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” Vi er nødt til at øge presset på
   kommunen for at få bedre 
  faciliteter ” 

1. Hvad bliver de vigtigste opgaver for dig som fod-
boldformand i din klub i 2009?
Vi har de seneste 7-8 år oplevet en fordobling i medlems-
tallet fra ca. 200 til ca. 400. Dette er sket uden vi har fået 
flere faciliteter, og uden vi har styrket organisationen. 
Det har betydet at vores græsareal (det der svarer til 3 
11-mands baner) og vore 4 omklædningsrum er meget 
svært belastet. Derudover har vi ingen vintertræningsmu-
ligheder. Det betyder, at vi skal leje/låne os ind på andre 
anlæg for vintertræning. Denne situation er naturligvis helt 
uholdbar. 
Vi er derfor nødt til at øge presset på kommunen for at få 
fart i en plan om fremtidig udbygning af vort anlæg - både 
vedr. baner og omklædningsrum. Derudover skal vi have 
udbygget vores organisation, således at vi står bedre 
rustet til at yde en god service for vore medlemmer.  
2. Er der nogle ting, som din klub vil gøre anderledes i 
år end sidste år?
Der er mange ting, der både kan og skal gøres ander-
ledes. Men som nævnt tidligere har vi haft en voldsom 
vækst. Det har heldigvis også betydet, at vi har fået man-
ge nye frivillige trænere ind i klubben. Der har dog ikke 
været resurser til at yde den hjælp til disse mange træ-
nere, de har haft behov for. De har været meget overladt 
til sig selv, og det er selvsagt ikke godt nok.
Vi har netop fået en funktion i klubben, hvor vi har en 
trænerkoordinator. Denne person vil kunne hjælpe træ-
nerne med mange at de praktiske spørgsmål, de har i 
hverdagen. Vi skal yde en bedre service for vore mange 
ulønnede trænere i 2009. 
3. Hvilke muligheder ser du for at styrke ungdomsar-
bejdet i klubben?
Helsted Fremad er en klub for ungdommen, og vi er me-
get styret af forældrene. Det betyder, at der især er meget 
fokus på de helt små fodboldspillere i klubben.
Vores indsatsområde vil i den kommende periode primært 
være pigefodbold, samt de lidt ældre hold, som U13, U15 
og U17. Det er jo den alder, hvor vi oplever, at der kan 
komme et frafald fra fodbolden. Det kan skyldes mange 
ting, bl.a. arbejde, efterskole og lign. Det vil derfor være 
vigtigt at lave tiltag i fremtiden, der kan tilgodese denne 
gruppe i klubben.
Dette kan evt. ske gennem udlandsture, lektiecafe eller 
lign. Det er et område, som er på et absolut begyndersta-
die hos os.
4. Hvilke muligheder ser du for at styrke seniorarbejdet 
i klubben?

Den bedste måde at styrke 
vores seniorafdeling på vil 
være at fastholde vore ung-
domsspillere, således at 
vi fra U19 vil kunne få seniorspillere fra egne rækker. Det 
har vi faktisk kun oplevet sidste år, men vi ser det som en 
meget vigtig del af vores seniorafdeling i fremtiden.
Hvis vi skal få succes med denne strategi, er det meget 
vigtigt, at vi er i stand til at tiltrække kvalificerede trænere.
 5. Hvad er din klubs største aktuelle udfordring?
Vores største udfordringer er helt klart baner og omklæd-
ningsrum. 
6. Hvilke ønsker har du til uddannelse i klubbens hver-
dag, både ledere og trænere? 
Det kan være svært for vore trænere at afse tid til week-
endkurser og længere kursusforløb, da der også skal 
være tid til både familie og arbejde. Alle vore trænere er 
ulønnede. Derfor skal vi forsøge at finde et uddannelsesni-
veau, der harmonerer med dette.
Det kunne f.eks. være aftenkurser i egen klub, således at 
der ikke skal afses tid til transport, overnatning eller lign. 
Korte inspirationskurser i egen hule tror jeg vil trække flere 
til end de store, men gode, kurser. 
7. Hvordan oplever du viljen hos forældre og medlem-
mer til at støtte klubbens arbejde?
Langt de fleste forældre er meget flinke til at bakke op 
omkring arbejdet; det være sig både som trænere, hold-
ledere eller lign. Vi oplever dog også, at jo mere enga-
gement børnene har, jo mere har forældrene, og det kan 
godt gøre det svært at finde hjælpere til f.eks. et 3. hold.
Når der så ikke lige er enten en træner eller holdleder til 
et hold, lyder spørgsmålet altid: Jamen hvad gør klubben? 
Svaret er, at vi jo er en forening, og at løsningerne skal 
findes i forening. Det er jo blandt andet forældrene, der er 
foreningen. Derfor er det som regel også her, vi skal finde 
løsningerne.
8. Hvordan definerer du ”succes” i din klub?
Succes for Helsted Fremad er den dag, hvor vi har fået de 
rammer, vi har behov for. Det vil sige: 1 græsbane mere, 
1 vintertræningsbane, 3-4 omklædningsrum mere, samt et 
foreningshus, der kan blive et samlingspunkt for hele by-
delen  - og ikke bare for os der normalt kommer i Helsted 
Fremad.
På den menneskelige side er succeskriteriet, at vi får skabt 
gode rammer for vore trænere, således at de kan finde/få 
den hjælp, de har behov for, samt at forældrene i endnu 
højere grad føler, at de er en del af klubben og dens 
arbejdsopgaver.

8 spørgsmål til Steen Haugaard Fransen, Helsted Fremad

Ellers er indsatsområdet især at udvikle pige-
siden og fastholde ungdomsspillerne
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Vi har stillet otte skarpe spørgsmål til en formand for en jysk fodboldklub.
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FORSIDE FOTO

Anders Knudsen har i mere end 30 år arbejdet med ungdom i Sunds IF. 
Det gælder både drenge og piger. samty en kort periode som 1. holds-
træner.
Samtidig har Anders Knudsen været aktiv i klubbens udviklingsprojekter. 
Han har lige sat sig i spidsen for en ”Vision 2020”, der skal skabe flere 
faciliteter for klubbens mere end 600 medlemmer, så tilbuddene bliver 
flere uden om fodboldspillet.

Foto: Henrik Bjerregrav
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Det er en lørdag i marts, en af disse grå og disede forårs-
dage, hvor de lyse timer ligesom døjer med at sætte sig 
igennem.
 
U17 juniorholdene fra Beder Malling Idrætsforening og 
Fuglebakken KFUM spiller træningsturneringskamp på 
idrætsanlægget mellem Beder og Malling. Gæsterne fra 
Fuglebakken i det vestlige Århus spiller i rødt - og hjem-
meholdet er i hvidt.

Der er også en anden markant forskel på de to hold: to 
tredjedel af spillerne fra boligblokkene i det vestlige Århus 
er mørke i huden, af anden etnisk herkomst end dansk, 
mens drengene fra parcelhusene i Beder og Malling alle 
er lyse i huden.

Selv om der er omkring en måned til den rigtige turnering 
starter, så fighter spillerne om hver en bold. Den ubereg-
nelige grusbane giver da også anledning til en del frispark 
af den mere hændelige slags. Kampens godt og vel mid-
aldrende dommer ser dog ud til at have styr på kampen.
Endnu da...

Efter et par tvivlsomme kendelser i starten af 2. halvleg 
øges kampens intensitet - og kort efter bliver dommeren 
sat på en alvorlig prøve. En af Fuglebakkens forsvarsspil-
lere piller bolden fra en BMI-angriber - for derefter at blive 
strakt til jorden af en ualmindelig grim eftertackling.

Den forurettede Fuglebakken KFUM-spiller er lynhurtigt 
på benene igen, og han sender BMI-spilleren i jorden med 

Tekst og fotos: Søren Mogensen

 
             VORES  betingelser
De spiller her på 

Martin Kristensen: -Jeg tror, at de 
her unge savner det forudsigelige.
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Martin Kristensen og Bo Nielsen træner U17-drengene med vidt forskellige oprindelser i 
Fuglebakken KFUM - De har gjort det i 11-12 år, og måske gør det den store forskel for 
den gruppe af unge

et skub i brystet. I løbet af nul-komma-fem er begge holds 
spillere samlet i en stor klump - og der opstår tumult.

HURTIG REAKTION
Det er en hurtig reaktion af de to holds trænere, der red-
der situationen. De styrter ind på banen og skiller parterne. 
Dommeren kan ånde lettet op - og nøjes med at præsen-
tere et gult kort, en ti minutters udvisning, til Fuglebakken-
spilleren.

Resten af kampen forløber roligt. Fuglebakken KFUM 
kommer på grund af udvisningen under pres, men holdet 
kan ride stormen af og tage hjem til Århus med en 2-1 
sejr. Bemærkelsesværdigt, eftersom BMI faktisk spiller i en 
række over Fuglebakken...

Det ligner ham slet ikke, sådan at lave en hævnakt. Han  -
er en rigtig god dreng. Jeg kan ikke mindes, at han 
har gjort noget lignende tidligere”, siger Fuglebakken 
KFUM’s førsteholdstræner Martin Kristensen til mig på 
vej ind i klubhuset.

Jeg tror ham gerne. For jeg har set en ualmindelig brø-
debetynget knægt følge resten af kampen fra sidelinien. 
Hvad jeg også har set er hans store hudafskrabninger på 
både knæ og albuer.

Men du må regne med, at disse knægte ofte er ude for  -
et stort pres”, fortsætter Martin Kristensen.

 
             VORES  betingelser
De spiller her på 

Haci Koc (tv) og Mads Frølund Poulsen - Vi 
hygger os og ser en film hjemme hos en af os
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IKKE SJÆLDENT ER DE VOKSNE VÆRST
”Når vi spiller på udebane, så må drengene finde sig i at 
lægge øre til lidt af hvert. Og ikke sjældent er det voksne 
mennesker på sidelinjen, der er værst. Men det skal ikke 
være nogen undskyldning. Vi arbejder hele tiden hårdt på 
at øge selvdisciplinen.”

Efter en gang sejrskampråb i omklædningsrummet i Beder 
Malling går turen hjem til Århus til klubhuset ved Fryden-
lundskolen.

Martin Kristensen - og hans medtræner, Bo Nielsen - har 
trænet de fleste af spillerne i 11-12 år. Først i KFUMs Bold-
klub Århus, og siden sommeren 2008 i sammenslutningen 
af KFUMs Boldklub og IHF, klubben der i folkemunde 
mestendels har heddet Fuglebakken.

Begge trænere startede som trænere gør flest. Da deres 
egne poder var i 5-års alderen, stod klubben og manglede 
trænere. Og ja, - så sprang et par af fædrene til.
   
Men det at være drengetræner i det vestlige Århus er ikke 
den samme trænergerninghos  de fleste andre steder.

I U17 første- og andetholdstrup-
pen i Fuglebakken KFUM er der 
hen ved ti forskellige ”nationalite-
ter” - eller oprindelser, som Martin 
Kristensen foretrækker at kalde 
det.

Jeg tænker ikke lige over det  -
i det daglige, men lad mig nu se. 
Fatah og Mohammed har rødder i 
Somalia, Dillan og Karwan i Kur-
distan. Haci’s familie kommer fra 
Tyrkiet, Fidel’s fra Columbia. Og 
så er der Yosuf fra Eritrea, Jallal 
fra Afghanistan og - jo, vi har også 
spillere fra Vietnam og Kina. De er 
godt nok ikke med i dag. ” 

DE SPILLER ALTSÅ PÅ VORES 
BETINGELSER

Men du bliver vel n ø d t til at  -
tænke over det faktum - at dine 
spillere har baggrund i alle ver-
denshjørner? Det kræver vel en 
anden form for indsats fra din side? 

Vi ved da for pokker, at der er  -
forskel på de drenge der kommer 
her i klubben. Men det, som dren-
gene skal vide - og ved - det er, at 
de spiller her på vores betingelser, 
på Bo’s og mine betingelser. Og 
de betingelser er først og frem-
mest, at de skal opføre sig ordent-
ligt. At de ikke er mere - fordi én 

nu tilfældigvis er tyrkisk; eller dansk - eller somalisk. Her 
er det vores regler, der gælder - og det har de efter-
hånden lært. Her spiller vi fodbold, og det er det, det 
handler om. Uanset hvor du kommer fra”.

Jeg tror også, at drengene opfører sig anderledes her”,  -
bryder andetholdstræner Bo Nielsen ind. Ud over at 
være træner er han også formand for ungdomsafdelin-
gen i klubben, formand for hen ved 200 ungdomsspil-
lere.

For mange af spillerne har vi to været her ’altid’ - i mod- -
sætning til i skolen, ja, eller derhjemme, hvor forholde-
ne kan være noget mere omskiftelige. Pludselig er der 
en ny lærer i klassen - eller pludselig er far væk.”

”JEG TROR, AT DE SAVNER DET ForUDsigelige”
Jeg tror, at mange af de her unge savner det forudsige- -
lige”, siger Martin Kristensen. ”Kontinuiteten har været 
der hele tiden. Bo og jeg har været der hele tiden. Her 
i klubben er det sådan, at de årgange, hvor trænerne 
har været vedvarende, de årgange, hvor trænerne har 
været de samme igennem mange år - i de årgange har 
vi store, stærke og rigtig gode hold.

Bekymrede miner på sidelinjen, da temperamentet 
gik i kog i en træningskamp mod BMI.
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Og i de årgange, hvor der har været  -
hyppige trænerskift, der går det 
knap så godt. Vi har været med i 
mange år - og vores drenge ved, 
hvordan reglerne er i Fuglebakken 
KFUM. Reglerne er de samme om 
tirsdagen, om torsdagen og om 
lørdagen - og tre måneder efter. 
Sådan er der måske ikke så meget 
andet i deres liv, der er.” 

Nej, det er der måske ikke. Tænker 
jeg - og stopper båndoptageren for at 
holde en lille ’halvleg’, en lille tænke-
pause, uden for klubhuset. Uden for 
spiller Fuglebakken KFUM’s herrese-
niorer træningskamp mod et U19 hold 
fra Silkeborg IF.

Jeg skimmer banen for ’hudfarve’. Der 
er kun et par stykker på banen - alt i 
alt - der syner lidt mørkere i huden end 
de andre. 

”The times they are a’changing”, som 
Bob Dylan sang - det bliver nok ander-
ledes om nogle år, også i seniorrækkerne.

