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Trænerseminar i Vildbjerg: 

Træningskultur og relationer i fodbold 

Det er de to temaer, når Region 2 
lørdag 11. januar inviterer til det 
traditionelle træner-/lederseminar i 
Vildbjerg Sports- & Kulturcenter. 

Brabrand-træner Tom Søjberg (tv) 
er manden, der om formiddagen vil 
sætte fokus på "Vær klar, når I skal 
træne". Det handler om en sund 
træningskultur med fokus på det 
rigtige sted. 
 

Mange trænere oplever, at deres 
spillere ikke er klar, når træningen 
går i gang. Tom Søjberg, der er 
cheftræner hos 2. divisionsklubben, 
Brabrand IF, vil give kursisterne 

simple og konkrete øvelser og udfor-
dringer, der kan få spillerne til at 
præstere mere og bedre på træ-
ningsbanen.  

Efter frokosten tager assistenttræner 
for superligaholdet i Esbjerg FB Lars 
Vind over med overskriften: Kan 
1+1 give 3? 
 

Han vil i sit oplæg tage udgangs-
punkt i sin P-opgave, som han af-
sluttede i sommer. Her vil temaet 
være ”1+1=3 – Relationer i fod-
bold”. 
 

Her vil han gøre kursisterne klogere 
på, hvordan man med en systema-

tisk tilgang kan arbejde med sin spil-
lestil. Ud fra det arbejde, vil han for-
tælle, hvordan man giver relationer 
spillerne imellem mulighed for at 
vokse. Undervisningen vil foregå 
både indenfor og ude på banen.  

Det koster kun 695,00 kr. at delta-
ge, og tilmeldingen er godt i gang. 
Der er dog stadig ledige pladser, og 
tilmelding skal ske via DBU Jyllands 
hjemmeside - se under 
”Uddannelse” eller brug dette LINK. 

Har du spørgsmål til seminaret, er 
du velkommen til at kontakte René 
Jensen på 8939 9954 eller 
rjen@dbujylland.dk                    -hp 

 

Fodbold Nyt ønsker alle en 

glædelig jul og et godt nytår! 
 

Regionskontoret er lukket 21/12 - 5/1 (begge dage inkl.) 

https://www.dbujylland.dk/uddannelse/find-dit-kursus/?mode=course&id=25545#cResult
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Formandsfarvel og -goddag 

Tusind tak for samarbejdet. 
 

Julesangene brager ud af højtalerne på radioen. Man er 
ikke i tvivl om, hvilken årstid vi har.  
 

Årsmødet i Aulum er afviklet, og her vil jeg gerne be-
nytte lejligheden til at undskylde for det lange møde. 
Samtidig vil jeg dog også sige, at for mig handler det 
om, at I klubledere får mulighed for at komme med 
jeres input til alle forslagene. Det er vigtigt, at forslage-
ne bliver godt belyst med de positive og mindre positi-
ve vinkler, der måtte være. Kun sammen kan vi gøre 
fodbolden i Jylland endnu bedre for klubberne. 
 

Jeg blev så glad, da jeg i TV Midt Vest så et indslag fra 
Nr. Nissum Idrætsefterskole. Her har de taget kampen 
op mod dommermangel. De har uddannet de unge 
mennesker til dommergerningen, og det var meget po-
sitivt at høre de unge fortæller om deres oplevelser. 
 

De unge er fremtiden. Den dag, vi gamle ikke har kræf-
terne mere, er det de unge, der skal tage over, hvis 
fodbolden skal bestå. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi 
giver plads til de unge, inden vi selv bliver for trætte, 
så er de mere end villige til at byde ind og bidrage. De 
skal bare også have ansvar. Hvis de kun bliver kegler 
for os andre, mister de hurtigt lysten. 
 

