
Ungdom tilsat rutine og erfaring er opskriften på succes i RIF 
Det seriøse arbejde med de unge fortsætter og videreudvikles i den nye sæson, og det vil give 

masser af god erfaring og gode oplevelser undervejs. 
Vi er klar til en rejse med fokus på læring og fællesskab. 

En ny sæson står for døren, og som altid står spørgsmålene i kø. Hvor er vi selv, og hvad er vores 
målsætninger? Hvad ved vi om de andre hold i rækken? Tilgange og afgange? Osv, osv.  

Lad os bare sige det med samme. Vi vil op i divisionen igen, men med udgangspunkt i vores nuværende 
status som danmarksseriehold og dermed underlagt amatørbetingelserne, så øver os hele tiden på at lære 
at tøjle utålmodigheden. Der findes ingen genveje, intet kvikfix, kun hårdt målrettet arbejde. Og så 
naturligvis, at vi fastholder ambitionerne om at have de bedste trænere, ledere og træningsforhold som 
overhovedet muligt, og dermed være attraktiv for talentfulde fodboldspillere.  

Vejen mod divisionen indledte vi sidste år, hvor cheftræner Claus Christiansen helt bevidst og i fin 
overensstemmelse med klubbens sportslige ledelse, valgte en strategi, hvor det først og fremmest handler 
om udvikling af egne lokale spillere.  

”Det må aldrig blive en spændetrøje og dumstædigt at fastholde en strategi, men med de unge spillere vi 
har lige nu, så giver ungesatsningen på alle måder mening. Samtidig virker det også troværdigt i forhold til 
at tiltrække andre unge talenter, at de får en reel chance på klubbens førstehold. Troværdighed, gode 
forhold og kvalitet går hånd i hånd”, som Claus Christiansen udtrykker det.  

Vores geografiske placering udfordrer altid kontinuiteten på et fodboldhold, fordi mange unge hvert år 
søger mod de større uddannelsesbyer. Derfor skal vi altid tænke mere kreativt og arbejde hårdere end 
klubber længere østpå. Samarbejdet med de lokale ungdomsuddannelser om et morgentræningstilbud for 
særligt talentfulde unge er også en del af den kreative nytænkning. Det skal være med til at forstærke 
udvikling af egne fodboldspillere og styrke klubbens divisionsambitioner på sigt.  

”Målet er at have et tilbud, som unge finder interessant og spændende at være en del af. Nogle forlader 
området, og andre skal så ind og erstatte dem. Men for at fastholde de høje ambitioner, så kræver det 
under alle omstændigheder, at vi har en kerne af spillere, som vi kan regne med over flere år. Det sikrer 
kontinuiteten og betyder, at vi ikke skal begynde forfra hvert år. Lige nu har vi en Århus bil og en Esbjerg bil 
med seks spillere kørende, og det naturligvis kun fordi, de finder vores projekt attraktiv. Hvordan det ser ud 
om fx et år, det ved vi ikke med sikkerhed”, udtaler sportschef Nicolai Wael.   

Lige nu har klubben en samlet 1.+2.holdstrup på ca. 35 spillere. Det er inklusiv en flok talentfulde U19 
spillere, som kommer under ledelse af Dennis Juelsgaard og Andres Lope. Der vil dog være en naturlig 
bevægelse mellem 1.holdstruppen og 2.holdstruppen efter devisen, er du god nok, så er du også gammel 
nok til kampe på førsteholdet. De helt unge kommer til at dyrke deres talent og videreudvikling på klubbens 
serie 2 hold, U-holdet, hvor U`et står for både ungdom og udvikling, og som klubben har en forventning om 
ender i toppen af deres række.  

Så her og nu er forudsætningerne til stede for vækst og udvikling, men om det så ender med en oprykning 
til divisionen må tiden vise. Som Sportschefen udtrykker det: ” Vi byder alle op til kamp, men de store 
armbevægelser overlader vi til andre. Så længe vi kan se, at de enkelte spillere bygger på, og at holdet på 
samme vis udvikler sig, så er vi på rette kurs. Det samlede regnskab kan først gøres op efter 27. spillerunde. 
Velkommen til en vildt spændende sæson”.  