PÅSKØNNELSEN ER KNAP TIL BENzINPENGE
Inden jeg igen sætter mig ind til Bo Nielsen og Martin Kri-
stensen i klubhuset, får jeg et pludseligt indfald: her har vi 
måske to mænd, der i de seneste tolv år har gjort mere for 
integrationen i Danmark end flertallet af landets skiftende 
integrationsministre. På et andet plan selvfølgelig, på et 
mere praktisk plan. 
Men alligevel. Og så for en årlig appanage, der vel dårligt 
dækker udgiften til benzin eller dieselolie.

Hvorfor gør I det her? Hvorfor er I blevet ved? -

Lige nu er vores egne knægte på efterskole”, siger Bo  -
Nielsen. ”De er slet ikke med på holdene. Men det gør 
ingen forskel. For de andre drenge er jo alle på en eller 
anden måde - som årene er gået - blevet vores drenge.

Min dreng går på en efterskole, hvor der stort set ikke  -
er en eneste elev med udenlandsk baggrund”, bryder 
Martin Kristensen ind. 

Og han synes faktisk, det er lidt underligt. Han er jo  -
vokset op i Århus Vest, hvor det er normalt, at børn har 
forskellig baggrund - og så pludselig går han i en skole, 
hvor der dårligt nok er en eneste elev med fremmed 
baggrund. Lidt ’weird’, synes han, men det er jo det her 
med; - Hvor kommer vi fra? No’en er fra Hammel eller 
Lemvig - andre fra 8210 Århus V. Hvad er vi egentlig 
vant til?”.

HYGGER SIG SAMMEN
To af spillerne fra U17 holdet kommer ind i klubhuset. Haci 
Koc og Mads Frølund Poulsen. Haci har en tyrkisk bag-
grund, Mads’ aner er nordjyske.
”Jeg har på et tidspunkt spillet i en ’ren’ tyrkisk klub”, 
siger Haci - ”men jeg har aldrig været så glad for at spille 
fodbold, som jeg har været her i klubben. Her kan vi spille 
fodbold - og snakke sammen - uanset hvor vi kommer 
fra. Og så har vi det også sjovt sammen på andre måder 
- uden for fodboldbanen. Vi går tit på stadion og ser AGF 
sammen, eller vi hygger os og ser en film hjemme hos en 
af os.”

Mads Frølund Poulsen er - ifølge sine trænere - et af de 
største talenter i Fuglebakken KFUM. Eller i Århus, for den 
sags skyld. En af de spillere, der kunnne gøre sig på høje-
ste niveau - også i selveste AGF.

”HALLO: HVAD KENDER DU TIL DET?”
Hvorfor skifter du ikke til AGF? -

Jamen, jeg er jo vokset op herude i vest. Det er her, jeg  -
har mine kammerater. Det er her, jeg har gået i skole. 
Det er her, jeg hører til. Kammeratskab er jo lige så 
vigtigt som fodbold. Og der er så mange fordomme. Til 
en fest i Nordjylland snakkede jeg med en i min familie - 
og han kunne ikke forstå, at jeg kunne spille på sådan et 
forskelligartet hold som vores.

Men jeg sagde bare til ham: Hallo, hvad kender du til  -
det? Du kender dem jo ikke. Du er jo slet ikke vant til 
gutter som dem.

Martin Kristensen (tv) og Bo Nielsen  har arbejdet 
med spillerne i 11-12 år
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Basis skal være i orden

esbjerg iF 92 klæder sine trænere på til at træne de yngste, og de samlede 
11 enten nye eller lidt uerfarne trænere til kurset »Børnefodboldens Basis«.

- Nej, det hedder ikke en »nikker«. Det er der nogen, der 
kalder folk i USA. Her hedder det et hovedstød.
Den belæring kom DBU-instruktør Michael Bro, Horsens, 
med, da han gæstede Esbjerg IF 92 for at gennemføre et 
kursus for trænerne af klubbens alleryngste hold, »Bør-
nefodboldens Basis«. Det var de yngste fodboldspillere, 
der blev spurgt, hvad det hedder at bruge hovedet med 
bolden, og svaret var altså forkert.

Hovedstød var blot et af mange elementer, der indgik i 
det seks timer lange kursus, hvor 11 af klubbens nye eller 
nyeste trænere afsatte det meste af en søndag for at kunne 
dygtiggøre sig til glæde for de mange spillere.
- Det er rigtig dejligt og meget inspirerede. Selvom man 
selv har spillet fodbold, får du her en masse idéer til træ-
ningen.

Tekst og fotos: Leif Christensen

Der blev bl.a. øvet hovedstød og ikke »nikkere«, som børnene ellers kaldte det.
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Jyske Bank bliver kaldt “Havkatten i hyttefadet”. 
Havkatten er en underlig fisk – men den skaber 
liv og bevægelse, hvor den er.  
 
Kig ind og oplev en anderledes bank, der går nye 
veje – også til gavn for dig som kunde.

www.jyskebank.dk

Hils på en 
underlig fisk

gør en forskel
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FAKTA
Indholdet af »Børnefodboldens Basis«, der er et kursus på 
seks timer, der også kan afvikles over to gange tre timer, 
er bl.a.:

o  At blive præsenteret for træningsmetoder, organise- 
 ring og pædagogik målrettet til et børnevenligt fod- 
 boldmiljø 

o At få viden om, hvad der kendetegner et børnevenligt  
 fodboldmiljø 

o At vise, hvordan man organiserer og afvikler børne- 
 træning 

o At bibringe viden og vejledning om det at agere som  
 træner 

o At give indblik i, hvordan du som træner kan differen- 
 tiere øvelser 

o At præsentere, hvorledes bogen »Aldersrelateret  
 Træning 1« er tænkt anvendt 

o At give anvisninger til, hvordan børn skal træne hvad 

o At give inspiration til, hvorledes der skabes sammen 
 hæng mellem teori og praksis 

o At illustrere, hvorledes øvelsesgeneratoren bruges

 http://www.jbu.dbu.dk/page.aspx?id=4912

Sådan lød meldingen fra Hege Tallaksen, der var en af 
trænerne på kurset. Hun træner piger U7-U11 og har været 
i gang et års tid. Nu ligger der flere impulser og øvelser i 
rygsækken til den sæson, der nu er kommet godt i gang.
- Vi har fået masser af inspiration og øvelser, som vi selv 
kan lægge ind i træningen. Det er rigtigt godt, og det er 
også med til at skabe et sammenhold i klub-
ben. Det var ikke alle, der kendte hinanden 
inden kurset, så det er rigtig godt, supplerer 
Kent Rødgaard, der træner U6 og U7 dren-
ge og i øvrigt er en af dem, der har skubbet 
på for at få dette kursus gennemført.

ET VIGTIGT VÆRKTØJ
Kurset afvikles på klubbens anlæg ved 
Skibhøj i Esbjerg. Deltagerne mødtes til 
morgenkaffe og den uformelle snak, inden 
instruktør Michael Bro tager over med både 
teori og praksis omkring de små fødder og 
fodbolden – og i øvrigt nyder at komme 
rundt i klubberne.

I Esbjerg IF 92 er det næstformand og ung-
domskoordinator Richard Lassen, der har 
sørget for at få kurset op at stå for klubbens 
nye trænere, der typisk er forældre.
- Hver gang, vi får nye trænere, skal de have 
mulighed for at deltage i et kursus, så de har 
et værktøj at arbejde videre med, påpeger Richard Lassen.

- De frivillige trænere og ledere i dag forventer at blive 
klædt på og få disse tilbud, fortsætter Richard Lassen, der 
glæder sig over, at de også er villige til at afsætte en søn-
dag for at få inspiration til træningen af klubbens yngste 
spillere.

Hege Tallaksen og Kent Rødgaard var blandt 
de børnetrænere, som Esbjerg IF 92 inviterede 
til kursus, og de roser det.

Instruktør Michael Bro var klar med en række øvelser 
og dermed inspiration til sæsonen.
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Familien Knudsen bor blot to fodboldbaner fra Sunds 
IF’s baner og klubhus. Oprindeligt skulle Anders have 
overtaget sin fars gård, men fodbold og landbrug kunne 
tidsmæssigt ikke forenes. Fodbold ville han have tid til. 
Anders Knudsen tog derefter en uddannelse som smed, 
så han kunne passe både sit job, spille og træne fodbold.

Modtageren af Årets Ungdomslederlegat i Jydsk Boldspil-
Union er en mand, der har hjertet med, både privat, i friti-
den og på arbejde. I dag er Anders Knudsen produktions-
leder i Gemina Termix, hvor han blev udlært. Fru Kirsten 
er med i gymnastikbestyrelsen, og parret har fire børn.
I fritiden træner han U15-piger og spiller en vigtig rolle i 
fodboldklubben som centerudvalgsformand. Stress ken-
der han ikke til.

 - Med fire børn, en kone, der er dagplejer, og en idræts-
aktiv familie kræver det lidt koordinering. Det kunne være 
let svært, mens børnene var små, men vi har været vant til 
at være ude til aktiviteter, smiler Anders Knudsen, mens vi 
sidder og snakker i et udvalgsmøde på 1. sal i Sunds IF’s 
klubhus i selskab med nogle store tasker med spilletøj.

EN TYPISK TORSDAG OG KIM MILTON
Denne torsdag giver et typisk billede af en aktiv modta-
ger. Klokken 15.30 (lidt før end ellers) har han forladt le-
derposten for 75 medarbejdere på Gemina Termix. Klok-
ken 15.55 sprang han på cyklen for at snakke med Jysk 
Fodbolds udsendte kl. 16.00. Klokken 17.30 skulle han 
være omklædt til at træne U15 pigerne, hvos hans yngste 
datter Maiken er med. Klokken 19.00 skulle han spille med 
i en Old Boys kamp. Klokken 21.00 er der hyggeaften for 
Old Boys klubben, hvor den tidligere topdommer Kim 
Milton Nielsen holder foredrag.

 - Old Boys-spillerne træner hele året rundt. Cirka fire gan-
ge i kvartalet har vi en hyggeaften, som nu i aften, hvor 
Kim Milton kommer. Han dømmer faktisk også kampen. I 
aften bliver vi 45-46 stykker, fordi han kommer. Ellers er vi 
altid 20-25 stykker, fortæller Anders Knudsen.

Stress kender 
             ildsjælen Knudsen ikke til

Tekst: Klaus Hansen. Fotos: Henrik Bjerregrav
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Stress kender 
             ildsjælen Knudsen ikke til

 - Jeg slapper af, når jeg træner pigerne og arbejder med udvikling af sunds iF, 
siger Anders Knudsen, Årets Ungdomslegatmodtager i JBU – Nu er han drivkraft 
i en Vision 2020, der skal integrere fodbold, den nærliggende skalmejeskole og 
andre fritidsaktiviteter for byens unge

”Værs’go piger” – sådan skal i heade og styre bolden 
– viser årets ungdomsleder i JBU, Anders Knudsen, Sunds IF.
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Han er fra før den tid, hvor en dreng først måtte begynde 
at spille fodbold i en lokal klub som 10-årig. Indtil da stod 
det på fodbold, hvor det var muligt. Anders Knudsen var 
blot 15, da han og en af hans venner Erik Dalbjerg som 1. 
års juniorer, påtog sig at træne drengene. De to ungdoms-
venner har trænet lige siden. I dag er Erik Dalbjerg også 
med i centerudvalgets bestyrelse.

”VI HAR ALDRIG HØRT NOGET FOR DET”
 - Vi havde lyst til at træne og sørge for, at der skulle ske 
noget efter træningen. Så tog vi på weekendture med 
drengene. Vi spillede fodbold, kort og af og til fik de da 
også en øl eller to. Det kunne jo aldrig ske i dag, uden 
der ville blive stor opstandelse. Den gang accepterede 
forældre det, og vi har aldrig, hverken før eller siden, 
hørt noget for det. Dengang kunne vi jo ikke enten tage 
på udlandsture eller bo på moderne idrætscentre med 
drengene. I dag går det helt sikkert ikke, fortæller Anders 
Knudsen.

Som træner har han fejret Det jyske Mesterskab med 
Ynglinge B og en finaleplads mod AGF i Ynglinge A. I fire 
år trænede seniorholdet i Sunds IF, først to år som chef-
træner og to år som hjælpetræner.

- Jeg vil nu også helst arbejde med de unge. Nu har jeg 
rundet de 51 år. Jeg kan da sagtens være træner i flere 
år, men jeg skal også erkende, at de unge får brug for nye 
og lidt yngre kræfter til at træne. Selv om jeg har taget 
træneruddannelser og mange inspirationskurser, så skal vi 
som træner give plads og sørge for at få nye kræfter ind i 
klubben. Der skal nok blive en anden post til mig, hvor jeg 
fortsat kan gøre et stykke arbejde og have det godt, lyder 
det selvkritisk fra en 51-årig ungdomstræner.

I SPIDSEN FOR VISION 2020
For Anders står udviklingen af Sunds IF ham stærkt på 
sinde. Han har sat sig i spidsen for Vision 2020, som cen-
terudvalgsposten indebærer. Klubben har rundet de 600 
medlemmer. Sunds IF er faktisk JBUs 10. største klub. Det 
er godt gået af en by, der ligger små 10 km fra Herning 
med godt 5000 indbyggere. Og det er stort set ungdoms-
fodbold for piger og drenge.

Klubben har knap nok spillere til to seniorhold. Men første-
holdet ligger alligevel i toppen af Serie 3.

 - Vi har indledt et samarbejde med Skalmejeskolen, der 
ligger tæt på klubhuset. Vi udnytter lokalerne som en Sko-
le- og Fritidsordning til fælles glæde. Skolen har omkring 
300 elever fra 0 til 6. klasse. Vi vil gerne skabe flere facilite-
ter omkring klubhuset, men det kræver en udvidelse, der 
kan følge med de unges interesse. Heldigvis er Herning 
kommune lydhør for idéen. Nu skal vi for alvor i gang med 
at drøfte vort behov og komme med forslag, fortæller en 
ivrig centerudvalgsformand.

Pigefodbold er med på moden, og det har sportsbranchen blik for 

 Erik Kiilerich, nabo til Randers, er assistenttræner for U-15 pigerne.
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•	 Anders	Knudsen,	51	år.

•	 Bosat	i	Sunds.

•	 Frivillig	fodboldtræner	i	36	år.

•	 Pigetræner.

•	 Centerudvalgsformand	i	Sunds	IF.

•	 Årets	ungdomsleder	i	JBU.

•	 Med	hæderen	fulgte	en	rejse	for	to	med  
 A-Landsholdet til Malta i marts.

