, de kendte og var/er rigtigt glade for. 

 

Det er efterhånden konstateret her, at vi tilbyder mange hold, og flere hold har mange ivrige 

gymnaster. Vi er endnu ikke ramt af ”for mange” gymnaster på holdene, men vi er helt klart 

ved smertegrænsen på et par hold. Her tænkes på de 2 springhold – juniormix og springmix. 

Med godt 50 gymnaster på begge hold stiller det krav til både faciliteter, redskaber og ikke 

mindst antallet af instruktører og hjælpeinstruktører.  

 

Vi startede sæson 17/18 med rekruttering af 22 instruktører og 23 hjælpeinstruktører. Det er 

et stort puslespil, som skal gå op. Udvalget har konstant øjne og øre åbne, så vi er i dialog 

med kommende instruktører så tidligt som muligt før sæsonstart. Vi har i flere år haft elever 

fra Sundeved Efterskole på listen over hjælpeinstruktører (10. klasse får instruktøruddannelse 

på skolen). I år har vi selv kunnet rekruttere i egne rækker. Flere forældre har meldt sig som 

både instruktører og hjælpeinstruktører, og det gør bare en verden til forskel. Når der er flere 

voksne instruktører på et hold, må vi bare erkende, at overblikket er større, og det skaber 

større mulighed for at give de nye, unge hjælpere en god og grundig oplæring.  

 

Vi har en stor opgave i uddannelse af instruktører, fra de kan blive hjælpere i 5. klasse, og til 

de selv er klar til at stå med eget ansvar. Uddannelsen er både forankret i foreningen, men 

også via alle de muligheder, som DGI tilbyder af kurser og uddannelser.   

 

Det er et krav, at vores instruktører holder sig opdaterede og løbende tager kurser. 

Førstehjælpskursus er ikke et krav, men det er noget, vi har tilbudt vores instruktører de 

sidste 2 år. Derfor er vi godt tilfredse med, at vi nu har haft størstedelen af vores flok på 

kursus i både sportsskader og livreddende førstehjælp. Så er de i hvert fald klædt på til, 

hvordan de skal agere.  

  

Afslutningsvis vil vi nævne, at vi er stolte over den opbakning, som de mange familier viser os. 

Vi er i dialog med flere forældre/gymnaster hver uge, og der er generelt en positiv stemning. 

Rækker en instruktør ud efter forældrehjælp til kagebagning eller andre gøremål, så lader det 

sig altid gøre. Vore instruktører underviser på frivillig basis og lægger mange timer, 



engagement og gejst hver uge for, at netop deres hold skal opleve kvalitet i undervisningen.  
Vi er meget stolte af hele team VBIF Gymnastik. 

VBIF Gymnastik – Lone, Mia, Mie, Hanne, Anne Marie, Anni, Trine og Tine 

Powertumblernes årsberetning:  

VBIF Powertumbling har pt 69 gymnaster fordelt på holdene Bobler, talent, talent + og Elite. 

Trænerteamet består af Kristian og Bjørk, der sammen med hjælpetrænerne har leveret en 

kæmpe indsats, efter at Søren stoppede ved sæsonstart. Bjørk stopper efter sommerferien 

2018, men et nyt trænerteam er ved at være på plads. 

Powertumbling har i denne sæson deltaget i konkurrencerne Powerseries 1, 2 og 3. Der 

deltager over 40 gymnaster til konkurrencerne fra VBIF – og hver gang er der opnået 

finalepladser og medaljer. Kommende konkurrencer i denne sæson er Powerseries 4, Hold DM 

og Forbundsmesterskabet. Jonathan og Matthias var med juniorlandsholdet til WAGC 

konkurrence i Sofia, Bulgarien, i november, sammen med Kristian, og de leverede flotte 
præstationer.  

For at deltage i konkurrencerne skal foreningerne stille med dommere, ellers koster det et 

større gebyr. I september 2017 deltog 9 fra VBIF i powertumbling dommerkursus, og heldigvis 

har vi indtil videre kunnet stille med det krævede antal dommere i denne sæson.  

Der er en god og engageret forældreflok med et godt sammenhold. Forældrene hjælper som 

dommere og med diverse opgaver, f.eks. i forbindelse med tøjbestilling, bagværk til 

weekendtræning, og der hjælpes med kørsel. Forældrene er med til, at VBIF gør en god og 

synlig figur til konkurrencer mm., hvor man sidder samlet, i god stemning, og giver opbakning 

til gymnasterne.   

