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Indledning  

Til orientering er vi i BTI fodbold i alt 209 registrerede spillere. Heraf 121 ungdomsspillere, 

66 drenge, 55 piger, 88 herresenior/Oldboys/dame spillere. 

Det eneste vi har haft forældrehjælp til i år, er salg af julekalendere – da alt andet blev drop-

pet pga. COVID-19. 
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Herresenior 
I 2020 spillede 1 holdet i serie 5 i foråret, som aldrig blev færdigspillet. I efteråret havde vi 2 

hold. 1 hold i serie 5 og 1 hold i serie 6. Serie 5 endte med oprykning til serie 4, mens serie 6 

forbliver og havde svært ved at stille hold selvom vi var mellem 18-20 til træning hver gang. 

Undertegnede var træner for dem i 2020. I 2021 er det lykkedes os at finde 2 af klubbens 

spillere til at træne herresenior – Nicklas & Nikolai, unge folk med masser af gåpåmod.  

Håbet er at vi kan blive så mange at vi kan blive 2 hold og at den store opbakning til træning 

vil fortsætte.  

Dameafdelingen 

Damerne har igen i 2020 spillet 7 mandsfodbold under ledelse af Tina Kristensen. Vi havde 

1 hold med som har klaret sig fint hen over sæsonen. Der blev ikke spillet nogle kampe i for-

året pga. Corona, men i efteråret endte de på førstepladsen.  

Diverse Oldboyshold  

Gældende for diverse oldboys for året 2020 har været at holdene har klaret sig rimeligt de få 

kampe der er blevet afviklet.   

Ungdomsafdelingen 

På ungdomssiden fortsatte den positive udvikling. Tommy Lund Christensen eller UK som vi 

kalder ham, har været ansat siden starten af 2012 og har igen i år tilført de forskellige hold 

og klubben masser af input til de få træninger der har været i 2020. 

 

Lidt om ungdomsholdene 2020: 

Vi har igen i 2020 haft mange hold tilmeldt, i de respektive aldersgrupper. I de helt små år-

gange fra u-6 og op og til u-15 har der været stor fremgang til både træning og kamp og folk 

som kommer i parken mandag og onsdag ved godt at her er der fyldt op rundt omkring. I de 

fleste aldersgrupper er vi godt besat rent trænermæssigt dog kniber det lidt i de yngste år-

gange.  

Som noget nyt er der flere af grupperne som er begyndt samarbejde med andre klubber 

rundt omkring. Det gælder Anders Engens piger, Kenneths og Toms drenge. 

 



Side 3 af 7 
 

U16 piger Liga 3 

Kenneth Mejlvang har trænet U-16 pigerne godt hjulpet af Thorbjørn Larsen. Pigerne har 

spillet 11 mands og gjort det rigtigt godt. Igen er der ikke så meget at sige om foråret, men 

pigerne har helt sikkert udviklet sig hen over sæsonen og sluttede på en flot 1 plads i efter-

året. 8mands holdet sluttede på en 3 tredjeplads i efteråret. Glæder mig til at følge dem i den 

kommende sæson altid dejligt at se 11 mands fodbold. 

 

U12-13 piger 

Anders Engen har været cheftræner for denne gruppe og trænet dem sammen med Thomas 

Nielsen og Louis Borch. Dette er en stor årgang som har fået en del tilgang i truppen. De har 

startet et samarbejde med Hirtshals som de træner med en gang imellem. Flittige til træning 

og spillet mange gode kampe. 

U13 pigerne har spillet i Liga 2 og sluttede midt i rækken.  

U12 pigerne har også været ude at spille og klarede sig også fint.  

  

U10-11 piger 

Disse piger er blevet trænet af Kristian Jensen og Salajan Loan . Kristian har virkelig godt 

styr på det og især de yngste piger leverer gode resultater, samtidig med at de hygger sig. 