•	 Modtog	initiativpokalen	i	Sunds	2009	fra	 
 Handelsstands- og Borgerforeningen.

PRIVAT

•	 Produktionsleder	på	Gemina	Termix

•	 Gift	med	Kirsten,	dagplejer

•	 Fire	børn,	Maria	på	21,	Mike	på	19,		 	
 Mette på 17 og Maiken på 15.

Anders’ bog

I den forbindelse kan Anders Knudsen da godt se de 
14-15-årige piger og drenge få et lønnet fritidsjob i klub-
ben på linje med erhvervslivet, så de unge kan gå direkte 
fra job til idræt.

Han vil gerne have de unge i gang med leder- og træner-
opgaverne på linje med, hvad han selv gjorde for over 30 
år siden.

Med syv gode græsbaner udendørs har Sunds IF bedre 
forhold end mange andre klubber. En kunstgræsbane er 
på ønskesedlen, men det er især fritidsfaciliteterne, som 
Sunds IF satser på frem mod Vision 2020.

 - Sunds har to kommuneskoler, Skalmejeskolen med 
idrætshal mod øst og Sunds Skole mod vest, hvor Sunds-
Hallen har to haller. Derfor bliver det vigtigt at få en dis-
kussion, som ikke ender med en kamp mellem øst og vest. 
Når vi tager fat på snakken, er det for udviklingen af Sunds 
som et bysamfund, vi skal have for øje. Når vi tager hul 
på snakken, må det for alle parter være med åbent sind, 
så ungdommen i byen får de bedste vilkår, slutter Anders 
Knudsen snakken af.

VENNEN ERIK VAR KLAR
Tiden var løbet. Uret havde faktisk passeret de 17.30. Pi-
gerne stod trippende omklædt udenfor klubhuset. Heldig-
vis var Anders’s nabo, Erik Killerich, klar til at starte dagens 
træning til tiden.

Vi tager de to papkrus med kaffe med ned, passerer et 
rum med skrå vægge på 1. sal med en motionscykel, bil-
lardbord og andre fritidsaktivitetsmuligheder i det klubhus, 
der tydeligvis snart bliver for lille - takket være ildsjæle som 
Anders Knudsen og de omkring 150 frivillige, der holder 
Sunds IF og dens over 600 fodboldmedlemmer i gang.

At Anders også spiller badminton om vinteren og tennis 
om sommeren siger meget om en person, der virker til at 
have overskud.

 - Jeg slapper af med mine fritidsinteresser. Det har aldrig 
givet mig stress. Tværtimod. Jeg nyder det at gå ud i natu-
ren og dyrke idræt, både som spiller og træner. Og jeg har 
stadig lyst til at hjælpe Sunds IF, runder Anders Knudsen 
torsdagen af.



De tidligere målkonger i topfodbold, Klaus granlund og ove Hansen, 
er et ambitiøst trænerpar for U11 drengeholdet i ikast Fs, men de er en 
smule uvenner med de nye holdninger til børnefodbolden.
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Ordet forældretræner er nyt. Det er endnu ikke optaget i 
danske ordbøger, men det vokser og blomstrer i idrættens 
verden. Alt sammen starter med, at klubben mangler en 
træner til de små årgange. Og ingen er nærmere end for-
ældrene. De, der har tid og evner, yder gerne førstehjælp, 
og belønningen er masser af tid sammen med sønnen eller 
datteren; ud over glæden ved at hjælpe hele holdet frem 
til diverse udfordringer og et godt klubmiljø.

Sådan startede det også for Klaus Granlund for fire år 
siden. Den snart 52-årige tidligere topspiller er travlt opta-
get af et medejerskab i to firmaer i Ikast.

Men da Granlunds tvillinger, Thomas og Morten stod klar 
til at tage de første forsigtige skridt ind i fodboldens ver-
den, manglede Ikast FS en træner, og farmand slog straks 
til. Og det skete helt uden at kende det nye ord, forældre-
træner.

I GANG MED FJERDE SÆSON
Nu er Klaus Granlund i sin fjerde sæson med tvillingerne 
på Ikast FSs U-11 drengehold. Han fik sidste år en assi-
stent, der også har en fortid i topfodbold – og en dreng, 
der spiller på IFS-holdet. Dermed må knægtene i blåt og 
gult være det U-11 hold inden for JBU, der kan mønstre 
mest berømmelse på trænerfronten.

Assistenten er Ove Hansen, som tog sønnen Simon med 
fra Bording IF ind til storklubben få kilometer borte. Ove 
Hansen spillede for IFS, OB og den østrigske klub SV Ried.

Han er ikke udelukkende forældretræner. I otte år trænede 
han forskellige seniorhold i de bedre jyske serier. Lige nu 
styrer han Aulum IFs tropper i Serie 2.

- Jeg har fodbold i blodet, men jeg 
kunne da sagtens nøjes med gutterne 
i Aulum. Det frivillige hverv i IFS er for 
Simons skyld, men jeg har også mange 
glæder ved samværet med ham og de 
andre på holdet, siger Ove Hansen, der 
er slagteriarbejder i Herning.

SPUTNIK OG BOKSSPILLER
De to trænere var målkonger i deres 
aktive tid. Lynhurtige Ove strøg af sted 
alene mod målet som en anden sputnik. 
Bomberen Klaus Granlund var en boks-
spiller med den fine målnæse, der fandt netmaskerne med 
en GPS-lignende præcision. Begge har været på udlands-
eventyr, Ove to år i Østrig og Klaus i Holland, Spanien, 
Schweiz og Finland.

Med hovedstadsklubben HJK (Helsinki) vandt Klaus Gran-
lund mesterskabet. Opholdet gav ham holdbare relationer 
til det finske fodboldmiljø, som resulterede i flere transfers 
af finske spillere til danske klubber – med Granlund som 
agent.

Med fortiden i topfodbold er Klaus og Ove en anden slags 
forældretræner end de fleste, og det resulterer i små tekni-
ske og taktiske finesser under træningen.

Dels kan de vise de tekniske øvelser, dels tager de – tilpas 
tilbageholdende - selv del i spillet til to mål, hvor drengene 
kan se værdien af en fornuftig tværpasning til sidemanden, 
når de enten er trængt eller skal bruge en tæmning, der 
åbner for en vending af opspillet fra den ene flanke til den 
anden.

Tekst: Ib Pilegaard. Foto: Birgitte Rødkær

FC FÆDRENE     er tidligere 
           målkonger
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De to trænere har også Granlunds tvillinger og Oves 
Simon i truppen.

DBU’S ”HOLDNINGER OG HANDLINGER”
Men hvordan stiller de kendte trænernavne sig til de nye 
holdninger i JBU og DBU til børnefodbold?
Og hvordan håndterer de indstillingen om, at der ikke 
må niveau-inddeles i de yngre årgange, hvor ønsket om 
at vinde ikke skal være en betydelig motivationsårsag for 
børnene?

Klaus: 
- Nu er vores U-11 drenge nået dertil, hvor man godt må 
lave deciderede førstehold efter spilkvaliteten, men jeg 
tager gerne diskussionen. Og med min baggrund kan jeg 
kun sige, at jeg vil vinde. Så enkelt er det.

Ove: 
- Lige børn leger bedst. Jeg tror ikke, at de svageste får 
særligt udbytte af at spille med eller mod langt bedre kam-
merater.

Klaus: 
- Jeg kan godt se det sociale aspekt i DBU-linien. Der er 
noget værdifuldt i begge holdninger, men det er synd, 
hvis der bliver for stor forskel på spillerne på et hold. Det 
er ærgerligt, hvis man ikke må stille med det stærkeste 
hold.

Ove: 
- Med den nye holdning er der ikke længere afsluttende 
kampe for de bedste hold. Da Viborg Søndermarken ar-
rangerede et tilsvarende stævne, vrimlede det med tilmel-
dinger fra nær og fjern.

Klaus: 
- Jeg savner også et JM eller DM for de yngste spillere.

Ove:
- Alle spillere skal udvikles i klubberne, men der er alt for 
stor forskel på drengenes niveau, når man ikke må inddele 
dem efter vilje og evner.

FC FÆDRENE     er tidligere 
           målkonger

Klaus Granlund(tv) med tvillingerne Thomas og Morten og 
Ove Hansen (th) sammen med Simon i den gule bluse.
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Ove Hansen har fået B-licens som fodboldtræner, men han 
vil ikke i gang med A-kurset.
- Det koster 65.000 kroner, og det har jeg ikke råd til. Jeg 
har heller ikke en klub, der vil betale for mig, siger han.

SAMARBEJDE MED 122 OMEGNSKLUBBER
Ikast FS dyrker som regionens flagskib et frugtbart samar-
bejde med 122 omegnsklubber.

Sunds IF er én af dem. Derfra kom den 11-årige Christian 
Kudsk Mortensen til Ikast for at deltage i vintertrænin-
gen hos Klaus Granlund og Ove 
Hansen.

- Han er et kæmpetalent, og 
vi vil gerne se ham i IFS-trøjen 
til efteråret. Men vi fisker ikke. 
Afgørelsen er hans, siger Klaus 
Granlund.

- Christian var kun 10 år, da han 
blev rykket op på U-12 holdet. 
Han skal selv bestemme, hvor 
han vil spille, siger Henrik Mor-
tensen, Christians far.

- Jeg ved det ikke endnu, men 
det kan godt være, at jeg vælger 
at spille i Ikast i næste sæson, 
siger Christian, der regnes for at 
være en af landets bedste floor-
ball-spillere i sin årgang.

Men floorball er nu ikke noget, Klaus og Ove kan hjælpe 
ham med.

Nej, der sætter vi grænsen, smiler Klaus Granlund.

Han og makkeren Ove er et velfungerende trænerpar med 
større ambitioner end de fleste forældretrænere.

FC Fædrene fristes man til at sige. Eller skrive.

Både Klaus Granlund og Ove Hansen (bagerst 
i billedet) spiller af og til med ved træningen.

11-årige Christian Kudsk 
Mortensen er fra Sunds IF og 
træner med i Ikast U11 med bl.a. 
Klaus Granlund (Th), Christians 
far,Henrik Mortensen (tv), følger 
sønnens udvikling, så de kan over-
veje fremtidens fodboldspil.
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KLAUS GRANLUND
Født 21. august 1957 i Korsør.

KARRIERE:
Hellerup IK, KB, AB, Hvidovre, Ikast 
FS.
Udlandet: Vitesse Arnhem, Hercules 
Alicante, FC Baden, HJK Helsinki 
(finsk mester 1990).

TRÆNER:
Randers Freja.
Nu Ikast FS U11 drenge.

ERHVERV:
Medejer af og salgsdirektør i Mid 
Protex A/S i Ikast.
FIFA-agent, og han ser 2-3 fodbold-
kampe hver weekend for at spotte 
talenter.
Medejer af kommunikationsbureauet 
Newsroom.

FAMILIE:
Gift med Jette Aaes.
Tre børn: Jacob på 14 år, tvillingerne 
Thomas og Morten, 10.

BOPÆL:
Ikast.

OVE HANSEN
Født 9. april 1966 i Herning.

KARRIERE:
Herning Fremad, Ikast FS, OB, Aarhus 
Fremad.
Udlandet: SV Ried, Østrig (pokalvin-
der 1998).

TRÆNER:
Karup-Kølvrå IK, Stoholm, Bording IF, 
Viby IF.
Nu Aulum IF Serie 2 og Ikast FS U11 
drenge.

 

ERHVERV:
Slagteriarbejder i Herning.

FAMILIE:
Gift med Helle.
Et barn: Simon, 10 år.

BOPÆL: 
Bording.

Der er også et større administrationsarbejde, når det 

gælder U11 for drenge i Ikast, som Klaus Granlund 

(tv) og Ove Hansen (med ryggen til) træ
ner.
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Tekst og fotos: Niels Henriksen

Når FC Bihdans spillere løber ind på banen til 2009-sæso-
nens første kamp, er det under helt særlige vilkår.

På grund af et par meget uheldige og alvorlige discipli-
nærsager sidste år er det nemlig et krav fra JBU, at den 
bosniske klub i forårsturneringen 2009 stiller med synlige 
og ansvarlige observatører på sidelinjen. 

Og budskabet er både modtaget og forstået hos Hobro-
klubben.

- På vores generalforsamling har vi indskærpet over for 
spillerne, hvordan de opfører sig, og de har forstået alvo-
ren i situationen, fortæller formand, Ermin Catak, der selv 
bærer anførerbindet på FC Bihdans hold i Serie 5.

IKKE ALMINDELIGE FANS
De to-tre observatører, der skal følge FC Bihdans kampe 
fra sidelinjen, er udpeget af klubben selv. De vil bære gule 
veste, således at det er tydeligt for enhver, at de ikke er 
almindelige fans. 

Observatørerne skal være med til at sikre ro og orden 
både på og uden for banen til kampene hjemme på Oue 
Stadion og til forårets udekampe.

- I FC Bihdan erkender vi, at der har været to uheldige 
episoder, men vi føler, at dommernes reaktioner har været 
voldsomme, og at de efter vores opfattelse har misforstået 
situationen. Vi er bosniere, og for os er fodbold en vigtig 
del af vores liv. Vores temperament er sydlandsk og kan 
godt være lidt iltert, men det giver naturligvis hverken spil-
lere eller tilskuere ret til at opføre sig forkert, understreger 
Ermin Catak, der selv har dommerkort og er medlem af 
Aalborg Dommerklub.

DOMMEREN FØLTE SIG TRUET
- Den første episode fandt sted i en Serie 5-kamp mod IK 
Rosendal, hvor alt forløb stille og fredeligt indtil det 89. 

minut, hvor en 
af vore spil-
lere begik 
et ben-
spænd 
og 
natur-
ligvis 
fik et 
gult 
kort. 
Ken-
delsen 
hidsede 
tilsku-
erne op, 
og der blev 
råbt idiot efter 
dommeren, som 
ifølge den senere 
indberetning følte 
sig truet, forklarer Ermin 
Catak.

- Den næste episode fandt sted i forbin-
delse med en pokalkamp mod Sørup IF’s Serie 
3-hold, hvor en af vore spillere brokkede sig over et gult 
kort, som derefter blev vekslet til et rødt. Spilleren sagde 
til dommeren, at han gerne ville tale med ham efter kam-
pen for at få en forklaring, men dommeren misforstod og 
troede, at vores spiller ville give ham tærsk, forklarer Ermin 
Catak, der tilføjer, at spilleren efterfølgende sendte en mail 
til JBU og undskyldte episoden.