Denne sæson havde vi igen sponsor – T-shirts. Det er nærmest blevet en tradition, og der er 

mange gengangere blandt sponsorerne, der også er at finde blandt forældrene. Trænerteamet 
har besluttet, at pengene skal gå til opsparingen til indkøb af en ny luftbane.  

Lone Damm Petersen er kommet med i Tumbling-udvalget. Vi er et godt team, og der har 

været mange opgaver at tage fat på. Vi har stort fokus på at hjælpe og aflaste trænerne. 

Korrespondance med tøjfirma efter levering af holdtøj i forkerte størrelser og opkrævning af 

kontingent og betaling for tøj har været store opgaver i denne sæson. Tillige har der løbende 

været en række opgaver/koordinering/kommunikation, som udvalget har taget sig af i løbet af 

sæsonen. Lone og Mia deltog også i GymDanmark Tumblings Årsmøde i Brøndby. Det er en 

stor fordel, at vi nu kender de tumblingengagerede i GymDanmark. Det er en flok ildsjæle, der 

yder en kæmpe indsats, og det er absolut muligt at få indflydelse og deltage i udvalg m.m., 
hvis man ønsker det.  

Lone og Mia 

Byfestudvalgets beretning: 

Med mange nye kræfter og brug af ansvarlige dagshold blev Byfesten afviklet tilfredsstillende. 

Trods lidt startvanskeligheder med dagshold kunne vi konkludere, at denne form lykkedes og 

er værd at arbejde videre med.  Igen var vi heldige med vejret, så de udendørs aktiviteter 

kunne nydes i godt vejr. Overskuddet blev på ca. 50000 kr., som er lidt mindre end tidligere. 
Bl.a. cykelløbet, som er en stor bidragyder til overskuddet, gav mindre i 2017 end vanligt.  

Til fredagsfesten for de unge var der for lidt tilslutning. Derfor er der i år en gruppe nedsat, 

der sammen med de unge forsøger at arrangere en fest der lever mere op til de unges behov 

og ønsker.  

På gruppens vegne – Bente Dall 

Badminton og volleyafd. Beretning: 



Badminton: 

 

I badminton er vi ca. 14 motionsspillere, fra et par enkelte unge til midaldrende mænd. 

Vi spiller hver onsdag fra kl. 20-21 i hallen på Sundeved Efterskole. 

Det har i år desværre ikke været muligt at træne et børnehold, da der ikke har været nok 

børn. 

 

Volley: 

 

Til søndagsvolley er vi ca. 12 motionister (vi kunne sagtens bruge nogle flere spillere) 

Ellers er det et gammelt hold, der har fungeret i mange år. Vi har det sjovt og spiller om ”en 

god søndag”. 

 

Ungdomsholdet trænes af Torben Baumgartner, og de spiller hver mandag. De er ca. 17 

spillere, som kommer fra nær og fjern. De er et stærkt og homogent hold, der også har det 

sjovt. 

 

Badminton og volleyball er begge små idrætsgrene i VBIF. Men det er flot, at vi kan stille hold; 

specielt ungdomsholdet, hvor spillerne kommer langvejs fra, og hvor de tilhører en årgang, der 

ellers kan være svær at aktivere. 
 

Klavs Albertsen 

Havkajak: 

Styregruppens beretning for VBIF Havkajak sæson 2017. 

Vores forening er rigtig godt i trend med idrætten Kano/kajak. Danskerne vil i stigende grad 

outdoor motion. Man vil det i fleksible tilbudsformer, med løs tilknytning og gerne med 

mulighed for individuelle ture eller ture i små grupper.  

Voksne i aldersgruppen 40 plus er den største gruppe, der dyrker havkajak som idræt. I VBIF 

havkajak har vi forsøgsvis afprøvet ungdomskajak. Vi er udfordrede af afstanden til vand og 

forældreinddragelse til kørsel. Tilbuddet skal afprøves igen, og vi prøver at sammensætte et 

forløb, der er tidsafgrænset til 6-8 moduler. I forhold til opnåede færdigheder indrettes det 

således, at de unge kan få DGI Roer 1 Bevis. Herved får de unge et kørekort, og interessen for 

idrætten er vakt, så de unge kan fortsætte, enten hos VBIF eller hos foreninger i nærheden af 
deres uddannelsessted. 

