
Mie Johansens fond 2012.  

Mie Johansen skænkede for 23 år siden 25.000 kr. til Hovborg UIF. Den 
daværende bestyrelse besluttede, at hovedparten af pengene skulle indgå i 
en fond ti l påskønnelse af dygtige og entusiastiske ledere i 
ungdomsafdelingen.
”Fonden gives til en leder i HUIF´s ungdomsafdeling, som 
har gjort sig bemærket på en positiv måde i foreningslivet i 
Hovborg UIF.” 
Med hæderen følger 1000 kr.

På bestyrelsesmødet i maj drøftede vi, hvilke kandidater, der kunne komme på tale til 
at modtage Mie Johansens Fond i 2012.
Det var ikke svært for fodboldudvalget, da det blev spurgt, om det havde et emne. 
Udvalget har indstillet en person, der har været aktiv i fodboldafdelingen siden 6 års 
alderen. Vedkommende har lige fra start udvist en fantastisk interesse for fodbold, 
talentet med bolden var ligeledes medfødt og virkede positivt smittende på de øvrige 
poder dengang. Da deres kandidat blev lidt ældre, skulle der prøves kræfter med en 
større klub, hvor der var flere spillere af hunkøn, … nu er det så afsløret, at 
vedkommende er en ung dame, som dog ind imellem optræder på vores U-17 
herrehold uden problemer med hverken det fysiske eller tekniske i forhold til dem.
Indstillingen til prisen begrunder udvalget med, at for 3 år siden, da 
fodboldafdelingen startede med fredagstræning for børn, tilbød hun straks at træde til 
som træner. Så snart sidste skoletime var slut, stillede hun omklædt på banen og tog 
med det samme ansvaret for den gruppe børn, hun fik tildelt den dag. Hun levede helt 
op til vores motto om, at det skal være sjovt at spille fodbold, - og der er plads til 
alle! Men ind imellem kunne den strikse tone dog også findes frem, - man skal jo 
ikke pibe over småting. 
Hun er nu efterhånden blevet mere hængt op af skolegang og træning og kampe i 
Team VAB, som det hedder, hvor hun spiller nu, men når hun har muligheden for at 
træde til ved stævner, som det DGI-stævne, der blev afholdt her i går, hvor en masse 
glade børn spillede fodbold på de oppustelige baner, er hun klar med fløjten eller ved 
tidtageruret. Så fodboldudvalget var meget glad og stolt over at kunne indstille 
Marlene van Mourik til Mie Johansens Fond 2012.
Og jeg må sige, at den gik rent ind hos resten af bestyrelsen. Vi er i HUIF meget 
taknemmelig for den store indsats du har gjort hidtil indenfor fodbold her hos os. Vi 
ønsker dig alt mulig held fremover med dit eget spil og med din trænergerning. Vi er 
godt klar over, at uddannelse og mange andre ting måske vil trække dig væk fra 
HUIF, men vi håber at få fornøjelse af dig lidt endnu. 
Tillykke!