MISFORSTÅELSER SKAL FORHINDRES
Formand for Disciplinærudvalget, Kent Falkenvig, forven-
ter, at Hobro-klubben kan forvalte den tillid, som klubben 
er blevet vist:

efter to alvorlige disciplinærsager i 2008 har JBU forlangt, at FC Bihdan 
i forårssæsonen 2009 stiller med synlige og ansvarlige observatører 
til både hjemme- og udekampe. og sagens alvor er gået op for 
klubbens medlemmer.

Hobro-klub med 
 observatører 
 på sidelinjen

Hobro-klub med 
 observatører 
 på sidelinjen
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- Omvendt 
vil jeg heller ikke 

lægge skjul på, at vi betragter 
de pågældende sager som særdeles alvorlige, og jeg vil 
gerne understrege vigtigheden af, at FC Bihdan ikke bliver 
involveret i yderligere episoder, forklarer han og fortsætter:

- Jeg vil kraftigt advare FC Bihdans ledere og spillere imod 
forestillingen om, at man som bosnisk klub bliver misfor-
stået af dommerne og bortdømt på forhånd. Som klub 
handler det først og fremmest om at undgå situationer, der 
overhovedet kan misforstås. Og vi har alle et stort ansvar 
for at passe på vores dommere og forhindre situationer, 
der kan opfattes som truende eller utrygge. Sådan er vil-

kårene for 
at deltage i vores turneringer, og 
det må vi alle efterleve, siger Kent 
Falkenvig.

KONSTRUKTIV DIALOG MEL-
LEM PARTERNE
- Når FC Bihdan fortsat kan spille 

fodbold i vores turneringer, er det 
først og fremmest fordi klubbens 

ledelse via en konstruktiv dialog klart 
har givet udtryk for, at man er oprigtigt 

ked af situationen, og fordi klubbens le-
delse er kommet med en troværdig udmel-

ding om, at man ville gøre alt for at forhindre 
lignende sager i fremtiden. Og på den baggrund 

var både JBU og dommernes repræsentanter enige 
om, at vi skulle have dem ud og spille fodbold igen, 

forklarer formanden for JBU’s Disciplinærudvalg.

Forudsætningen er dog, at man til både ude- og hjemme-
kampe stiller med observatører, der skal sikre ro blandt de 
100-150 tilskuere, der trofast følger FC Bihdans kampe, og 
blandt spillerne.

- Det sker, at der bliver råbt ukvemsord efter dommerne, 
men som fodbolddommer ved jeg, at det også sker hver 
søndag i kampe mellem to danske hold. Spillerne begår 
frispark og brokker sig. Det sker da også for danske spil-
lere. Vi synes, at vi bliver misforstået, og vi føler, at dom-
merne kommer med en forudfattet holdning til os, siger en 
ærgerlig Ermin Catak.

Ermin Catak er spillende formand for den bosniske fodboldklub FC 
Bihdan. Desuden er han selv fodbolddommer.

Den bosniske fodboldklub fra Hobro tæller 18 aktive 
spillere, der også har en bosnisk træner.
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Jyske 3-bold-netbanen

•  Ny og revolutionerende multibane med netbander 
•  Nem at transportere og stille op 
•  Flere boldberøringer, større intensitet! 
•  Passer til Jyske 3-bold-mål 
•  Udviklet af JBU, Nørvo Sportsnet og Jyske Bank
  
•   Attraktiv introduktionspris – spar 35% 

De første 200 baner sælges til kr. 8.825,- pr. stk.

Læs mere om Jyske 3-bold-netbanen  
på www.jbu.dbu.dk

 

www.jyskebank.dk

www.norvosportsnet.dk

www.jbu.dbu.dk

Nu bliver det endnu 
sjovere at spille fodbold!

NYHED
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Mens de fleste fodboldspillere træner tirsdag og torsdag eller 
mandag og onsdag er spillerne i den bosniske fodboldklub 

FC Bihdan henvist til at træne lørdag og søndag i den 
mørke vintertid. Lysmasterne på det lille Oue Stadion 

virker ganske simpelt ikke, så aftentræning er ude-
lukket.

- Vi er i forhandling med Mariagerfjord Kom-
mune om, at kommunen yder de 50.000 kr. 

som et lysanlæg vil koste, fortæller for-
mand for FC Bihdan Ermin Catak.

Alle spillerne bor i Hobro, men her 
var der ikke faciliteter til, at klubben 
kunne få et hjemsted, så i stedet må 
de køre de 13 kilometer til Oue, hvor 
to fodboldbaner står tomme, efter at 
Oue IF lukkede og slukkede for nogle 
få år siden.

- FC Bihdan blev stiftet i januar 2008. 
Det første år har vi holdt til i idræts-

hallen, men fra februar 2009 fik vi 
overdraget Oue IFs gamle og nedslidte 

klubhus. Nu har vi vore egne lokaler, og 
vi kan invitere modstanderne inden for til 

en øl eller sodavand, smiler Ermin Catak.

         Må træne 
lørdag og søndag
         Må træne 
lørdag og søndag

Bihdan har fået overladt et klubhus i oue, og de søger nu 50.000 kroner 
for at få lysanlægget repareret fra Mariagerfjord Kommune

BIHDAN ER EN FORKORTELSE
Navnet Bihdan er en forkortelse af Bosnien og Hercego-
vina og Danmark. Bihdan er navnet på en kulturel for-
ening for den store koloni af bosniere på Hobro-egnen. 
Skønsmæssigt bor der omkring 300 bosniere i og omkring 
Hobro, og ifølge Ermin Catak er de fleste fint integreret. 
Selv kom han til Danmark i 1994 som 18-årig. Efter flere års 
ufaglært arbejde på en lokal fabrik er han gået i gang med 
en uddannelse som industritekniker. Ermin Catak er gift og 
er far til to børn.

Fodboldklubben FC Bihdan er en udløber af den kulturelle 
bosniske forening. Fodboldklubben blev stiftet i januar 
2008 og tæller i dag 18 aktive medlemmer. Hertil kom-
mer hjælpere og et særdeles medlevende og entusiastisk 

publikum, der følger Serie 5-holdet i tykt og tyndt. Det er 
således ikke usædvanligt, at kampene følges af mellem 
100 og 150 bosniske tilskuere.

KLUBBENS SIDSTE CHANCE
- FC Bihdan er medlem af JBU for at spille fodbold og ikke 
for at betale store bøder. Fra klubbens side vil vi gøre alt, 
hvad der står i vores magt for, at vi kan fortsætte med at 
spille. Vi har indskærpet overfor spillerne, hvordan de skal 
opføre sig. Vi har fundet de observatører, som JBU og 
dommerklubben har krævet, og jeg er bange for, at dette 
er vores sidste chance for at få lov at spille kampe under 
JBU. Så derfor er det utroligt vigtigt, at alt kommer til at 
gå godt for os fra den første kamp i foråret, understreger 
Ermin Catak.

I FC Bihdan må spillerne træne lørdag og søndag, fordi lysanlægget 
på Oue Stadion ikke virker. I baggrunden det lille, slidte klubhus som 
de bosniske spillere nu har fået råderet over.
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Når JBU gennem flere år har haft fokus på ungdomsspil-
lere, frivillige ledere, kvinder i klubberne etc., så er det et 
billede på et behov for hele tiden at være i udvikling på 
disse områder. Ole Ladefoged vil derfor fastholde, at vi 
aldrig skal droppe kampen.

- Det bliver aldrig irrelevant at tage væsentlige ting op 
igen og igen. Det er de for vitale til. Vi må ikke komme 
dertil, hvor vi tænker, at det er blevet bevist, at det eksem-
pelvis ikke kan lade sig gøre at samle flere ungdomsspil-
lere. At det er svært på grund af udviklingen i samfundet 
med tilbud og andre værdier. Så må vi tage handsken op 

og følge med. Vi må stadig have mål om at kunne gøre 
det lidt bedre, for dermed holder vi os til ilden. Det mener 
jeg er utrolig vigtigt, siger Ole Ladefoged.

Med sine 42 år og posten som næstformand vil han bruge 
alle de input fra hans egen hverdag, der har relevans 
for arbejdet i JBU. Sådan håber han, at alle kan få bedst 
gavn af de forskellige personligheder, der nu tegner JBUs 
bestyrelse.

- Jeg mener, at JBU er mere flytbar og reaktionsstærk end 
nogensinde, og det er en af organisationens største styr-

Tekst og fotos: Lykke Møller

”Vi må aldrig bare acceptere”

Næstformand Ole Ladefoged: - JBU er mere 
flytbar og reaktionsstærk end nogensinde
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ker. På den måde kan vi flyde med samfundet og endda 
præge den del, som er det vigtigste fokuspunkt: fodbol-
den, fællesskabet og den sociale ansvarlighed. Det er en 
af grundene til, at jeg er så glad for at være med i JBU. 
Det har givet mig så meget, som jeg gerne vil give tilbage 
til de frivillige og lederne i klubberne rundt omkring, siger 
han.

SKAL TURDE SPRÆNGE RAMMERNE
At være omstillingsparat uden at miste fundamentet 
forhindrer i følge næstformanden ikke det andet vigtige 
element:

- Vi skal også turde sprænge rammerne og prøve noget 
helt nyt af engang imellem. Vi skal turde afspejle samfun-
det, hvor der hele tiden er nye strømninger. Hvis vi udvik-
ler en evne til at spotte de vigtigste og langtidsholdbare 
og derefter tør konvertere dem til vores tilbud, så tror jeg, 
at medlemmerne, de frivillige ledere og alle i JBU nyder 
gavn af det, siger han og fortsætter:

- Hvis vi eksempelvis hører en masse forslag fra folk i klub-
berne om nogle tiltag til vores kernevirksomhed, som er 
turneringerne, så skal vi da have en seriøs dialog, om vi 
skal tage springet til noget nyt, lyder det.

I det hele taget er det netop den lydhørhed, som han har 
oplevet hos bestyrelsen, som han vil fremdrive yderligere. 
- Vi er meget bevidste om, at det er folk i klubberne, der 
mærker de tiltag, som vi beslutter hos os. Og man kan på 
en måde godt sige, at jo længere man kommer op i hie-
rarkiet, jo længere kommer man væk fra det grønne græs. 
Men det har vi hver især et ansvar for at gøre til skamme. 
Ved at fastholde den form, der giver åbenhed og mulig-
hed for at flytte nogle ting, hvis man henvender sig, vil vi 
hele tiden kunne fortsætte afspejlingen af samfundet, lyder 
hans erfaring og holdning.

SOM KAMPFORDELER FÅR JEG IMPULSER
Han holder sig blandt andet selv åben ved at have hvervet 
som kampfordeler i sin lokale klub, Næsbjerg/Rousthøje 
UI. 
Samtidig spiller begge hans børn fodbold, og dermed 
følger han med som forældre også.

Ole Ladefoged understreger, at netop anerkendelsen af 
opgaverne er vigtig.

”Vi må aldrig bare acceptere”

Den 42-årige næstformand i JBU, 
ole ladefoged, har blod på tan-
den og viljestyrke på JBUs vegne 
i forhold til de udfordringer, som 
organisationen står overfor. Nogle 
af dem er velkendte og tilbageven-
dende, men der skal stadig være 
fokuspunkter.
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Få trænercertifik
at

og en læreruddannelse

FRA sidelinjen
TIL trænerlinjen

Gymnastik, håndbold- eller fodboldtræner – start til sommer
Læreruddannelsen i Silkeborg

tlf 87553100 – viauc.dk/laererisilkeborg
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- Intet er for småt for en indsats. Vi har brug for alle og især 
tror jeg, at vi har brug for at erkende, at vi ikke kan kræve 
mere, end folk kan efterkomme. Det må ikke blive uover-
kommeligt, siger han.
Måden at nå dette mål på er blandt andet at værdsætte al-
les indsats og at definere opgaverne så klart, at ingen kan 
føle, at hvis de giver en lillefinger, så tager klubben hele 
armen.

- Når det er sagt, skal vi stadig holde et godt øje med le-
dertalenter. Der er utrolig mange talenter. Med den udvik-
ling, der er i dag, ser de ikke nødvendigvis ud på bare én 
måde. De er lige så mangfoldige, som der er folk omkring 
klubben. Vi skal derfor træne os selv i at spotte de leder-
talenter, der også har kant og anderledes tankegang. Der 
skal være plads til alle, og vores konformer for ledere skal 
hele tiden rykke sig, understreger han og fortsætter:
- Og det handler om både mødre og fædre, smiler han og 
fremhæver desuden, at det ville være et stort plus, hvis der 
var flere kvinder i organisationen.
- Så det må vi have lov at have som mål, siger han.

GEJSTEN BRÆNDER IGENNEM
Glæden ved fodbolden, ansvaret og udviklingsmulighe-
derne skal ifølge Ole Ladefoged stadig være i topprioritet 
i JBU. 
- JBU har et produkt, som ingen kan tage fra den, og i 
bund og grund kan ingen jo ændre en fodbold fra rund til 
firkantet, men vi kan lade det omgivende rykke sig med 
samfundet, og det er jeg meget tændt på at holde fast i. 
Det smitter af hele vejen ned gennem systemet, så min 
9-årige datter kan mærke gejsten og glæden i en sport, 
der bærer meget mere end det aktive og turneringerne. 
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Ole Ladefoged: - Vi skal holde øje med ledertalenter



Ole Ladefoged blev smidt for løverne, da han som 23-årig blev formand i Næsbjerg/
Rousthøje UI. Nu er han som 42-årig næstformand i JBU

34

Det var i 1989. Den dengang 23-årige nye formand for 
Næsbjerg/Rousthøje UI startede med hiv og sving i sin 
nye tillidspost. Klubben, der var en omegnsklub til Varde 
og Esbjerg var en succes. 5 seriehold, stor opbakning i 
lokalsamfund og omegn, Jyllandsserie og siden hen også 2 
sæsoner i Danmarksserie.

Der var stor gejst, udvikling og krav til formanden, der 
oplevede sin ilddåb som motiverende, lærerig og igang-
sættende for et engagement, der nu har bragt ham til 
næstformandsposten i JBU´s bestyrelse. 

