
Formandspokalen for året 2016 

Pokalen går i år til fodboldafdelingen i Vivild IF! 

Modtagerne er hele holdet rundt om vores 1. hold i seniorafdelingen for deres indsats i 2016 og i sær for 

indsatsen i efteråret der resulterede i en oprykning fra serie 2 til serie 1. 

Året startede med en ny træner og assistent træner Dennis Holdgaard og Lasse Pedersen og samtidigt 

skiftede to vigtige og erfarne dygtige støtter til vores unge spillere til en konkurrerende klub. Dvs. vi 

startede 2016 sæsonen op med et nyt trænerteam, uden to af de bærende profiler og ”kun” vores unge, 

endnu meget friske/urutinerede indenfor seniorfodbold, i serie 1 i en ret svær pulje og havde vel oddsene 

lidt imod os fra start af. Det endte desværre også med en nedrykning efter en sæson hvor vi lærte meget 

omkring os selv og hvad det kræver at spille seniorfodbold på et højt niveau g hvad det betyder at være 

effektive og konsekvente når det kræves. 

Nu kommer grunden til hvorfor det her hold modtager pokalen fra 2016 for en flot sportslig præstation. 

Efter forårets nedrykning viste holdet, der består af spillere der alle har spillet ungdomsfodbold i Vivild, at 

de havde lært af det hårde forår og viste med en fantastisk kontrolleret indsats, ukuelig tro på at kampe 

først afgøres til sidst, at vi var det bedste hold i serie 2 og med rette rykkede op igen til serie 1.  

Sæsonen bød på 9 sejre, 1 uafgjort og 2 tabte kampe og vi rykkede sikkert op med 8 points afstand til nr 2. 

Foruden den flotte sportslige præstation så skal det også nævnes at de her fyre har et helt fantastisk 

sammenhold før/under/efter fodbold og det betaler sig helt sikkert også på banen. Det gode sammenhold 

blandt spillerne bringer vores hold langt i fremtiden og vi ser frem til at følge deres kamp for yderligere 

avancement i rækkerne. Potentialet og faciliteterne er bestemt tilstede! 

Tillykke med oprykningen og for modtagelsen af årets formandspokal!  