Juleferien nærmer sig, og jeg glæder mig utrolig meget 
til den første jul med vores første barnebarn. Det er 
noget helt specielt at blive bedsteforældre, og det har 
også givet mig anledning til at prioritere min tid. Det 
har været fantastisk at være en del af fodboldverdenen, 
og jeg har nydt hvert øjeblik, både ude hos jer i klub-
berne og i mit arbejde i Regionen og DBU Jylland. 
 

Tusind tak for jeres engagement og for jeres frivillig-
hed. Uden jer var det ikke muligt. Jeg håber, vi ses 
derude. Til slut vil jeg ønske jer alle og jeres familier en 
rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. 
 
Med venlig hilsen 
Johanne Berg 
 

Tiden omkring jul og nytår er ment som tiden for glæ-
de, ro og fred - Jeg ønsker for alle fodboldfolk, at også 
den kommende jule- og nytårstid må blive sådan for jer 
alle. 
 

Med ro og fred kommer typisk eftertanke om året der 
er gået. I år har jeg besluttet, at den eftertanke kun 
må indeholde gode tanker. Det kan jeg (selvfølgelig) 
ikke overholde, men udfordringerne har en tendens til 
at fylde i vores foreninger. Hvorfor så ikke bruge juleti-
den til at glædes? Tænk over de tusindvis af smil fod-
bolden bringer til børn og voksne? Tænk over alle de 
mennesker fodbolden bringer sammen? Tænk over alle 
de venskaber fodbolden giver? 
 

I disse eksempler på glæde er fodbold egentlig bare 
værktøjet, men for os fodboldnørder er fodbolden, som 
disciplin, også fyldt med glæder. Hvem kan ikke glæde 
sig over en spiller, der knækker koden i Laudrup-finten 
eller første gang en spiller rammer en bold helt rent? 
Jeg ved godt alt dette er banalt, men kan vores frafald 
af spillere i fodboldens skyldes, at den umiddelbare og 
uspolerede glæde bliver mindre med stigende alder?  
 

Børnene er ikke gamle, når der tales mere om talent- 
end om spiller-udvikling. De er ikke gamle, når mange 
bliver låst på en bestemt plads i startopstillingen 
For pokker, nu brød jeg allerede min beslutning om ef-
tertanke - Lidt ligesom jeg ved, at jeg ikke kan holde 
mig fra for meget af alt det (for) gode mad i julen.  

Så med det ønsker jeg alle en fredfyldt og glædelig jul 
samt et lykkebringende nytår.  

Med venlig hilsen 
Johnny Krogh Hansen 

 

Der var skiftedag på formandsposten, da DBU Jylland Region 2 afviklede årsmødet 26. november i Aulum. 
Johanne Berg havde på forhånd varslet, at det var slut efter 4 år på formandsposten, og afløseren i form af 
regionsbestyrelsesmedlem Johnny Krogh Hansen var kørt i stilling og blev valgt. Vi har bedt de to om en 
lille farvel– og goddag hilsen. 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 
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Foto: Sidsel Reitz Krarup 

 

Hæder til frivillige på årsmødet 
Traditionen tro uddeles der flere hædersbevisninger på årsmødet. I Aulum var der i år hele fire af slagsen, som 
du kan se herunder. Læs mere om priserne og modtagerne på www.dbujylland.dk. Regionsformand Johanne 
Berg overrækker sammen med næstformand Torben Nielsen de tre af priser, mens Jan K. Simonsen fra Dom-
merudviklingsgruppen er med på fotoet nederst t.h. Fotos: Sidsel Reitz Krarup.                                            -hp  

”Gør en forskel-prisen: Preben Rusbjerg, Ejsing B. Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

Årets Fodboldklub: Ikast FC ”Årets breddedommer: Jan Dahl, Viborg/Midtjysk  

Toptræner og frivillig forældretræner 
”Hvilke forskelle og ligheder er der 
på at være elitetræner og børnetræ-
ner”? Det var et af temaerne, da 
Region 2’s Børnegruppe i oktober 
afviklede tre dialogmøder med bør-
netrænere og –ledere. 