- Man kan virkelig sige, at jeg lærte det gennem mange 
intense oplevelser på meget kort tid. Jeg blev smidt for 
løverne, løb stærkt, udviklede mig og lærte, hvordan man 
gør det og ikke mindst, hvordan jeg gør det, smiler den nu 
42-årige Ole Ladefoged, der har stor respekt for, at vi alle 
er forskellige og kan bidrage med noget særligt. Noget, 
han i øvrigt vil forsøge at arbejde for stadig at bevare fokus 
på i JBU.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi stikker hovederne frem 
på hver sin måde, og at det kun er en styrke. Både i JBU-
sammenhænge, men også i vores privatliv og arbejdsliv. At 
vi har specielle kompetencer, som kan bruges og udvikles, 

og det behøver naturligvis ikke altid gå så stærkt, som det 
gik for mig dengang i starten af min formandstid. Omvendt 
så ved jeg, at hvis man har de rigtige kompetencer, så 
handler det om at få dem i brug i stedet for at vente for 
længe, lyder hans erfaring.

For ham er det vigtigt at finde ud af, hvor hans egne styr-
ker ligger, og hvordan de bliver brugt.

”JEG GLEMMER DET ALDRIG”
 Vejen til JBU gik gennem formandsposten i klubben, og 
en helt særlig begivenhed betød en ny tid for Ole Lade-
gård.
- Jeg glemmer det aldrig. I 1992 kontaktede Region 4s 
bestyrelse / Benny Hansen mig personligt, om jeg ville op-
stille til DBUs repræsentantskab, og det føltes som en ære. 
Både fordi det kom lidt bag på mig, men også fordi JBU 
og DBU havde en særlig klang for mig allerede dengang, 
og den følelse har jeg stadig i mig, siger han og fortsætter:
- Selvfølgelig sagde jeg ja til udfordringen, og siden er det 
mere eller mindre gået hånd i hanke, siger næstforman-
den, der er glad for at være en del af en organisation som 
JBU.

Stikker 
hovedet frem
Tekst: Lykke Møller

Ny næstformand i JBU, ole 
ladefoged, er glad, stolt og 
ydmyg for posten i JBU, som 
han ser som en organisation, 
der understreger hans egne 
værdier.

Ole Ladefoged er fortsat kampfordeler i Næsbjerg/
Rousthøje UI, så han kan holde fast i græsrødderne.

Foto: Klaus Hansen



Ole Ladefoged blev smidt for løverne, da han som 23-årig blev formand i Næsbjerg/
Rousthøje UI. Nu er han som 42-årig næstformand i JBU
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- JBU understreger og støtter og udvikler mange af de 
ting, som jeg i forvejen prioriterer. Lydhørhed, fællesskab, 
aktivitet og social ansvarlighed og så ikke mindst oplevel-
ser, som fodbolden jo er.

Det næste skridt i forbindelse med JBU var, da Ole Ladefo-
ged kom ind i bestyrelsen for JBU Region 4.

- I første omgang fortsatte jeg et år som formand for den 
lokale klub, men jeg måtte sande, at det ikke gik. Der var 
ikke plads til begge dele, når jeg nu også havde et job og 
familie, siger han. Så efter 8 år som formand i Næsbjerg/
Rousthøje UI sagde han farvel til posten i 1997 og hellige-
de sig i stedet Region 4s bestyrelse. Når det ikke lige kom 
til nogle år som træner i hans lokale klub.

- Jeg var træner for de U15 Drenge i 04 og 05. Det var en 
naturlig ting og handlede også om, at min søn gik på det 
hold. Men det var svært at få det hele til at hænge sam-
men tidsmæssigt. I dag er jeg dog stadig kampfordeler 
for klubben. Det er lidt skægt, at jeg både får post fra JBU 
som bestyrelsesmedlem og som kampfordeler i klubben. 
Jeg vil virkelig gerne fastholde min kampfordeler post i 

klubben, fordi jeg dels føler, jeg hjælper klubben, får det 
vigtige sociale aspekt og fastholder kontakten med den 
del, som vi arbejder med omkring bordet i bestyrelsen. 
Man kan med andre ord sige, at jeg stadig er på ”græs”, 
selv om jeg sidder omkring det runde bord også.

VEDHOLDENDE OG MÅLRETTET
JBUs nye næstformand håber, at det er hans mod, indsigt 
og engagement, der gør, at han i dag er næstformand.
- Jeg forsøger at kommunikere på en åben måde, og jeg 
forsøger at se muligheder der, hvor der måske er lidt be-
tonfast. Samtidig er jeg nok ret vedholdende og lader mig 
ikke slå ud af gammelkendte begrundelser. 

- Dermed håber jeg hele tiden at kunne bidrage med 
noget nyt, selv om jeg erkender at netop erfaring og 
knowhow er nogle af de andre kapaciteter, som jeg 
læner mig op af med mit sind og min tilgang, lyder 
hans karakteristik. Han fortsætter med, hvad han føler, 
han lærer i JBU:

- Jeg har set, hvordan en veldreven og innovativ organi-
sation virkelig hele tiden kan udvikle sig, og hvad årsagen 
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er hertil. Jeg ser mennesker og ledere, der vil opleve og 
oplever, og jeg ser, hvad det gør ved dem, siger han. 

I sit arbejde bruger Ole også den erfaring, han selv har 
som familiefar med to børn, der spiller fodbold, en familie, 
der elsker fællesskabet omkring en fodboldklub, og et 
inderligt ønske om at være aktiv så længe som muligt.
- Jeg tilfører dermed naturligvis min egen erfaring og 
indsigt fra hverdagen til mit arbejde i JBU, hvilket jeg tror, 
er en stor styrke.

FAMILIELIV, BESTYRELSESPOST OG FÆLLESSKAB
At netop fodbold skulle blive hans interesse er en kulturel 
ting, hvis du spørger Ole Ladefoged. Han har altid været 
en aktiv mand, og i dag er hans familie et billede på, hvor-
dan fysisk aktivitet samler dem. 
Hans kone Berith har spillet håndbold i mange år, og hun 
har sammen med Ole været drivkraften i, at parrets børn 
også nyder godt af idrætslivets goder.

- Jeg tror, vi er meget enige om, at det er livsbekræftende 
og støttende at dyrke idræt, og vores sportsgrene har altid 
centreret sig om boldsport eller temposport. Vores søn, 
Kasper, på 17 spiller både fodbold og håndbold. Han er 
lige nu på idrætsefterskole, og vores datter, Julie, er ni og 
spiller også fodbold og håndbold i klubben med stor iver. 
Da Ole Ladefoged trænede sin egen søn på U15, havde 
de en deal om, at Kasper ikke skulle kalde Ole for far. 
- Der lærte jeg blandt andet noget om hele problematik-
ken omkring far – søn i træner – spiller rollerne. Vi havde 
en helt klar deal om, at når vi var til træning, så kaldte han 
mig Ole, så ingen kunne føle, at han enten blev forfordelt 
eller fik fordele af det.

TAGER ALTID FAMILIEN PÅ RÅD
At familien er den vigtigste brik i at få det hele til at gå 
op, er uomtvisteligt for næstformanden, der altid tager 
familien med på råd, når der stilles nye spørgsmål om nye 
muligheder for Ole Ladefoged.

- Dette arbejde er komplet umuligt, hvis man ikke støtter 
op om mig på hjemmefronten. Derfor drøfter vi altid alle 
nye ting igennem, inden jeg siger ja til noget nyt. Jeg har 
en virkelig god opbakning hjemmefra, og det betyder, at 
jeg har overskuddet til at involvere mig. Samtidig føler jeg, 
at jeg får så meget igen, at jeg stadig kommer hjem med 
gejst, siger han om familien, som han forsøger at tilgodese 
og inddrage, så snart, der er mulighed for det. Blandt 
andet via landskampoplevelser eller andre oplevelser.

ER DET DéT VÆRD?
Men uanset hvad så betyder det, at Ole nogle gange spør-
ger sig selv, om det er det værd, om han giver afkald på 
for meget i forhold til at være sammen med sine børn.

- Hverdagen er mere travlt med nu bestyrelsesposter i 
både JBU og DBU, og det kræver hård planlægning. Hel-
digvis har jeg også på mit job som servicechef ved Team 
Truck Varde mødt stor forståelse og opbakning. Men det 
betyder også, at jeg er nødt til at sige fra over for andre 
ting som eks. venner. Man kan ikke det hele på en gang – 
det er et nødvendigt faktum, konstaterer han.
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Foto: Lykke Møller



38

Lad overskuddet gå til større mål
www.recclamebureauet.dk
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At kalde dem Europas bedste klubhold er en journalistisk 
stramning. Endda en stram stramning. 
Mine U12-piger i Jelling fS tilhører hverken den europæi-
ske eller danske fodboldelite, men de spiller fodbold med 
stor glæde og engagement.

For ét år tilbage gav jeg mig selv den opgave at lave et 
første- og andethold. Jeg er stadig ikke i tvivl om, hvilke 
spillere jeg vil placere på de to hold, men; hos U12-piger-
ne opdeler vi ikke spillerne efter det bedste hold og det 
næstbedste.

For et år siden løb én af spillerne for eksempel væk fra bol-
den, når den kom imod hende. Hun var nærmest hysterisk 
bange for bolden. I dag er hun én af vores bedste, når det 
kommer til tacklinger og nærkampe.

Jeg anså den udvikling af spilleren for aldeles utænkelig. 
Jeg må erkende, at udviklingen af hende er et bevis på, 
at børnefodbolden har det med at overse sine potentielle 
fodboldtalenter.

Nu er vi ikke i en situation, hvor vi laver et decideret første-
hold. Vi lader alle spille, men tanken om at lave en form for 
selektion er der hos mig, som den sikkert er det hos talrige 
andre klubbers børne- og ungdomstrænere.

HVORNÅR ER DET KLOGT AT….?
Hvornår skal børne- og ungdomstrænerne dele spillerne 
op i første- og andethold?
Er det en bedre idé at gøre det ud fra devisen, at ”lige 
børn leger bedst”?

Øvelsen er vanskelig. Som U21-landstræner Keld Bording-
gaard udtrykker det, er det farligt med et førstehold på 
børnehold, hvis det samtidig betyder, at trænerne overser 
spillerne på andetholdet.
I det hele taget fraråder Dansk Boldspil-Union en for skarp 
udvælgelse blandt børnespillerne - helt op til U12-spillere.

Overordnet set er det godt for dansk fodbold, hvis alle 
klubber lader børnespillerne udvikle sig frit - uden første- 
og andethold. Det gælder også den stereotype holdning 
om, at en 10-årig er udset til at være højre back i resten 

Tekst: Flemming Linnebjerg. Illustration: Gunnar Johnsen, Mercatus Reklamebureau

Børnefodbolden har det bedst uden en opdeling af truppen i et egentligt 
førstehold - men holdningen har stadig sit afgørende gennembrud til gode 
i klubberne

Af og til ryger der også en finke af panden. Så er der god grund til at give en kommentar 
til breddefodboldens verden.

I 2009 har Jysk Fodbold bedt sportsredaktør Flemming Linnebjerg, Vejle Amts Folkeblad, 
om at snuse, se og tænke på begivenhederne – og sætte fodboldens begivenheder på 
hovedet i et konstruktivt perspektiv

I den jyske fodboldhverdag er der liv 
– og som oftest glade dage

Førsteholdet 
kan vi altid sætte
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af sin aktive fodboldkarriere - en højre back som ”står” en 
højre back og kun er aktiv, når modstanderne bevæger sig 
ind i området.

Det der med spilsystemer lærer børnene snildt senere. For 
børn handler det om at spille så meget fodbold som mu-
ligt; især fordi børnene i dag i de fleste tilfælde kun spiller 
fodbold, når de er til klubtræning eller -kamp.

Tiden med lange sommeraftener med impulsiv fodbold 
uden træner på grønne arealer et sted i byen er de ro-
mantiske minder for alle os, der engang spillede fodbold i 
timevis på gader og stræder – bare vi havde en bold.

Det stiller store krav til klubfodbolden - især udviklingen af 
spillerne. Diskussionen om førstehold eller ej er generelt 
værd at tage en klubdebat om på vegne af dansk fodbolds 
fremtid, for børnefodbolden skaber fremtidens spillere.

FORKERT TILMELDING ER EN STØRRE TRUSSEL
Noget, der nu og her er langt vigtigere i børnefodbolden, 
er de voksnes evne til at melde holdene korrekt til i forhold 
til styrke - førstehold eller ej.

Der findes ikke noget mere pinligt end en klub, som 
placerer et hold i en række, hvor holdet vinder alle kampe 
med en målscore på for eksempel 98-1 – og ikke mindst, 
når det sker i de sekundære børnerækker, hvor der inden 
sæsonen var en mulighed for at melde sig til på et højere 
niveau.

Dét sker hver eneste sæson. Måske er det i virkeligheden 
en større trussel mod dansk børnefodbold end diskussio-
nen om førstehold eller ej.

Ingen, heller ikke landets bedste børnetrænere, har en 
kinamands chance for at vurdere fremtiden for en børne-
spiller. En spiller med et udtalt talent som børnespiller er 
ikke nødvendigvis sikret en landsholdskarriere.

Selv den mest umulige børnespiller kan med tiden udvikle 
sig til en fantastisk spiller. Det primære er, at børnene får 
lov at udvikle sig i et miljø, hvor spilleren er i centrum og 
ikke alene betydningen af sejre.

LAD DEM NU BARE SPILLE
Brian Steen Nielsen, nuværende sportschef i AGF, var 
langt fra et opsigtsvækkende fodboldtalent som barn. I 
ungdomstiden var han aldrig i nærheden af udvalgt hold. 
Som seniorspiller tilbragte han sine første år med fodbold 
på sekundære hold.

Alligevel nåede Brian Steen Nielsen at spille 66 A-lands-
kampe under fire forskellige landstrænere, og han fik 
alligevel en særdeles flot professionel karriere.

Når en spiller slår igennem så sent, siger det noget tanke-
vækkende om, at ingen børnetrænere kan eller skal vur-
dere børnespilleres evner for andet end det, de er: Evner 
hos børnespillere.

Lad dem nu bare spille, børnene, førsteholdet skal de nok 
nå. Især hvis vi giver børnene mulighed for at udvikle sig, 
mens benene endnu er tynde og skrøbelige.
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ægte 
hattrick

Drømmen om et

opfyldes også med en effektiv 
forenings hjemmeside

JERNBANEGADE 18 . 6700 ESBJERG . 76 11 48 48 . kiva@kiva.dk . www.kiva.dk

1 Kreative og individuelle løsninger 
2 Opdatering direkte på nettet
3 Indtjeningsmuligheder i form af profilsider

Hos Kiva Grafisk hjælper vi gerne med
de kreative og individuelle løsninger,
der viser hvem man er, og hvad man
står for. Vi hjælper gerne med markeds-
føring, helt fra idé til færdigt produkt.

