Vedr. Målaktie
Endnu et fodbold år er ved vejs ende. 2014 blev et år, hvor alle hold lige fra ”sandkasseholdet”
til Old Boys, gjorde deres bedste for at sætte IF. Alliancen Fodbold på landkortet via flotte
resultater.
Vi vil i dette brev, give jer et lille resume af fodboldåret 2014, og ikke mindst fortælle hvad 2014
er gået med i IF. Alliancen Fodbold.
Vi starter i vores ungdomsafdeling. Siden 2009 har ungdomsafdelingen i fodbold, haft en
fremgang på ikke mindre end små 51 procent. Det er ganske uhørt, og alle i bestyrelsen er glade
og ikke mindst stolte over, at vi er i stand til og tiltrække så mange spillere til vores
ungdomsafdeling.
Denne fremgang kommer selvfølgelig ikke bare af sig selv. Alle hold har kompetente trænere,
trænerne går op i deres ”job” med en iver der siger ”spar to”. Bolde og rekvisitter er i orden,
banerne er i en super flot stand, der er rigeligt med mål, alle baner ”malet” op, til hver træning.
Sidst men ikke mindst er vi, i kræft af vores mange fantasiske sponsorer, i stand til og give alle
vores ungdomshold ens spilletøj af nyeste model. Ingen hold ungdomshold i IF. Alliancen fodbold,
modtager et aflagt spillesæt fra et andet hold.
Det lyder måske ikke af så meget. Men tro os, i børenes verden findes der intet bedre end nyt og
flot tøj. Det giver en stolthed og glæde ud over det sandvanlige, uanset om man er 4-5 år, eller
er 16 år, om man er pige eller drengespiller. For bestyrelsen betyder det meget, at alle har ens
tøj og samme muligheder for at opnå glæden og stoltheden ved at trække den gule IFA trøje ned
over hovedet.
I 2014 deltog ungdomsafdelingen i IFA fodbold med 16 pige / drengehold i enten DBU eller i DGI
regi.
Alle hold har også haft mulighed for, at tilmelde sig eksterne stævner rundt om i Jylland.
Alle hold har ydet og bidraget til en masse flotte resultater. Blandt de flotte resultater som alle
hold har skabt, er der dog indimellem, nogle ekstra fremragende resultater.
U6 drenge vandt Mac Donalds Cup 2014. Drengene vandt alle 4 kampe, med en målscore på hele
15 – 4.
U7 drenge vandt deres pulje i DBU regi, ganske suverænt.
U8 drenge vandt puljen i DGI regi, og derved kvalificeret de sig til de Østjyske mesterskaber.
Drengene ryddet bordet, og kunne fortjent lade sig hyldet som Østjysk mester. Derved var det
ikke slut, da sejren betød, at drengene havde kvalificeret sig til at spille om det Jysk /Fynske
mesterskab. Endnu engang, viste drengen fra IFA, hvem der var bedst. Samtlige kampe ved de
Jysk/Fynske mesterskab blev vundet!
Efter en lang og hård dag, kunne drengene og deres trænere, fortjent lade sig hylde som Jysk /
Fynsk mester.
U12 drenge vandt deres pulje i både DBU og DGI regi. Det betød, at U12 også havde kvalificeret
sig til kampen, om det Østjyske mesterskab. Et mesterskab som betød store logistik problemer
for drengene, da de samme dag / weekend skulle deltage i ”Mini VM” for U12 hold i Hinnerup.
Det betød, at drengene første spillede 5 kampe i Hinnerup. Derpå skulle de hurtigt til Østdjurs
for, at spille om det Østjyske mesterskab.