I VBIF havkajak tager vi udgangspunkt i medlemmernes ønsker til aktiviteter, og vores 
sæsonprogram er tilrettelagt, så alle får mest mulig indflydelse herpå. 

Aftenture fra Varnæsvig med bålhygge og socialt sammenhold efter roturene er meget 

populært. Det samme er teknikaftener, og vores ture ud af ”stranden” til andre lokaliteter. 

Kurser og uddannelse vægter vi højt, frivillighed og opgaveløsninger i vores afdeling er på 

mange hænder. Det giver overskuelige opgaver, der er definerede og konkrete. Vi uddanner 

nye instruktører hvert år, så vi til stedse har en god stærk trup, der i fællesskab styrker 
foreningen. 

DGI-kano/kajak Visionsaftale er en realitet. VBIF har i 2017 for første gang gjort brug af 

mulighederne i koncepterne, med tilbud om BDFL intro forløb, hvor mindre klubber har 

mulighed for tilskud til afholdelse af arrangementer, der understøtter rekruttering og 

fastholdelse. Fastholdelse er et vigtigt fokuspunkt, da alle kajakklubber har stor tilgang, men 

også stort frafald. I VBIF forsøger vi at give vores medlemmer tilbud, der ligger uden for 

normal ro-sæson, i form af svømmetræning på klubaftener om vinteren i svømmehal, teknik 

dage i svømmehal med kajakker og undervisning i sikkerhed og leg, samt rullekurser, og nu 

senest Kajak yoga som et nyt tiltag. Vi har uddannet vores egne bassinreddere, når vi afholder 



øve - og teknikdage i svømmehal. Det er billigere, og lettere. Alle tilbud i svømmehal er 
indeholdt i kontingentet for vores medlemmer. 

Vi har en unik beliggenhed, vandet er rent, og vi har mulighed for at tilbyde forskellige ture fra 

samme udgangspunkt, under hensyntagen til vind og vejr. Vores beliggenhed midt i noget af 

det bedste ro-vand i hele Sønderjylland gør, at selvom vi ligger 10-15 km fra større byer, 

ligger vi til gengæld midt i det gode vand. Det skal vi slå os på i forhold til netop at ville dyrke 

motion i det fri og i naturen. Havde vores forening ligget inde i Aabenraa havn, havde det 

været meget tæt på et stort opland af potentielle medlemmer, men vi ville ikke have andet 

vand, end det der ligger i Havnen.  

Det er vores klubs store fordel, at vi har lagt en strategi, der sætter os på forkant med 

udviklingen. Vi har kontinuerligt fokus på at tilpasse vores forening efter vores medlemmers 
ønsker og på at imødekomme de ønsker, der løbende opstår i en dynamisk klub. 

VBIF er med i kajaknet Sydjylland, sammen med andre Sønderjyske foreninger. Her har vi 

mulighed for at byde ind med invitationer til andre foreninger om afholdelse af fælles 

temadage, og vi kan selv deltage i temadage hos andre foreninger.   

Vi prøver at arbejde strategisk og at sætte fælles mål for vores drømme forening. Det kan 

styrke foreningen på sigt, men også nu og her, hvor vi kan have en god strategisk plan, vi kan 
anvende, når vi skal have kommune og andre myndigheder ind i samarbejdet om udviklingen. 

Konkret har der været et ønske om opgradering af toiletforholdene ved varnæsvig. Det 

eksisterende tørkloset fra 1980 er langt under behovet i 2018. Foreløbig har vi været i en 

”træg” dialog med kommunen i 3 år uden forståelse for behovet fra forvaltningerne. I 

mellemtiden har vi selv købt en mobil toiletvogn med lidt omklædningsmulighed. Vi skal stå 

mere styrket og indbyder derfor hele netværket, der er brugere af Varnæsvig til samlet at gå i 

arbejdstøjet for at opnå faciliteter, der er tidssvarende. Her tænkes VBIF, skoler, børnehaver, 

Varnæs Bådelaug, landsbylauget, mv.  

VBIF havkajak har ligeledes ansøgt om tilladelse til at opføre en fælles bålhytte ved 

skovkanten til gavn og glæde for alle. Tilladelse mangler pt kun fra Kystinspektoratet, og en 
lille detalje omkring finansiering af projektet til ca. 50-60.000 kr. 

Chresten Krogh 

 