Effektiv forenings-
hjemmeside

fra kr. 7.500,-

Sportsnet der fanger...

w w w . n o r v o s p o r t s n e t . d k
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Eliten skal nok blive spottet. Og elitespillerne skal nok få 
den opmærksomhed, som de har behov for. Derfor var 
det vigtigt for lederne i Strandby-Elling Idrætsforening i 
Region 1, at den elitetræning, de gerne ville tilbyde i et 
nyoprettet fodboldakademi, primært skulle henvende sig 
til bredden. Til alle ungdomsspillere, uanset niveau. Men 
trænerniveauet, det skulle høre til på absolut topplan.

- I virkeligheden kom vores fodboldakademi op at stå ved 
lidt af en tilfældighed, fortæller fodboldformand i Strand-
by-Elling, Lajla Thorsen.

- I 2006 havde vi besøg af en engelsk klub, der var her 
ovre med to hold. Både spillere og ledere var meget 
benovet over den foreningsstruktur, som vi har i Danmark. 

strandby-elling tilbyder alle ungdomsspillere professionel træning af 
engelske toptrænere to gange om året og kom i gang ved en tilfældighed

Tekst og fotos: Niels Henriksen

Fodboldtræning 
  - med engelsk inspiration

En af de engelske hjælpetrænere snakker fodbold med 
et hold af de små 100 deltagere i Strandby-Elling
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Paul Smalwood orienterer deltagerne i akademiet om programmet
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De var meget begejstrede over opholdet, og som en slags 
tak-for-sidst tilbød de at sætte os i forbindelse med en 
engelsk toptræner, som de kender. Han kunne så komme 
her over og træne vores ungdomsspillere i nogle dage.

- Og det blev en fantastisk oplevelse. Paul Smallwood har 
trænerlicens fra både FA og UEFA og har været træner 
i Crystal Palace, Wimbledon, Hamburg SV samt andre 
klubber i Tyskland og USA. Drengene trænede fra kl. ni 
om morgenen til kl. 20 om aftenen. De kunne bare ikke få 
nok, og Paul Smallwood introducerede træningsmetoder 
og brugte rekvisitter, som vi aldrig havde forestillet os, 
supplerer Lars Christensen, der er medlem af akademi-
udvalget.
 
FODBOLD-AKADEMI
- Og det, der egentlig skulle have været en én-gangs fore-
stilling, udviklede sig hurtigt til at blive et egentligt fodbol-
dakademi, for tanken om at dele de fantastiske oplevelser 
med andre end vore egne spillere trængte sig hurtigt på, 
så vi besluttede sammen med Paul Smallwood, at vi ville 
gentage arrangementet med deltagelse af spillere fra 
omegnsklubberne.

Det første ”offentlige” fodboldakademi havde deltagelse 
af 50 spillere. Allerede næste gang var trænerstaben ud-
videt fra én til tre, og antallet af spillere var vokset til godt 
60. Nu nærmer antallet af spillere sig det maksimale, nem-
lig 100, og de kommer fra store dele af Jylland og fra Fyn.

- Vi ville for så vidt gerne have det dobbelte antal spillere 
på vores fodboldakademi, men for det første må det ikke 
blive for stort, og for det andet er der også nogle fysiske 
grænser på vort anlæg og i vort klubhus, som vi simpelt 
hen ikke har mulighed for at overskride, påpeger Lajla 
Thorsen, der sammen med Lars Christensen bruger en stor 
del af deres ferie på at arrangere fodboldakademi.

ALLE ER MED
- Vi fastholder, at SEIF Football Academy først og frem-
mest er et arrangement for bredden. Her kan spillerne 
komme, uanset hvor dygtige de er. Trænerne er fantastiske 
til at holde øje med hver enkelt og tilrette øvelserne, så 
alle kan være med. Selvfølgelig kommer der også spillere, 
som er meget dygtigere end de andre, og så bliver øvel-
serne målrettet netop dem, men ingen bliver tabt.
- Alle instruktioner foregår naturligvis på engelsk, men 
dels sørger vi for, at der altid er voksne til stede, som kan 
oversætte for de børn, der ikke forstår engelsk, og dels er 
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trænerne efterhånden blevet gode til nogle få danske ord 
og anvisninger, så sproget er ikke noget problem. Tværti-
mod siger lærerne på skolen, at de børn, der deltager på 
fodboldakademiet, er blevet bedre til engelsk, smiler Lajla 
Thorsen.

TOPTRÆNERE
- Nogle vil måske spørge, om ikke SEIF Football Academy 
ikke blot er en anden slags fodboldskole, som vi kender 
fra f.eks. DBU. Men det føler vi ikke. Med al respekt har 
vores trænerstab en større baggrund. Foruden Paul Smal-
lwood har vi tilknyttet Bobby Bowry, der selv har spillet 
200 kampe i den engelske Premier League og FA-Cup for 
Crystal Palace og Millwall. Han er leder af Volenti Soccer 
School, hvor han arbejder med talentudvikling af kom-
mende Premier League-spillere.

Vi har Gary Bye, som er tilknyttet Manchester United og 
Bobby Charlton Soccer Schools. Og endelig har vi Stuart 
Christie, der er tidligere cheftræner i Essex Elite, og som 
er leder af talentudviklingen i hele Sydengland, så mens 
fodboldakademiet er møntet på bredden, så hører træner-
staben i hvert fald til eliten, fastslår Lars Christensen.

SKAL IKKE VÆRE EN PENGEMASKINE
Både han og Lajla Thorsen understreger, at SEIF Football 
Academy ikke er og ikke skal være en pengemaskine for 

Strandby-Elling IF. Omkostningerne er mange, og delta-
gergebyret på 350 kr. for tre dages intensiv teknisk træ-
ning dækker kun akkurat udgifterne.

- Gevinsten er helt klart at se de mange, mange glade 
børn og forældre. Når hvert akademi er overstået, siger 
trænerne personligt farvel til hver enkelt spiller og giver 
gode råd med på vejen. Der er et par pokaler til de spil-
lere, der har udviklet sig mest under de tre dages træning, 
siger Lajla Thorsen.

- I alt har 272 forskellige fodboldspillere fra 37 klubber 
deltaget i vores akademier, der holdes tre dage i påsken 
og tre dage i efterårsferien. Tre spillere har deltaget i alle 
akademier siden 2006, og vi får en masse positive mails fra 
tilfredse forældre. Vort indtryk er også, at spillerne kommer 
til at kende hinanden på tværs af klubberne og efterføl-
gende holder kontakten ved lige, fortæller Lars Christen-
sen, der ikke lægger skjul på, at der også er et mere ædelt 
motiv med fodboldakademiet.

- Vi har en aftale med Paul Smallwood, at han hver sjette 
uge kommer til Strandby-Elling, hvor han træner vore egne 
spillere og ser dem i kamp. Det er naturligvis en ekstra 
stor gulerod til vore spillere, og vi håber da, at initiativet 
kan være med til at fastholde ungdomsspillerne i klubben, 
understreger Lars Christensen.

Fodboldformand Lajla Thorsen og medlem af SEIF Football Academy, Lars 
Christensen, bruger en stor del af deres ferie på at arrangere og hjælpe til under 
de to årlige fodboldakademier i Strandby-Elling IF.
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” Tiden?  – det tager jeg af lyst ”

    Alle har ret til STOREAlle har ret til STORE
 Fodbold oplevelser!

Hvad med f.eks. Real Madrid, Arsenal,
Manchester United, AC Milan, Inter, Chelsea, FC Barcelona, Liverpool,

Juventus, Roma, Lazio, Bayern Munchen, eller Schalke 04…

Valget er dit – fodbold skal opleves LIVE!

 70 23 06 44  www.travelsense.dk
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”Vagn Nielsen, Sabro IF”. Ledere, der deltager i Region 3’s 
årsmøde og mødet i JBU, kender den aktive fodboldmand 
i omegnen af Århus. De færreste kender Vagn Nielsen i 
træningsdragt som både arrangør og dommer i skolepige-
turneringen i Århus Kommune. Oprindelig var det Fortuna, 
Hjørring, der begyndte med skoleturnering i indendørs 
pigefodbold. Under initiativ af Poul Højmose (tidligere 
mangeårige træner i HEI og det danske kvindelandshold) 
mødtes tilbage i 1993 med 8-9 pige-dameklubber i Århus 
Kommune for at drøfte, hvordan de kunne fremme pige-
fodbolden og heriblandt naturligvis Sabro IF. Det første 
projekt, de gik i gang med, var en skoleturnering ”kun” for 
piger.

 - Vi var sikre på, at idéen også ville slå an i Århus. Nu har 
vi afviklet skolepigeturneringen i 17 år med over 300 hold 
fordelt i fire-fem haller. Jeg nyder en sådan dag som for 
eksempel i Tilst-Hallen. Nu har vi afviklet skolepigeturnerin-
gen i 17 år med årligt mellem 300-400 hold fordelt over tre 
weekends og hver gang i 4-5 haller.
På klubbernes vegne (nu 15) er vi en styregruppe på fem 
personer, der har været med i mange år.

 - Det er bare sådan en dejlig dag. Der er ingen vrøvl. Alle 
er glade. Jeg bruger vel omkring 200 timer på planlægning 
og afvikling af skolepigeturneringen. Fornøjelsen er det, 
der driver værket, tilføjer den ivrige fodboldmand.

Hvor kom interessen for pigefodbold egentlig?
 - Jeg synes, at herrerne var forfordelt, og Sabro havde 
allerede den gang nogle damer. Så var det naturligt at få 
gang i pigerne, så klubben kunne få en naturlig fødekæde. 
Det startede bl.a. med, at Sabro IF arrangerede et rent 
pigestævne. I dag er pigerne en helt naturlig del af Dansk 
Bank Cup i Sabro 3. weekend i august med omring 160-
180 hold.

I Region 3 er der i dag indendørs skolepigeturneringer i 
Grenaa, Randers, Silkeborg, Ny Skanderborg, Horsens, 
Fredericia og Kolding, så Vagn Nielsen og Co. Har gjort sit 
til, at pigefodbolden er vokset markant i de seneste år.

BREDDEN SKABER ELITEN
 - Når klubber arbejder sammen om opgaven, så giver det 
udbytte for alle i form af flere spillere. Diskussionen er ofte 
kørt om elite skaber bredde. For pigernes vedkommende 
er det bredden, der har skabt eliten i Dansk Boldspil Union. 
Det er først nu, at DBU har et stærkt kvindelandshold tak-
ket være et stort breddearbejde med pigeraketten, skole-
turneringer og aktive klubber, fastslår Vagn Nielsen.

Siden 1998 har han været medlem af Pigegruppen i Re-
gion 3, som nu er en del af Børneudvalget.
 - Den nye struktur kunne godt fungere bedre, og jeg tror 
på, at det nok skal komme. Kombinationen mellem politik 
og drift er gået lidt for hurtigt. Et regionalt børneudvalg 
kender det geografiske område. Derfor skal embedsmæn-

” Tiden?  – det tager jeg af lyst ”
Vagn Nielsen, fodboldformand i sabro iF, især kendt for at have fået 
gang i skolepigeturneringerne i JBU region 3, og posten som arran-
gør af turneringen i Århus Kommune bliver også den sidste, frivillige 
post, han vil give slip på – når den tid kommer

Tekst: Klaus Hansen. Fotos: Henrik Bjerregrav

Vagn Nielsen om Skolepigeturneringen i indendørs 
fodbold i Århus Kommune: - Det er det sidste job, 
jeg giver fra mig. Dagen er simpelthen så dejlig.

Smil og farver præger dagen, når 
pigerne er med i skoleturneringen.
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• Danhostel Vandrerhjem, Fra 115,00 kr. pr. person ved 4 personer i familierum. 
• DK Campingplads, lille stille og hyggelig plads. 
• 4 fine campinghytter til udlejning. 
• Flot svømmehal, gratis adgang når man bor på vandrerhjem eller campingpladsen. 
• 2 idrætshaller 
• Indbydende Foyer-café. 
• Selskabslokaler i mange størrelser 
• Møde og konferencelokaler. 
• Indhent tilbud på grupper. 
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Armene er i vejret, når en scoring er lykkedes, 
mens pigen i målet må hente bolden ud af nettet.

dene lige huske at spørge de lokale folk, så eks. aktiviteter 
som ”Pigeraketten” bliver tildelt de ”rigtige” steder/klub-
ber, markerer Vagn Nielsen et signal til de overordnede 
politikere.

FODBOLDFORMAND FOR ANDEN GANG
Vagn Nielsen er gift med Rita. Parret har tre børn og fire 
børnebørn.

Fodboldmanden fra Sabro IF er formand for anden gang. 
I en periode overlod han den post til en anden, så Vagn 
Nielsen kunne koncentrere sig om en udvidelse af facilite-
terne i den firstrengede forening med cafeteria og minihal 
til en pris på små 4 millioner kroner.

Sabro IF har i dag godt 900 medlemmer, hvoraf cirka 350 
er fodboldspillere, overvejende unge.

 - Hvis vi skal fastholde og udvikle de unge inden for for-
eningslivet, så skal vi følge med tiden. Det gælder også de 
nødvendige faciliteter, så vi kan tilbyde et alsidigt tilbud, 
og det er måske nok mest indendørs. Overvægt er et af 
de største problemer i vort samfund. Der har idrætten sin 
mission. Foreninger skal få et samarbejde med skolerne i 
gang for børnene fra 0 til 7. klasse. Jeg tror ikke, at vi skal 
gå efter at få én stor hal. Der skal snarere være flere min-
dre, der passer til aktiviteterne, overvejer Vagn Nielsen i 
de kommende år i klubregi.

Fodboldformanden mener også, at klubben skal få gang i 
en ny organisationsplan. Klubben er vokset støt, så klub-
udviklingen kræver en anden måde at gennemføre opga-
verne på.

 - Vi skal i løbet af 2009 formentlig have en konsulent fra 
JBU til at gennemføre processen, så Sabro får en moderne 
organisation, som den næste generation kan overtage. 
Tiden forandrer sig hele tiden, og lederkredsen skal følge 
med. Derfor skal vi nutidens spillere mere ind omkring 
bordet, så de nye impulser er med til at forme klubben, 
siger Vagn Nielsen.

