
 
 

Beretning Fodbold 2019-20 Harte 09. nov. 2020 Medlemsstatus:  

Vi har fra sommeren 2019 til sommeren 2020 en nedgang i antal betalende fodboldspillere i Harte 
fra 122 i 2019 til 98 i 2020. Disse spillere er fordelt således:  

• U4-U13: 67 spillere 
• U12-U19: 24 spillere (Kolding Nord spillere) 
• Damer: 7 spillere 

Nedgangen skyldes et faldende antal kolding nord spillere fra 37 sidste år til 24 spillere i år samt et 
serie 6 hold, som er gået i opløsning. Vi har denne sommer opstartet et herre hyggehold, men disse 
spillere har til at starte med for at stable holdet på benene ikke betalt kontingent og dermed ikke en 
del af ovennævnte statistik. Lige inden sommeren gik vores U9 hold i opløsning, da træneren valgte 
at standse. Nuværende U8 er slået sammen med U9 grundet få spillere på årgang U8 og U6/U7 
træner sammen. Vi har i sommeren 2020 haft en pæn tilgang af pigespillere.  

Vores vigtigste opgave og største udfordring i Harte er at sikre en god tilgang af nye spillere på de 
små årgange samt fastholde spillere. Vi håber at samarbejde med skolen igennem Harte i Bevægelse 
kan trække flere af skolens elever med over på fodboldbanen samt flere unge til Harte end det vi har 
klaret de sidste år både af piger og drenge. Vi satser også på mere reklame i en radius af 4 km fra 
Harte, for at se om vi kan tiltrække flere børn fra f.eks. munkevængets skole. 

Kolding Nord:  

Vi har i år 24 Harte spillere i Kolding Nord. Samarbejdet kører godt og er efterhånden godt 
etableret. Harte Fodbold som er lille klub i et ikke så stort samfund, er som det er lige nu afhængige 
af dette samarbejdet, selv om vi skulle ønske at vi selv kunne stille hold i alle rækker.  

Fodboldsamarbejde i Kolding:  

Samarbejdet blandt fodboldklubberne i Kolding kører godt og der er en god dialog blandt 
klubberne. Talent- og topcenteret kører i faste rammer. Der er også  et målmandsakademi og der 
kommer løbende nye tiltag for at sikre det den bedste udvikling af talenter i Kolding.  

Økonomi:  

Vi havde i år et overskud på 24.503 kr. Heraf udgør overskuddet fra Harte Indoor kr. 25.000. Uden 
disse stævneindtægter vil fodboldafdelingen generere et underskud.  

 



 
 
Status Fodbold- og Stævneudvalg og trænerfronten:  
 
Fodboldudvalg: 
Vi er besat på alle poster i fodboldudvalget men flere sidder på mere end en post, så der skal hele 
tiden kigges efter flere kræfter. Det er vigtigt at der løbende kommer nye forældre ind, således vi 
ikke igen udsættes for at alle poster skal udskiftes på samme tid.  
 
Stævneudvalg:  
Vi har fået flere nye medlemmer i stævneudvalget. Stævneudvalget har i år arrangeret Harte Indoor 
og planen var også at arrangere en udendørs cup, men grundet corona blev denne desværre lagt på 
is. 
 
Trænerfront: 
På trænerfronten er vi godt besat. Lea som har trænet et af drengeholdene sammen med Martin er 
stoppet, da hendes egen dreng ikke ville spille mere. Hun har gjort et super arbejde med drengene, 
hvilket vi er meget taknemlige for. Dennis har overtaget pladsen efter Lea som Træner. Kenneth 
som var træner indtil sommeren for U9 valgte at stoppe, hvilket førte til at U9 gik i opløsning. Han 
skal også have en stor tak for en kæmpe indsats, som træner i mange år. Janni er ny træner og 
hjælper Filip med U4/U5. Hjertelig velkommen til de nye trænere. Uden trænere ingen fodbold så 
en kæmpestor ros til vore trænere. 
 
Formand – Harte Fodbold:  

Som formand vil jeg bare sige tak for indsatsen til trænere, fodboldudvalg og forældre og 
glæder mig til et videre samarbejde, som nu også inkluderer skolen og projektet Harte i 
Bevægelse.  

Lillian Tengesdal, Formand Harte Fodbold  

 
 