Da begge kampe var afviklet, havde drengene vundet en kamp, og den anden kamp sluttede
uafgjort. I sidste ende manglende drengene ét mål. De sluttede på en flot 2. plads, kun overgået
af Østdjurs, som vandt på en bedre målscore.
Om søndagen forsatte ”Mini VM” i Hinnerup. Drengene spillede sig frem til semifinalen, hvor
mange mødte Stensballe. Ordinær kamp sluttede 1 – 1. Det betød, at kampen skulle afgøres på
straffespark. Der trak Stensballe det længste strå, da IFA brændt det 6. spark, og Stensballe
scorede på deres.
I kampen om 3. pladen tabte IFA til Vinding, med 1 – 0.
Vinder af ”Mini VM” blev Esbjerg FB. IFA havde dagen forinden slået Esbjerg FB med 2 - 0.
Derudover besatte drengene 3 pladsen ved JKE Design Cup i Horsens. Drengene spillede sig i
finalen ved Viborg Fodboldfestival, hvor drengene endnu engang skulle i straffespark, efter
uafgjort i ordinær spilletid.
Desværre tabte drengene igen straffesparks konkurrencen.
U16 drenge vandt deres pulje i B-rækken. Det betød, at drengene skulle spille om det Jyske
mesterskab. I første kamp skulle drengene møde Æbletoft, som desværre træk det længste strå.
Puljesejren betød, at drengene i efteråret 2014 skulle spille med i U16 A-rækken. Efter 8
jævnbyrdige og spændene kampe, som resulteret i 6 vunden kampe, 1 uafgjort og kun 1 tabt
kamp, sluttede drengene på en flot 1. plads med 19 point, og en målscore på 42 – 17.
1.pladsen i A-rækken betyder, at drenge har sikkert sig oprykning til Mesterrække 2 i foråret
2015.
U16 drenge er IF. Alliancens første drengehold i mesterrækken. Et stort tillykke til drengene og
trænerne.
Derudover har U5, U6, U7, U8, U9/U10, U12, U14 og U18 piger alle sat deres tydlige spor, med
mange flotte resultater til følge. Alle pigehold og trænere har virkelig ydet en indsats, der har
skabt stor respekt omkring pigefodbolden i IF. Alliancen.
Morten Andersen og Mads Vøgg trænere for U14 A piger, stopper desværre med trænergerningen
ved årets udgang. IF. Alliancen fodbold vil gerne takke dem begge for en altid positiv indstilling
til tingene, og ikke mindst for en fremragende indsats gennem alle årene.
I drenge regi har U5, U9, U10, og U11, alle bidraget med flotte resultater, som virkelig tegner
godt for fremtiden i IF. Alliancen fodbold. De har alle, sammen med deres trænere, skabt en helt
speciel IFA ånd selv om man til tider har mødt hård modstand i de respektive A og B rækker som
holdene har spillet i. En ånd og indstilling som med tiden vil bringe IF. Alliancen endnu mere
respekt og ære, end vi ser i dag.

Seniorafdelingen har i 2014 været repræsenteret med følgende 5 seniorhold.
Et serie 3, et serie 5, to Old Boys og et dameseniorhold.
Klubben 1. hold i serie måtte vente helt til 14. og sidste spillerunde, før de viste om de var købt
eller solgt. Holdet skulle have point i sidste kamp mod Kristrup for ikke at rykke ned i serie 4.
Samtidige måtte deres nærmeste modstander Høst ikke vinde deres kamp. Begge dele lykkes.
Efter en spændende og dramatisk i Kristrup, hvor IFA var bagud 1–0 til små 15 min. før tid, lykkes
det på to mål i de sidste 10 min, at vinde 2–1.

Holdets træner Thomas Møller Jensen takker af efter 2 år på posten. IF. Alliancen vil gerne takke
Thomas for hans store, og fremragende indsats gennem årene. Dejligt at Thomas kan takke af
med vished om, at holdet også i 2015 spiller i serie 3.
Der er ingen tvivl om, at det på sigt har stor betydning, for klubbens ungdomshold at klubben kan
tilbyde seniorfodbold på et fornuftigt niveau. Derfor er det ekstra glædeligt, at nedrykningen
blev undgået.
Serie 5 holdet måtte efter en lang og svær sæson, en tur ned i serie 6. Holdet har til tider haft
mere en svært ved, at stille hold. Skader og afbud på 1. holdet gjorde det ikke lettere. Når man
så samtidige, skulle kæmpe med ”dumme” afbud fra de normale spillere på holdet, var løbet lige
som kørt.
Old Boys 40 har år efter år spillet med i toppen af A-rækken, og sågar spillet med om 1. pladsen.
Det var også målet i år, men inden sidste kamp mod Dronningborg lå holdet til nedrykning til Brækken. Kampen mod Dronningborg skulle give point og allerhelst vindes, hvis pladsen i Arækken skulle beholdes.
Dronningborg skulle også bruge point, hvis de skulle vinde rækken. Derfor kunne IFA ikke
forvente lidt ”hjælp” Dronningborg. Kampen sluttede 1-1, hvilket desværre lige nødagtigt ikke
var nok til en ny sæson i A-rækken.
Old Boys 50 har i år skiftet trænerteam. I 2014 har John Andersen og Steffen Hansen har den, til
tider svære opgave at skaffe spillere til holdet. Skønt en del udfordringer, er det dog lykkes at
stille hold.
Holdet endte på en godkendt 8. plads, med 8 point og en målscore på 8 –
14.
Damesenior med Jette Sejr i spidsen endte på en flot 3. plads med 14 point, og en målscore på
39 - 22. Damerne vandt 4 kampe, 2 endte uafgjort, mens 3 kampe blev tabt. Så alt i alt en ok
sæson for Jette & Co.
Årets sommerfest blev som traditionen byder sig afholdt i uge 23, fra d.3. juni – 8. juni.
Igen i år kunne vi præsentere, et festfyrværkeri af forskellige begivenheder, såvel for voksne og
børn.
Tirsdag d.3.juni stod den på familiespisning, med ikke mindre en små 350 betalende gæster.
Morland Park grillede dagen lang, som både kød og svær var lige i øjet. Som noget nyt, kunne vi i
år tilbyde en børnemenu bestående af frikadeller, pasta, brød og salatbord, til de børn som ikke
var ” varm på grisen”
Onsdag var rammerne lagt til en omgang harmonikatræf, som for 5 år i træk havde fundet vej til
Stevnstrup. Omkring 300 harmonika tilhører havde fundet vej til denne skønne aften, der endnu
engang var sponsoreret af Handicapcenteret Kronjylland.
Torsdag var der talentshow for børnene sponsoreret af Daglí Brugsen Stevnstrup.
Torsdag aften stod den på Tapaz aften i samarbejde med Vino Piemonte. De 150 betalende
gæster havde en skøn aften med kvalitetsvare fra Lading Ost, og skønne vine fra Vino Piemonte.
Fredag var som sædvanlig Børnenes Fest. Hovedsponsor for børnenes fest var i år abild trading.
Toget Futte med Lars fra Handicapcenteret som lokomotivfører kørte Stevnstrup tyndt. Der var
skattejagt efter karameller i en container fyldt med sand, som igen år var sponsoreret af Kaj Ove
& Søn. Der var fart over feltet, og fantastiske tricks, da 4 unge knægte gav den Gaz med deres