INGEN HØRER NOGET OM NEDTRAPNING
Læserne skal ikke høre Vagn Nielsen sige, at tiden er inde 
til at trappe ned. 60 år påvirker ikke hans lyst til at arbejde 
med fritidslivet i Sabro. Og det er lidt overraskende, fordi 
Århus Kommune ikke ligefrem kaster millioner ud til det 
frivillige arbejde i idrættens verden.

 - Der er lavet masser af rapporter om alt det, som Århus 
er bag efter med. Jeg har også været med i Fodboldfo-
rum for at påvirke udviklingen. Men alt stopper, når de 
gode argumenter og dokumentationer møder holdningen 
”0-kroner”. Det gælder både vedligeholdelse, at etablere 
flere baner og skifte grusbaner ud med flere kunstgræs-
baner. Århus Kommune har kun to af slagsen, og det er 
alt for lidt i forhold til antal af klubberne og behov, fastslår 
Vagn Nielsen.
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Farvemuligheder:

DOBBELT OP PÅ ITALIA 
SPILLERSÆT 13+1

Hvis du bestiller et 13+1 holdsæt 
dobler vi op, så du helt GRATIS får et 
ekstra 13+1 sæt med i købet.

Dette ekstra sæt er delvist sponsore-
ret af fi rmaet PÅGEN*. Vi vedlægger 
derfor transferlogoer med PÅGEN, 
som skal påsættes enten ryg eller 
bryst på det ene spillersæt.

Såvel trøje som shorts er fremstillet i Coolplus® 
100% polyester. Trøjen er let og behagelig med micro 
mesh i siderne for bedre luftcirkulation. Begge dele 
er hurtigtørrende og svedtransporterende.

kr. 3.299,- 2 HOLDSÆT KUN

excl. moms

Gælder så længe lager haves.

* PÅGEN er i Danmark mest kendt for PÅGEN kanelgif-
ler, men bager mange forskellige gode og sunde brød. 
PÅGEN er Sveriges førende bageri grundlagt i 1878, og 
beskæftiger omkring 1.600 medarbejdere.

 Kontakt din lokale Sport Direct 

forhandler for bestilling.

WWW.SELECT.DK
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Vagn Nielsen nyder sin opgave i træningsdragt og fløjte – selv når han kommer lidt i vejen.

Han tænker lidt over, hvorfor politikerne ikke prioriterer 
området højere.
 - De frivillige ledere er jo ikke dem, der står på Rådhus-
pladsen med bannere og slagord. Vi har for travlt til at gå 
på gaden og råbe op. Vi bruger tiden på at få aktiviteterne 
til at fungere. Tallene blandt de såkaldte største provins-
byer beviser, at Århus Kommune er bagefter på alt, både 
med vedligeholdelse og fornyelser

Stemmen er hævet, og ordene flyder hastigere end før. 
Og det er ikke så lidt endda. Engagementet mangler Vagn 
Nielsen absolut ikke. Heller ikke på arbejdspladsen.

EFTERLØN ER HELLER IKKE ET TEMA
Efterløn er ikke et ord, han taler om. Vagn Nielsen har 
været stærkt engageret i DALTON’s sociale liv, siden han 
blev ansat i 1975. Fester og ikke mindst det at samle kolle-
gerne til at deltage i Marselis-Løbet i Århus’s Festuge har 
Vagn også trukket et stort læs.

I december 2008 blev Vagn Nielsen valgt ind som medar-
bejderrepræsentant i DALTONs bestyrelse.

 - Tid – det får man, igennem den glæde man arbejder 
med. Jeg er glad for at være på arbejde hver dag. Jeg er 
også glad for at sætte mig nye mål og prøve at motivere 
mine kolleger og medarbejdere. Jeg har det godt med at 
være i ”maskinrummet” i produktionen. Sådan er det også 
i fritiden og i familielivet, konkluderer Vagn Nielsen samta-
len i et møderum på arbejdspladsen.

Han kommer egentlig fra Dronninglund, hvor Vagn og 
en skolekammerat som 17-18 årige i 60érne arrangerede 
Rockkoncerter med datidens store navne for at tjene 
penge til - den lokale bordtennisklub.

VAGN SOM BORDTENNISFORMAND I VRI
Faktisk var Vagn Nielsen formand for VRIs bordtennis-
klub i Århus i fire-fem år. Her stod han i spidsen for store 
stævner med flere hundrede bordtennisspillere, inden han 
flyttede til Sabro for at bygge hus.

Vagn Nielsen begyndte at spille Old Boys i Sabro IF. Han 
gik altid rundt på banerne, hvor børnene var i gang. Den 
daværende kampfordeler Søren Karl Rasmussen mente, 
at Vagn Nielsen kunne være god til at overtage den post. 
Vagn Nielsen sagde ja – uden at vide, hvad opgaven be-
stod af. I 1983 kom han så ind i fodboldafdelingens besty-
relse, og der har han været lige siden.

Klubbens ledelse arbejder i dag som et uddelegeret team. 
Den stabilitet i bestyrelsesarbejdet har været afgørende 
for den udvikling, Sabro IF har gennemlevet.
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Hvor skal målene stå
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Hvor stort er tilskuddet? Hvad med kurser? Hvornår må vi 
begynde at bruge banerne? Hvem skal stå for klipning og 
opstregning? Og hvor skal målene stå?

Spørgsmålene i klubberne er mange og ikke mindst her 
efter kommunalreformen. Her blev mange mindre kom-
muner lagt sammen.  En række spørgsmål har meldt sig 
blandt de mange frivillige ledere, for hvordan har de sam-
menlagte kommuner tacklet de mange praktiske gøremål, 
der tidligere blev gjort forskelligt i de forskellige kommu-
ner.

Selv i de kommunale forvaltninger har der været stor 
usikkerhed om de praktiske forhold, og det har fået JBU 
Region 4 og de øvrige tre regioner i unionen til at indkalde 
til »kommunemøder« i de enkelte kommuner, hvor repræ-
sentanter for klubberne har haft mulighed for at møde 
repræsentanter fra den »modsatte side«.

- Det er en rigtig god idé. Vi bøvler typisk med de samme 
ting i klubberne, og her har vi mulighed for at stille spørgs-
mål, og de kommunale folk har mulighed for at »tage« ting 
med hjem.
Sådan lød det fra fodboldformanden i Hørup UI, Martin 
Konggard, som Jysk Fodbold fik en snak med efter mødet 
i en af de absolut sydligste kommuner, Sønderborg Kom-
mune.

Både klubber og kommuner tager godt imod JBU’s idé om, at 
parterne sætter sig sammen og drøfter muligheder og problem-
stillinger, ikke mindst som følge af kommunesammenlægningen

Kultur- og fritidskonsulent Povl C. Callesen 
og fritidskonsulent Elsebeth Hjort Becker, 
Sønderborg Kommune, var på banen, da 
JBU’s fodboldklubberne inviterede til møde 
om vilkårene efter kommunalsammenlæg-
ningen

Hvor skal målene stå

Tekst og fotos: Leif Christensen
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13 af områdets klubber var repræsenteret ved mødet i 
Guderup Hallen, hvor kommunen stillede med tre repræ-
sentanter.
- Det er lækkert på den her måde at kunne sætte ansigt 
på de ledere, vi taler med i telefonen. Det er en super 
god idé at mødes på den her måde. Vi får nogle ting med 
hjem, som vi ikke hører ellers, lød det efterfølgende fra 
kultur- og fritidskonsulent Povl C. Callesen.

- Initiativet fra JBUs side er rigtigt godt, og det er en idé, 
vi måske selv bør fortsætte med hvert andet år, fortsætte 
Povl C. Callesen.

KOMMUNEN SOM MEDSPILLER
Intet tyder dog på, at han selv behøver invitere. Fra regio-
nens side er meldingen meget klar:
- Vi vil gerne hvert år afvikle sådanne kommunemøder 
med klubberne i vores område. Det kan være med forskel-
lige temaer og ikke nødvendigvis med repræsentanter 
fra forvaltningen, men det kan f.eks. være med politikere, 
lyder det fra konsulenten i Region 4, Svend Pedersen.

Foreløbig er der holdt kommunemøde i Aabenraa, Søn-
derborg, Tønder, Varde og Grindsted kommuner, mens 
der skal holdes tilsvarende møder i de øvrige kommuner 
efter sommerferien.

- Både foreninger og klubber har taget rigtig godt imod 
tiltaget, og møderne kan være med til at løsne op for 

mange ting. Kommunerne er åbne over for møderne. Vi 
oplever dem som gode medspillere, og de har naturligvis 
en stor udfordring, når de små kommuner er lagt sammen, 
fortsætter Svend Pedersen.

FRA SYV TIL EN
Mødet i Guderup Hallen viste tydeligt, at det primært er 
de praktiske ting, der står på ledernes dagsorden. Her har 
mulighederne været vidt forskellige i de syv alsiske og jy-
ske kommuner, der blev til dagens Sønderborg Kommune: 
Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, 
Sydals og Sønderborg.

- Vi prøver at harmonisere reglerne, noterede fritidskonsu-
lent Elsebeth Hjort Becker og påpegede, at det for hende 
er vigtigt at finde en løsning, og at de kan samarbejde.

Hun måtte samtidig erkende, at hun ikke kunne svare på 
mange af de ting, der blev rejst fra klubbernes side. Det 
var praktiske ting, som er placeret i »Vej & Park«, og klub-
berne skulle så selv tage diskussionen med den afdeling.

Det handler bl.a. om benyttelse af grus- og vinterbaner og 
herunder kunstgræsbanen, der ikke har plads til alle hold. 
Ligeledes handler det om pleje og pasning af banerne og 
forskellige muligheder for opkridtning. Inden der kridtes 
op, skal banerne også placeres, og det kræver et svar på 
spørgsmålet: »Hvor skal målet stå«.

13 klubber var repræsenteret, da der blev holdt kommunemøde i Guderup Hallen.
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Hvad er det lige en kampfordeler laver?
 

                      - Vi får  puslespillet 
                      til at gå opKampfordeler Bent lindbjerg, Højslev st. iF, er glad for Klub-office. Han hygger sig 

med jobbet, kontakten til klubbens ledelse og medlemmer samt ikke mindst kolle-
gerne i de andre klubber

I de flere end 900 jyske fodboldklubber er formændene 
naturligvis vigtige personer.
Det samme er de mange kasserere, sekretærer, de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer – og naturligvis de fodboldspil-
lende medlemmer; men for at få JBUs daglige turneringer 
og de tusindvis af regionale kampe kan blive afviklet, så 
er det klubbernes kampfordelere, som er de helt centrale 
samarbejdspartnere.

Det er kampfordeleren, som de regionale kontorer har 
samarbejde med. Det er kampfordeleren, der sidder med 

fingeren på pulsen – og tit og ofte er kampfordeleren 
bestyrelsens ældste medlem. Det er måske en tidligere 
formand, der ”trapper ned” fra ansvaret, men ikke desto 
mindre sider personen fortsat helt centralt placeret i klub-
bens dagligdag.

Højslev St. IF – en mellemstor klub øst for Skive – og med 
førsteholdet i Serie 2 har en lidt atypisk kampfordeler, men 
han er en stabil én af slagsen. Bent Lindbjerg, 67 år, har 
passet hvervet i 7-8 år, men netop nu truer han med, at det 
”kan få ende til efteråret”.

Tekst: Ole Tang. Foto: Steen Don

Kampfordeler Bent Lindbjerg bruger 
mange timer i kontoret, når alle 
kampene skal falde på plads.
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Hvad er det lige en kampfordeler laver?
 

                      - Vi får  puslespillet 
                      til at gå op

Bent Lindbjerg kom ind i arbejdet, da 
han og fru Lis i 1995 flyttede fra Ros-
kilde og til Skive-egnen, for at Lis kunne 
komme hjem til ”sine gamle ungdoms-
dage”.

- Min kone stammer her fra Højslev. 
Hendes bror var og er engageret i 
idrætsforeningen, og så gik der jo ikke 
lang tid, inden jeg blev ”presset” ind i 
arbejdet, siger Lindbjerg med et af sine 
meget regelmæssige smil.

Som ung var han fodboldaktiv i Ros-
kilde, inden en arbejdsskade i det ene 
knæ satte en stopper for ham som spil-
ler. Så blev han dommer. Ud over det 
brugte Bent Lindbjerg sine sportskræf-
ter på at ro.

FYLDE KASSER
- Så blev jeg kampfordeler i HIF, og det 
har været og er faktisk spændende. Det 
drejer sig om at fylde ”kasserne ud” – 
få skemaerne til at gå op. I det spil er 
JBUs klub-office en fantastisk hjælp. Da 
jeg gik i gang, havde jeg ingen erfarin-
ger med computere efter et arbejdsliv 
som togfører hos DSB. I dag benytter 
jeg jo computerne flere gange dagligt, 
fortæller kampfordeleren i Højslev St. 
IF.

 - Vi har som kampfordelere travlt i årets 
tre første måneder. Vi indleder sæso-
nen med et møde i januar med vore 
trænere, så ønskerne om træningstider, 
omklædningsrum, banefaciliteter m.v. 
bliver koordineret, siger Bent Lindbjerg, 
der blev pensioneret ved flytningen fra 
Sjælland til det nordvestjyske.

- Så jeg har jo god tid – og jeg hygger 
mig med jobbet. I HIF er vi så heldige, 

- Det har været og er faktisk spændende at få 
skeamerne til at gå op, siger Bent Lindbjerg.
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SPORT & Academy

Dronning Ingrid HALLERNE

Jeppe Aakjærs Vej 27  •  9640 Farsø  •  Tlf. 98 63 16 55  •  farsoehallerne@sport.dk

FACILITETER:

•  Fodbold- og atletikstadion.
•  Idræts- og kulturhal med 750 siddepladser.
•  Træningshal, 20x40 m.
•  Gymnastiksal.
•  Svømmehal med 25 m. bassin og børnebassin.
•  10 omklædningsrum.
•   Thitsalen, kultursal,                                           

auditorium med 140 siddepladser.
•  10 møde- og aktivitetslokaler.
•  Klublokaler.
•  Udstillingsfaciliteter.
•  Café og foyerområde.

    I alt 7.300 m2 center

AKTIVITETER:

•  Træningslejr. 
•  Motionscenter.
•  Skydebaner.
•   Cykelturer langs Marguritruten i             

naturskønne omgivelser.
•  Vandreture langs Limfjorden.
•   Golf. Hvalpsund(10km), Aars(15km),   

Gatten(15km) Løgstør(25km).
•   Bowling. Aars(15km), Gatten(15km)
•  Museer.
•    Eventfi rma som tilbyder en bred
    vifte af oplevelser, med naturen
    som medspiller.