 

U15 drenge 

Disse drenge er blevet trænet af Tom Jensen og Jørgen Hansen fra Sindal. Der er tale om 

et samarbejde med Sindal, hvor de træner skiftevis i Bindslev og Sindal, ligesom de også 

deles om kampene. De har klaret sig fornuftigt og er altid klar til kamp. Det er skønt at få et 

11mands drengehold i denne aldersgruppe.  

 

U12-13 drenge 

Disse drenge er blevet trænet af Kenneth Mejlvang. Nogle af træningerne har foregået i SHI, 

hvor der er blevet et samarbejde i disse aldersgrupper. De har været tilmeldt u12 drenge C 

og har klaret sig tilfredsstillende. U13 drengene især Liga 2A har klaret sig godt. De andre 

hold har også været tilfredsstillende.  

 

U10-11 drenge 

Disse drenge er blevet trænet af Christian Andersen og Casper Volsted. De har været flittige 

til træning og klaret sig hæderligt i de respektive puljer.  



Side 4 af 7 
 

 

U8-9 drenge 

Disse drenge er blevet trænet af Casper Volsted og Susanne Pedersen. De har også spillet 

gode kampe ind imellem. Vi er lidt sårbare i denne gruppe og kunne godt bruge lidt flere spil-

lere.  

 

U6-7 drenge/piger 

Denne årgang er blevet trænet af Pia Larsen. Ikke så mange til træning. Her har vi virkelig 

brug for at få gang i nogle flere børn. Pia står der altid og er klar, så det er bare med at få 

børnene i gang.  

 

Diverse pokaler 

Igen pga. det triste år 2020 har vi valgt ikke at uddele nogle pokaler i ungdomsafdelingen.  

 

Vinter ungdom 

Kenneths drenge har forsøgt sig lidt udendørs og spillet få kampe, før nedlukning igen.  

Vi har haft holdt tilmeldt Futsal indendørs. Bl.a. vores herresenior, Anders Engens piger og 

Kristian Jensens piger. De nåede kun 1 stævne før nedlukning. 

 

Cup 

Ingen har i år været afsted til nogle cup – igen pga. covid-19. 

Beklædning 

Sportsmaster er fortsat vores beklædningssponsor, som vi har et godt samarbejde med og vi 

spiller i Adidas tøj.  

Kunstgræsbane 

Kunstgræsplænen blev i 2020 benyttet af herresenior og nogle drengespillere. Vi spillede 

enkelte træningskampe på kunstgræsbanen, og det vil vi også gøre i år.  

Vores kontaktperson er Kenneth Mejlvang med hjælp fra Erik Vinding. 
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Fodboldskole 

BTI Fodboldskole 2020 var som mange andre arrangementer påvirket af Corona situationen. 

Vi bag skolen var meget spændte på om vi kunne gennemføre ud fra gældende restriktioner. 

Vi var ”heldige” med at smittetallet i starten af skolernes sommerferie var lav, så der var 

grønt lys fra myndighederne til at holde skolen. 

 

Dog med flere restriktioner end normalt. Ingen hoppepuder, ingen vandkamp, ingen gæste-

besøg fra AaB, mere opdeling i grupper, hvor hver gruppe havde eget toilet, håndvaske, 

spritflasker mm. 

 

Men det lykkedes os alligevel at få afholdt den måske bedste fodboldskole. 136 fodboldspil-

lere fra mange klubber var tilmeldt. Det højeste deltager antal vi har haft siden vi startede 

skolen i 2014. Det er dog ikke vores ambition, at være den største, men at være den bedste. 

 

Vi havde valgt at trække dygtige trænere ind som sammen med klubbens egne trænere 

kunne give de mange fodboldspillere en super uge, hvor de rykker sig fodboldmæssigt, men 

også får mange nye sociale relationer. Vi valgte i år at udvide målmandstræningen, som og-

så blev en succes. 

 

En kæmpe stor tak skal lyde til alle de frivillige i køkken, hjælpere til at stille op og pakke ned 

og ikke mindst de mange trænere som var med til at give 136 fodboldspillere en god start på 

sommerferien til trods for at Corona. 