Derfor havde man inviteret tre elite-
trænere - f.v. Thomas Thomasberg, 
Randers FC, Jens Bertel Askov, tidl. 
Skive og Vendsyssel og Steffen Høj-
er, tidl. Viborg FF og nu assistent-
træner for U21 landsholdet. 

De tre møder blev afviklet i Holste-
bro, Snejbjerg og Løgstrup og sam-
lede 70 drenge– og pigetrænere. 
Møderne blev indledt med spisning 
og oplæg fra de tre nævnte trænere, 
som også er frivillige breddetræne-
re. Herefter blev deltagerne delt i et 
pigemøde og et drengemøde. 

Holstebro 
På pigemødet var der positiv tilbage-

melding på ombrydning. Meget af 
tiden blev brugt på emnet omkring 
børn og forældres opførsel. Foræl-
drene vil gerne bestemme rigtig me-
get i forhold til trænerne. Trænerne 
fik sparret godt imellem hinanden. 

På drengemødet var der stor til-
fredshed med ombrydning og tilmel-
dingsstævner. Der efterlyses prøve-
stævner i 8:8 for U10 drenge. 

Snejbjerg 
På pigemødet var der god engage-
ment fra trænerne. Der var debat 
omkring 2-årige årgange, der må 
gerne være mere fokus på at flytte 
de rigtigt gode A hold i en række 
over. Herning klubberne eftersøgte 
en netværksgruppe, som kunne ha-
ve fokus på pigefodbolden. 

På drengemødet var der stor debat 
omkring spillere, trænere og foræl-
dre. Der er kommet en hårdere tone 
på banen og trænerne bruger meget 
tid på forældre brok. 

Løgstrup 
På drengemødet var der god debat 
omkring trænernes manglende re-
spekt overfor C-rækkerne, hvor de 
tager for gode spillere med.  Endvi-
dere var der tilfredshed med tilmel-
dingsstævner, der fungerer rigtig 
godt, og man kunne godt udbyde 

dem tidligere i foråret med måske 5 
afviklinger.  

Børnegruppen har den 12. novem-
ber evalueret møderne og besluttet, 
at der skal arbejdes videre med dis-
se emner: 

Prøvestævne for U10 8-mands i for-
året for piger og drenge. 
 

Forældreudfordringer - lave noget 
materiale som kan hjælpe klubben/
træneren "mod" forældrene. 
 

Evt. lave nogle træningspas som 
udsendes til trænerne i de enkelte 
årgange ugentligt/månedligt. 
 

Lave netværksmøde for pigetrænere 
i Herning området - Få lavet flere 
arrangementer/samarbejde for pi-
gerne som f.eks. i Lemvig projektet. 
 

Prøve at lave en plan for at der kan 
være 1 uges pause imellem træ-
ningsturnering og selve turnering. 
 

Administrationen sørger for, at have 
et skriv fra informationsfolderen 
med ud ved tilmelding. (undervurdér 
ikke holdenes styrke ved tilmelding). 
 

Administrationen skal have mere 
fokus på, at stævner/kampe i puljer 
med lang kørselsafstand skal fast-
sættes til weekend. 
                                                    -hp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN me-
ning om fodbold i DBU 
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send et indlæg til: 
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Ring eller skriv til: 

HP – 8664 5176 
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Ole Tang er dels redaktionsmedlem i Fodbold-Nyt Region 2, dels aktiv 
dommer i gang med den 30. sæson.  
 

Han giver her i bladet en lille beskrivelse af de glæder (og sorger), 
dommerhvervet kaster af sig: 

 

VAR – EM og brækket storetå  
December er en dejlig tid – og for vi, 
der ikke dømmer indendørs fodbold, så 
er det også tid for at give bentøjet en 
slapper. 
 

