
Årets TIF’er UNGDOM 2019 
 

 
Årets TIF’er UNGDOM gives enten til en person eller personer, som har ydet en extra ordinær 
indsats i ungdoms afdelingen det forgange år. Pokalen kan gives både til spillere, trænere eller 
andre frivillige i afdelingen. 
 
 
Årets TIF’er UNGDOM uddeles i år til en der har været engageret i TIF i omkring 40 år.  
Han er gået hele vejen via ungdomsfodbold, seniorfodbold, oldboys og trænergerning.  
Altid i samme klub - Tjørring IF fodbold. 
 
Modtageren er altid engageret, altid samlingspunkt, altid forberedt og altid i godt humør 
hvilket  “hans” piger nyder godt af. Han har trænet det samme hold fra de startede som 5-6 årige 
og gør det selvfølgelig stadigvæk. Han nyder samværet, sikrer pigernes fodboldfærdigheder og 
glemmer ikke de sociale aktiviteter.  
 
Årets TIF’er UNGDOM giver den altid lige det ekstra der sikrer pigernes udvikling, om det så er at 
arrangere ekstratræning med drengene eller deltage i stævner rundt omkring i det danske land. 
Årets tif’er ungdom er Lars “Figo” Nielsen. 
  
Derfor giv en stor hånd til Lars ”FIGO” Nielsen – som er valgt som modtager af pokalen som  
Årets TIF’er UNGDOM 2019. 
 
 
Stort tillykke til FIGO med titlen som ÅRETS TIF’er UNGDOM 2019 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Årets TIF’er SENIOR 2019 
 

Årets TIF’er SENIOR gives enten til en person eller personer, som har ydet en extra ordinær 
indsats i senior afdelingen det forgange år. Pokalen kan gives både til spillere, trænere eller andre 
frivillige i afdelingen. 
 
Dette års pokal gives ikke kun til en person, men til flere. Personerne som får årets pokal, har 
været igennem et meget hårdt fodbold år, hvor man både oplevede at spille i KS serien og 
sidenhen rykke ned i JS igen. Efteråret startede fint, men der skete desværre nogle ting både på og 
udenfor banen, som gjorde at vi var nødt til at sige farvel til nogle spillere, da disse ikke ville 
samme vej som de andre. Det betød også at de resterende spillere skulle klare de sidste kampe i JS 
alene og det gjorde de med en kæmpe gejst, sammenhold og fighter vilje. Det betyder også at vi 
stadigvæk skal spille JS. De spillere der er tilbage, har vist at hvor der er vilje, er der også en vej 
fremad igen. Vi kan kun fra klubbens side sige, at der ikke i lang tid har været sådan en fantastisk 
stemning til både træning/kampe, efter træning og når der arrangeres fester. Vi kan vi se hvor 
meget man vil dette hold, alle giver max., og socialiseres rigtig meget, både i omklædningsrum og  

i kantinen.  Der snakkes, grines og uddeles bøder. De har sågar lavet et ”svømmefodboldhold”        
 
Ja, I har jo nok gættet det, Årets TIF’er SENIOR 2019 går til alle spillere i Dame afdelingen. 
Stort tillykke til jer allesammen.  

Nu må i jo selv bestemme hvor pokalen skal stå eller om den skal gå på skift       
 
Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen, som støttede os i den svære tid i efteråret og 
fremadrettet                             
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Årets ILDSJÆL 2019 
 

Årets ILDSJÆL er en meget vellidt og super dedikeret person. Han trådte til da der var mest behov for 
hjælp. Vi stod uden træner for et af vores ungdomshold, og holdet var faktisk på kanten af lukning, men 
året modtager trængte igennem til de unge drenge og fik holdet samlet og kom udmærket igennem en 
tough sæson. 

 

Årets ILDSJÆL er igennem 2019 blevet meget synlig i TIF og er for nyligt også indtrådt i ungdomsudvalget. 
Han har taget bolden op for en meget hektisk juni, hvor han er tovholder på flere meget spændende 
stævnedage, såsom Pigeraketten, DBU 3-bold tour og Ulvecup. Ud over disse ting træner han også vores 

Micro årgang, træner U10 piger og er klubbens FCM repræsentant, så han ligger ikke på den lade side       

 
 
Årets ILDSJÆL er kendt som: meget seriøs, angageret, vellidt, positiv, hjælpsom og altid super 
forberedt og klar med mange gode input på tværs af holdene og klubben. 
 

Modtager af Årets ILDSJÆL 2019 kan nok ikke hemmeligholdes mere, så derfor er det en glæde at 

kunne overrække denne pris til Kenneth Halberg. 

 

Stort tillykke til Kenneth Halberg med titlen som ÅRETS INDSJÆL 2019 

 

 