 

Vi håber, at vi i 2021 kan samle holdet bag skolen og afholde fodboldskolen igen. 

Firmafodbold 

Der var i 2020 kun ganske få hold med og det ender nok med at det bliver nedlagt.  

Dana Cup / Tour de Bindslev 

Dana Cup blev som de fleste nok ved, ikke afviklet i 2020 og det samme gælder Tour de 

Bindslev. Vi har heldigvis fået dækket en del af det tabte via forskellige tilskudspuljer.  

Bane & Anlæg 

Vedligeholdelse af bane og anlæg, såsom maling mv. Dette fremstår som noget af det flotte-

ste her i Nordjylland, dette kan vi især takke de 2 x Erik for.  
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Sponsorer 

Vi har nogenlunde opretholdt samme niveau som sidste år. Vi er nok klar over, det at være 

sponsor for BTI´s fodboldafdeling ikke har den store PR værdi, og det er da heller ikke det 

argument Arne bruger, når han er ude at sælge sponsorater.  

Det er mere argumentet for at støtte den lokale sport og ungdomsarbejdet. 

Vi er fortsat meget taknemlige for de midler vi får ind fra sponsorerne, da det kræver en del 

resurser at drive vores store ungdomsafdeling. 

Lidt om fremtiden 

Fremtiden for BTI fodbold ser spændende og udfordrende ud, med masser af opgaver der 

skal løses. Spændende og se om Herreseniorafdeling kan fortsætte den positive udvikling 

og med den nye trænere. Spændende at se om de sammenslåede hold fortsætter og om det 

bliver en succes. Fremover vil der højst sandsynlig blive mere samarbejde med Sindal i de 

forskellige aldersgrupper, da begge klubber mangler medlemmer for at kunne stille hold i de 

respektive rækker.  

Vi har også en kæmpe udfordring, da vi står i den situation at vi skal have fundet ud af hvad 

vi gør uden Tommy UK, som efter eget ønske er blevet fristillet det sidste år af hans kon-

trakt. Det er ikke fordi han er træt af at være her, men er blevet tilbudt et attraktivt job som 

ungdomskonsulent i FFI. Vi ville naturligvis ikke stille os i vejen for dette, da Tommy i snart 

11 år har bidraget med sin faglige viden. Vi ønsker ham held og lykke fremover og kan også 

i ny og næ trække lidt på ham. Hvad vi vil gøre fremover, bliver stadig diskuteret. Om det er 

en ny UK eller anden form for strukturering, det må fremtiden vise.  

 

Et af mine allerstørste ønsker i 2019 var at få renoveret vores klubhus. I 2020 blev det 

drømmen til virkelighed. Vi har virkelig fået et godt lokale og vil gerne her takke alle som har 

bidraget med at få dette op at stå – også den store velvilje i hovedbestyrelsen. Dette gør at 

vi fremover, når vi får lov, kan få gang i sociale arrangementer og tiltag i klubhuset.  
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Afslutning 

Til sidst vil der lige være en takkerunde: 

Tak til samarbejdet med hovedbestyrelsen.  

Tak til Christian Engen vores halinspektør som altid er imødekommende 

Tak til Hjørring Kommune.  

Tak til BTI’s venner for deres økonomiske opbakning, til vores frivillige ledere osv. 

Tak til ”kridtmanden” Erik Holm for de pæne streger og det altid pæne fodboldanlæg.  

Tak til Erik Kristiansen som er vores kampfordeler og altmuligmand. 

Sidst men ikke mindst vil jeg takke alle, der har bidraget til at holde hjulene i gang i BTI fod-

bold i 2020, som det har været et anderledes år for os alle. 

En stor tak til alle i fodboldbestyrelsen, samt de forskellige underudvalg, som har hjulpet mig 

som formand.  

Rent økonomisk har 2020 også været tilfredsstillende på trods af situationen og vi tænker på 

den store investering i klubhuset. 

 


