
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Årets TIF’er UNGDOM 2022 
 

 
Årets TIF’er UNGDOM gives enten til en person eller personer, som har ydet en extra ordinær indsats i 

ungdomsafdelingen det forgange år. Pokalen kan gives både til spillere, trænere eller andre frivillige i 

afdelingen.  

Årets TIF’er UNGDOM 2022 er en person som ligger rigtig meget tid i klubben, ikke kun som 

ungdomstræner, men også som spiller. Træneren tænker mere på sammenhold og bredde end på 

resultater, men hvem bliver ikke glad når det går godt på banen.        

Træneren arrangerer også gæste trænere med speciale i eks. afslutninger og målmandsteknik.                   

Kun fremtiden vil vise hvad der ellers kan findes på.  

Træneren tiltrådte holdet i foråret 2020, og begynder nu på sit 4 år med holdet. Træneren står ikke alene, 

men har en kæmpe hjælp i form af hans 2 træner kollegaer og 1 holdleder. Uden dem var det uden tvivl en 

kamp om at nå det hele. Ud over træner og leder, så er der også opbygget en flot forældre gruppe.              

En gruppe som arrangerer alt fra sociale arrangementer, anderledes trænings emner (Yoga, Løbetræner, 

Balance træning). Forældre gruppen er også med til at finde gode træningskampe, stævner og ture til 

udlandet. Forældregruppen er også dem som sætter forældrene i gang med at indsamle penge til 

holdkassen. Træneren har altid en åben dialog med spiller, forældre træner og holdleder, om alt hvad der 

omhandler holdet.   

Træneren deltager altid så vidt muligt på alle hold uanset niveau og uanset om træneres eget barn er på 

hold eller ej. Træneren sørger altid for at alle spillere er glade, for at komme til både træning og kamp. 

Træneren er entusiastisk både til træning og til kamp, og det kan mærkes på spillerne.  

 

Giv en stor hånd til Morten Hougaard – som er valgt som modtager af pokalen som  

Årets TIF’er UNGDOM 20212 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Årets TIF’er SENIOR 2022 
 

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 til en person som igennem mange år har været en del af senior fodbolden i 

Tjørring IF trods hans unge alder. Da vi oplevede en stor gruppe af spillere stoppede på 

førsteholdet, så var han en af dem som blev tilbage og hjalp med at samle holdet igen. Han går 

foran både på banen og i omklædningsrummet, hvor han har været god til at få alle spillere til at 

føle sig velkommen på førsteholdet, uanset hvem der er. Han har også været med til at der nu er  

mere åbent imellem omklædning 3 og 4 så alle føler sig velkommen.  

Derudover har han også været god til at få U19 spillerne til at føle sig velkommen, både til 
samtræninger, men også de spillere som kom op for at træne mere regelmæssigt med 
førsteholdet, hvilket de har været utroligt glade for. 
  
Han er selvfølgelig også med til at stå for flere aktiviteter senior herrer og damer imellem. Aldrig 
har der været arrangeret spå meget socialt på tværs af holdene, dame og herrer imellem, det er 
virkelig fedt at opleve. 

 
 
Giv en stor hånd til Jonas Ibsen – som er valgt som modtager af pokalen som  
Årets TIF’er SENIOR 2022 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Årets ILDSJÆL 2022 
 

Årets ildsjæl kan gives til en person, som i årets løb har ydet en ekstra stor indsats i klubben eller 

på anden måde gjort sig positivt bemærket. Pokalen kan uddeles til både spillere, trænere, 

holdledere eller andre klubpersoner. 

 
Årets ILDSJÆL tildeles en meget vellidt og ekstrem dedikeret person ift. det område han varetager.            
Han er altid klar og villig til at hjælpe, om det er stort eller småt. Man kan sige om denne person at han er 
en rigtig ”håndværker” som til stadighed gør alt for at tilegne sig viden og bruge det i sit daglige arbejde i 
klubben. Man kan sagtens tænke at han leverer mere end krævet, for det gør han virkelig, men han gør det 

fordi han elsker det og slet ikke kan lade være – Tak       
 
Årets ILDSJÆL er uundværlig i vores fodboldklub. Var det ikke for ham var der mange fodboldkampe der 
ikke kunne afvikles på samme niveau, simpelthen fordi hans ”håndværk” rent faktisk i bogstavelige forstand 
er et arbejde der fortrinsvis udføres med hænderne – og hvilke magiske hænder han har.  
 
Ud over at være klubbens sportsbehandler, så er han også ass. træner på S4 hvor han også bruger hans 
fodbold- og menneskelige kundskaber med stor succes. 

 
Modtager af Årets ILDSJÆL 2022 kan nok ikke hemmeligholdes mere, så derfor er det en kæmpe 

glæde at kunne overrække denne pris til Thomas Tarri - Giv ham en stor hånd. 

 

 

 

 

 