FACILITETER: AKTIVITETER:AKTIVITETER:

OVERNATNING
VED HALLERNE:
30 værelser med eget bad. Ca. 23m2. TV og internetforbindelse.

SPORT & ACADEMY

MERE INFO PÅ www.farsoehallerne.dk

Tilbring efterårsferien 
i det friske Vendsyssel

3 dages intensiv teknisk træning med 
professionelle engelske trænere

Næste træningssamling er 12.-14. 
oktober 2009 (uge 42)

Lyder det spændende? 
Så se mere på www.sei�odbold.dk

SEIF Football Academy
Skeltvedvej 78 • 9970 Strandby

www.sei�odbold.dk
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at vi har gode faciliteter. Klubhuset er blevet udvidet med 
bl.a. ekstra omklædningsrum, og så har vi et antal baner, 
der dækker vort medlemstal ind. Det gør jo arbejdet langt 
lettere, end hvis der var mangel på alting, siger han.

- Vi sætter os tidligt på sæsonen ned og vurderer det antal 
hold, som er realistisk for klubben. Så lytter vi til trænernes 
ønsker om træningstider og kamptidspunkter. Det bliver 
så kombineret sammen med JBUs turneringsplanlægning, 
forklarer Bent Lindbjerg.

LOKALE HENSYN TIL SPILLEDAGE
- Rent lokalt skal vi så tage hensyn til, at vi har tre konfir-
mations-weekender. Så har vi en festival-weekend i Skive, 
Beach Party, hvor der ikke er megen idé i at planlægge 
fodboldkampe, for da er de unge mennesker altså væk. 
Men det er jo nogle forhold, vi kender fra år til år, som jeg 
kan tage højde for. Så jeg vil ikke sige, at jeg har et svært 
job, men jeg har en vigtig funktion, for at tingene kan 
fungere i det daglige.

Bent Lindbjerg erkender, at han nødigt havde påtaget sig 
hvervet – uden computerbistand.
- JBU indkalder i sæsonoptakten til kampfordeler-møder, 
hvor vi bliver gjort opmærksomme på de ting, som har æn-
dret sig – og hvor vi kampfordelere i et lokalområde kan 
hilse på hinanden. Det er vigtigt, at vi har et godt forhold, 
således at vi kan tage telefonen og få en fornuftig snak, når 
det uforudsete sker.

Jeg synes, det er sjældent, at jeg står med store proble-
mer. Jeg mener også, at vi som klub er gode til at over-
holde de frister, som unionen udstikker, f.eks for flytninger 
af kampe. Hvis en træner vil have en kamp flyttet med 
for kort varsel, så lytter jeg til hans begrundelse. Når mit 
svar så er, at han/hun selv må regne med at skulle skaffe 
en dommer, så plejer træneren at frafalde sit ønske, siger 
Lindbjerg med det brede smil.

IND I LOKALSAMFUNDET
- Da vi flyttede til Højslev var det vor hensigt at blive op-
taget i lokalsamfundet. Min kone kom hurtigt ind i borger-
foreningen. Hun hjælper til i idrætsforeningens cafeteria. 
Lynhurtigt var vi jo ”hjemme”. Det var i det lys, at jeg gav 
efter for min svogers pres, og det har jeg ikke fortrudt, selv 
om jeg nu overvejer at takke af, siger Bent Lindbjerg.

Han er indstillet på at hjælpe en ny mand godt på vej i 
jobbet.
- Hvis vi finder en person helt uden forudsætninger, er der 
naturligvis en del ting, den pågældende skal tage stilling 
til, men er vedkommende lidt fodboldinteresseret og lidt 
minded for computere, så er det altså ikke uoverskueligt, 
lyder det troværdigt fra Bent.

Jeg synes, det er et spændende job, hvor kampfordeleren 
kommer tæt på menneskerne i sin klub – og den travlhed, 
der ligger i nogle ugentlige timer her først på året. Resten 
af sæsonen er jo mere hygge. Der er lig det forhold om-
kring holdtilmeldingerne i sommerferien, hvor jeg føler, at 
JBU ”holder ferie” på bekostning af kampfordelerne. Her 
kunne fristerne godt flyttes til fordel for os ude i klubberne, 
mener Bent Lindbjerg.

MÅSKE BLIVER JEG ”PRESSET”….
- Jeg bruger som sagt nogle timer hver uge ved compu-
teren, men jeg må også erkende, at hvis jeg holdt mig til 
det strengt nødvendige, så ville tidsforbruget være mindre. 
Jeg har jo tiden, og jeg hygger mig med arbejdet. Spørgs-
målet er da også, hvad jeg skal lave, hvis jeg gør alvor af 
at sige op. Nu ser vi. Måske bliver jeg ”presset” til at tage 
en periode mere, og så er der ellers igen dømt et ”bredt 
grin” fra den lattermilde mand med puslespillet.
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Jeg skulle finde noget at tjene penge på. Det skulle  -
bare ikke være kedeligt. Så fandt jeg på interettet til-
buddet om en uge på Dommercamp, og når jeg elsker 
fodbold, lød det som en god mulighed. Og det har jeg 
ikke fortrudt, siger den 15-årige Thomas Meulengracht 
Ledet fra Åbyhøj.

Lysten til at lede fodboldkampe er vokset. Thomas Meu-
lengracht Ledet har dømt mere end 25 ungdomskampe, så 
han kan kun anbefale andre unge med fodboldinteresse at 
tage på Dommercamp og erhverve et dommerkort sam-
men med andre unge.

Tekst: Klaus Hansen. Fotos: Henrik Bjerregrav

Kammerater synes, 
                  det er fedt

9



Thomas Meulengracht ledet, 15 år, bestod dommereksamen på DBUs Dommercamp 
i storvorde 2008 og er glad for at tjene penge på noget, der ikke er ”kedeligt”

Jeg har talt med en kammerat fra klassen om mine erfa- -
ringer, og han er blevet interesseret. Hvis det kan passe 
ind i hans sommerferie, kan han godt finde på at tage af 
sted, siger den unge fodboldspiller og dommer.

Thomas Meulengracht Ledet havde en god uge i Storvor-
de, hvor Thomas Jensen fra JBU Region 3 var kursusleder.

Thomas var hele tiden til stede, så vi kunne få svar  -
på alt. Jeg var helt tryg ved at være der. Og så fik vi 
virkelig god mad. Efter en dag med undervisning var 
det bare hyggeligt at spille fodbold med hinanden og 
snakke om aftenen, forklarer Thomas fra Åbyhøj om sine 
oplevelser.

GAV HÅND TIL DEN HØJTRÅBENDE TRÆNER
Foreløbig har Thomas Meulengracht Ledet dømt kampe 
fra U-10 og op til U-17. Da det kneb for Århus Fodbold-
dommerklub at stille ”onkler” til at følge den unge dom-
mer på sine første kampe, stod han på egne ben, da han 
mødte de første ukvemsord fra en voksen træner.

”Du er verdens dårligste dommer”, råbte han,  -
fortæller Thomas Meulengracht Ledet om en 
episode i en U13 kamp 11-mands drenge. Si-
tuationen opstod ved et hjørnespark. En angriber 
råber ”JEG HAR”, hvorefter han header bolden i 
mål. Træneren mente, at det ikke er tilladt at råbe 
”JEG HAR”. Derfor var han meget utilfreds med, 
at jeg dømte mål. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle 
håndtere træneren, for jeg var usikker på mig selv, og 
om han havde ret. Jeg havde endnu ikke fået ”hår 
nok på brystet”, men i dag er jeg ikke i tvivl om, 
hvad man gør i den slags situationer, fortæller 
den unge dommer.

Thomas Meulengracht Ledet tjekkede 
reglerne sin lovbog, da han kom hjem 
efter kampen. Thomas havde dømt 
rigtigt, men han var faktisk i tvivl, fordi 
træneren hele tiden vendte tilbage til 
den samme situation med nye tilråb hele 
kampen.

Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle  -
tackle den slags. Da jeg fløjtede af, 
gik jeg hen til træneren og sagde 
tak for kampen. Han gav også 
hånd, men han syntes nu ikke, jeg 
havde været en særlig god 
dommer. Og mere blev der 
ikke efter kampen, siger 
Thomas Meulengracht 
Ledet.

FIK TIPS AF ”ONKEL”
Efter sin 10. kamp fik den 15-årige dommer en ”onkel” til 
at følge hans præsentation.

Han hed Poul – en rar mand. Han gav mig nogle fine  -
tips bl.a. om, hvordan jeg skal give hånd til spillere og 
trænere fra begge hold, og hvordan mine løbebaner 
skal være på banen. Nu var der ikke det store i den 
kamp, men jeg skulle maile til ham, når jeg får en kamp, 
hvor der kunne være lidt mere at byde på, fortæller 
Thomas.

Han oplever, at hans omgangskreds synes, at det er fedt, 
at han er fodbolddommer.

Flere vil gerne høre mere om det, og de synes faktisk,  -
at det må være sjovt og spændende. De troede kun, at 
det var ”gamle mænd”, der dømte fodbold, kommer 

det med et smil fra Thomas Meulen-
gracht Ledet, der føler sig lidt 

stolt, når han går på banen 
med dommertøjet på.

Ung, ny dommer Thomas 
Meulengracht Ledet - tjekkede 
reglerne en ekstra gang, da han 
blev overfuset af en vred ung-
domstræner – og træneren havde 
IKKE ret.
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En Fodbolddommercamp i sommerferien, som DBU Re-
krutterings- og fastholdelsesgruppe afviklede i Storvorde 
i 2008, kan få unge til at være fodbolddommer. Den nu 
16-årige Mette Viborg Jensen fra Vejgaard Boldklub var 
en af de 24 deltagere, der var tilmeldt sommeraktivite-
ten. Hun bestod dommereksamen. Hun har rundet de 10 
kampe og har ambitioner med sin nye interesse.

Jeg har spillet fodbold, siden jeg var lille. Nu kan jeg  -
tjene lommepengene på min hobby i stedet for at tage 
job i en butik. Nu glæder jeg mig til at få mange kampe, 
så jeg kan se, hvor langt jeg kan nå, fortæller Mette 
Viborg Jensen.

Hun har stort set kun godt at sige om den første Dommer-
camp.

Det var en god oplevelse. Vi fik gennemgået dommerlo- -
ven og kom sammen med andre unge mennesker. Jeg 
skriver stadig med to af dem, jeg mødte på campen. 
Kun de udendørs aktiviteter omkring de tekniske øvelser 
var lidt kedelige. Det kan de godt forbedre i 2009, ud-
dyber Mette Viborg Jensen.

METTE VALGTE AT IGNORERE DET
Foreløbig har hun dømt ungdomskampe op til U-18, og 
det er gået godt – lige på nær hendes første kamp.

En far råbte fra sidelinjen og sagde: ”Du er  -
syg i hovedet – og har du overhovedet 
dommerkort”. Jeg var lidt nervøs for, 
hvordan jeg skulle tackle situatio-
nen, så jeg valgte at ignorere 
hans tilråb, fortæller Mette 
Viborg Jensen.

Deltagerne i Storvorde havde 
en times undervisning i 
”konflikthåndtering”, så 
den side af sagen kunne 
Mette godt have lidt flere 
værktøjer og fiduser til 
at klare de ubehøvlede 
forældre på sidelinjen.

Den 16-årige skolepige kom igennem kampen. Heldigvis 
kunne hun tale med sin far om episoden. Han er selv dom-
mer.

Min far giver mig gode råd. Også om hvordan jeg som  -
dommer skal gribe ind, når spillerne råber af hinanden 
på banen. Det har jeg lidt svært ved at vurdere endnu, 
men jeg har fået mod på jobbet. Jeg vil gerne nå op og 
dømme kampe i 3F-ligaen. Nu skal 
jeg bare have så mange 
kam- pe som tiden 
til- lader i 

forhold 
til mit 
eget 
fod-
bold-
spil og 
skolen, 

slutter 
Mette 
Viborg 

Jensen.

Mette Viborg Jensen bestod dommereksamen i sommeren 2008 og 
har ambitioner om at blive divisionsdommer, selv om hun allerede i 
sin første kamp mødte forældre med ”dumme tilråb”

Tekst: Klaus Hansen. Fotos: Henrik Bjerregrav

Mette Viborg Jensen, Ålborg, bestod dommereksamen på Dommercamp 
i 2008, og den 16-årige pige har ambitioner med sit fritidsjob (Privatfoto)

Dommercamp gav 
mig lysten
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Vestjydsk Fritidscenter

Vestjydsk Fritidscenter er et kombineret kulturidræts- 
og fritidsanlæg beliggende i Ulfborg, Vestjylland.

Vi kan blandt andet tilbyde følgende facilliteter:
Stort indendøre og udendørs idrætsanlæg • Indendørs svømmecenter

Motions- og fitnesscenter • Solcenter og sauna • Mødefacilliteter
Cafeteria • Serviceudlejning • Campingplads

Er du interesseret i at få mere at vide om hvad vi kan gøre for dig 
og dit arrangement, er du meget velkommen til at kontakte os 

på tlf. 97 49 17 56. Vi glæder os til at høre fra dig.

Sponsoreret
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Store stævner
 – store oplevelser…

De jyske fodboldbørn kan godt begynde at glæde sig!

JBU og Jyske Bank inviterer nemlig igen i 2009 til Jyske 3-bold storstævner med bander.

En unik fodbold-event med spil på små baner omgivet af bander med fokus 
på fodboldglæde og leg.

I 2009 er storstævnerne åbne for alle piger og drenge i årgangene: 
2000, 2001, 2002 og 2003.

Ved stævnet spilles der udelukkende 3-mandsfodbold. Et spil som giver masser af 
boldberøringer, høj intensitet o.s.v.

Der er plads til max. 260 hold pr. stævne.

Storstævne-programmet 2009:

Dato: Arrangørklub:

2. maj HEI (Skæring, Nord for Århus)

3. maj Vodskov IF (v. Ålborg)

21. maj Fredericia fF

24. maj Sjørring B (v. Thisted)

20. juni Ribe BK

21. juni FC Skanderborg

5.-6. september Romalt IF (ved Randers)

13. september Hammerum IF
 

Tilmelding:

Det er gratis at deltage,
Du kan tilmelde hold via storstævnernes egen hjemmeside, Jyske3bold.dk. 

WWW.JBU.DBU.DK