Selv nåede jeg i løbet af 2019 de 117 
afviklede kampe – nogle var 2 x 15 – 
men mange var også 2 x 45, og jeg sy-
nes selv, jeg har haft en god sæson: 
Fået afviklet nogle gode kampe, set 
nogle nye steder, jeg var således en 
gang i efteråret sendt helt til Nibe, og så 
har jeg dømt ved Vildbjerg Cup og ved 
Ikast Cup. 
 

I mange år har vi i familien haft den 
tradition, at når fodboldsæsonen er slut, 
så rejser vi en tur til Gran Canaria for at 
få dommerkronerne brugt, få lidt sol på 
kroppen, nyde varmen og vandet. 
Helt ideelt gik 2019-udgaven af turen 
ikke. Den første aften, vi var der, præ-
sterede jeg at brække en storetå, så de 
mange og lange gåture, vi plejer at fo-
retage, dem blev der ikke noget af. 
Og så var jeg ikke en gang fuld! 

Nå, nu går det bedre med tåen, og jeg 
nyder, at mit fjernsyn viser en masse 
engelsk Premier League, Superliga og 
Champions League, og så nyder jeg, at 
vi/Danmark har kvalificeret os til næste 
sommers EM – med blandt andet tre 
kampe i København. 
 

DBU meldte ud, at der kunne sælges 
100.000 billetter til hver af kampene – 
ærgerligt, at Parken ikke er lidt større. 
Når man sidder og ser tv-fodbold fra de 

store stadions, så får man jo en fornem-
melse af, hvorledes VAR fungerer. 
Jeg synes, der kommer mange positive 
ting ud af den ekstra overvågning – si-
tuationer, der før blev overset, udløser 
nu straffespark, offsides bliver fanget 
helt ned på halve millimeter, men for 
ofte tager det for lang tid for VAR-
dommerne at få analyseret situationer-
ne – med lang, lang ventetid for aktø-
rerne, for publikum og for tv-seerne. 
Det må kunne gøres bedre. 
 

Jeg er fortsat VAR-tilhænger – der var 
for mange fejlkendelser forinden – men 
naturligvis er systemet ikke fuldt imple-
menteret, og det skal det meget gerne 
være, når det næste år hedder EM. 
Og så bliver EM jo afsked med den nor-
ske landstræner Aage Hareide – forstå 
det, hvem der kan. 
 

Han har stået bag en rekordstime af 
kampe uden nederlag, og har kvalifice-
ret os til to slutrunder i træk – det er 
klasse, og jeg ved godt, at spillet ikke 
altid er ”Barcelona” – men det var det 
så sandelig heller ikke under Morten 
Olsen, og Olsens periode havde også 
sine nederlag. 
 

Og med al respekt for det danske lands-
hold, så er alle jo ikke Messi’er, så jeg 
synes, man skal klappe hesten og give 
Hareide fuld kredit. 
 

Han er i mine øjne blevet skidt behand-
let af DBU – og nu får vi så Kasper Hjul-
mand, der ikke har meget international 
erfaring at profitere af. Hjulmand skal 
nok gøre et hæderligt job, men det er 
trist, hvis DBU og Hareide skal skilles 
som en slags uvenner – efter en histo-
risk stime af fine resultater. 
 

Nå – sofaen venter, kampe står i kø – 
og inden længe så begynder Poul Øster-
gaard (dommerkamppåsætter) at give 
lyd fra sig. Så er det med at have store-
tåen på plads… 

HOLD kaffe, Hold KAFFE 
eller HOLD KÆFT kaffe 
Kært barn har mange navne, og afhængig 
af, hvor man lægger trykket i overskriften, 
får det forskellig betydning. For mange år 
siden havde DBU en kampagne, hvor unio-
nen opfordrede fodboldklubberne i hele 
Danmark til at servere en kop kaffe til for-
ældrene og trænerne på sidelinjen til bør-
nefodboldkampe. Formålet var at skabe en 
bedre stemning ved børnekampene. 

I Sparkær IF har det været praktiseret 
med succes i mange år. Prøv det!         -hp 

Selfie af 
Ole Tang 