fantastiske BMX show. Stevnstrup Rideklub tilbød en tur på deres skønne heste, FDF Stevnstrup
bød på pandekager, popcorn m.m.
Som noget nyt i år var der mulighed for at prøve lynhurtige Polaris offroadere. Offroadere blev
kørt og stillet til rådighed af abild trading, mens AK-Belægning stillede pladsen og banen til
rådighed.
Bugtaler og hans uartige hund Poppe underholdt til stor glæde for både børn og voksne.
Kend dit Stevnstrup have sponsoreret Water Balls.
Fredag aften var der børne disko fra 19.00 – 21.00, og ungdoms disko fra 21.00 -24.00.
Musikken blev leveret og sponsoreret af MOBILDDISKOTEK SECRETLIFE. Der er ingen tvivl om, at
alle børnene havde en fantastisk aften sammen med SECRETLIFE, som virkelig have børnene i
deres hule hånd med mange skønne konkurrencer.
Lørdag stod programmet på gadefodbold. 24 tilmeldt dystede om titlen som Stevnstrup bedste
gadehold eller firmahold. Finalen blev vundet af DS Smith Packaging. Finalen blev kommenteret
af den legendariske kommentator Morten Hausborg fra P3 sporten på Danmarks radio.
Lørdag aften var tiden kommet til Årets fest. Menuen var i år en lækker 3 retters festmenu,
leveret af festretten Randers.
Musikken var lagt i hænderne på det legendariske Stevnstrup band After Glow, som var gendannet
for denne aftenens skyld. Lad det være sagt med det samme, da After Glow betrådte scenen og
startede med klub sangen, løftede taget sig på teltet, og festen var musikalsk i de bedste
hænder.
Søndag og sidste dag i sommerfesten, er henlagt til Danmarks smukkeste cykelløb. I samarbejde
med Randers Kommune, Randers Realskole kunne IFA i år byde velkommen til ca. 250 cykellister,
som var klar på og tage hul på den 28 kilometer lange og smukke cykelrute. Efter cykelturen var
der mulighed for en bid mad, og lidt vådt til halsen.
IFA Fodbold vil gerne benytte lejligheden til, at takke alle de frivillige der er med til holde
hjulene i gang, under, før og efter sommerfesten. Uden jeres fantasiske hjælp, kunne det IKKE
lade sig gøre, at afholde sommerfesten på det niveau, som vi efterhånden er kommet op på.
Tusind tak til Gert Leth & Co. Som dag efter dag under sommerfesten kæmper med grillen, og
levere de mest fantastiske stadionpølser med til behøver. Tusind tak til Leif Mikkelsen, Dres
Hviid, Risgaard Mørup og Poul Erik Jørgensen (Polle) som hver morgen møder trofast op, for at
gøre rent efter aftenens strabadser, og gøre klar til en ny dag. I er alle med til og gøre hverdagen
meget nemmere.
En særlig tak til alle vores fantastiske og trofaste sponsorer som år efter år, støtter både
sommerfesten og fodboldafdelingen.
Uden jer alle var der ikke nogen sommerfest i Stevnstrup.
Sommerfesten er ikke kun til gavn for IFA fodbold, men er også blevet et samlingspunkt for
byens gamle og nye borgere. Sidste men ikke mindst er det blevet en begivenhed som alle
byens børn ser frem til år efter år.
Tusind tak til alle jer, der støtten IFA fodbold gennem jeres målaktie. Jeres støtte giver lidt
ekstra luft i hverdagen, og giver mulighed for at putte lidt ekstra krydderi på til
sommerfesten til gavn for os alle i Stevnstrup og omegn.

I ønskes alle en glædelig jul
IF. Alliancen Fodbold

