Jimmy S. Nielsen og Kris Skriver fortsat i spidsen for U19 i
GGIF
Gennem de seneste to år er adskillige talentfulde fodboldspillere debuteret på
GGIFs førstehold i serie 2. Mange af dem, selv om de endnu er U19 spillere.
I GGIF Fodbold er U19 og senior en afdeling og træner sammen, og der et
enormt godt samarbejde om at udvikle spillerne og samtidig sørge for både
førsteholdet i serie 2 og U19 er konkurrencedygtige, ligesom der i efteråret
var et U19 andethold, der spillede senior serie 5 sammen med unge
seniorspillere.
- Vi tror vi har ramt noget rigtig ved at slå afdelingerne sammen, og vi ofte
over 40 til træning. At det så samtidig kan fungere, så U19 vinder
fodboldkampe og spillerne på skift også kan udfolde sig på førsteholdet –
ja det skyldes ikke mindst to meget dygtige U19 trænere med blik for
helheden i klubben. Derfor er vi også lykkelige for, at Jimmy Søndergaard
Nielsen og Kris Jensen Skriver har sagt ja til at fortsætte på posten, siger
Søren Madsen, der er formand for GGIF Fodbold.
U19 skal i foråret spille Liga 2 og det er en stor sportslig udfordring, der
samtidig giver lange køreture til modstandere som FC Djursland, Randers,
Vorup og Hinnerup foruden Skanderborg, VB og Silkeborg.
- Der er ingen tvivl om, at U19 bliver sportslig udfordret, men vi har en
talentfuld trup med spillere fra stort set hele Billund Kommune, og vi tror
de vil udvikle sig endnu mere med den hårdere konkurrence, træning med
de bedste seniorer og to trænere, der mildt sagt ikke kan lide at tabe,
siger Søren Madsen.
U 19 indleder træningen sammen med senior på lørdag den 3. februar
klokken 15.00.

Yderligere oplysninger hos træner Jimmy Søndergaard Nielsen på telefon
5126 1966 eller træner Kris Skriver på telefon 2988 5195.

