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Tilbage til fællesskabet 

Fair Play når det er bedst! 
Mandag den 10. august var første turneringskamp for 
Sparkær IF’s U13 Drenge C. Jeg havde meldt mig som 
chauffør, men da vi skulle afsted mod Klejtrup for at 
møde BMK, var der kun 6 spillere klar til kamp. Der 
blev forgæves forsøgt at få fat i flere, og der blev talt 
om at sende afbud. 

Vi tog dog til Klejtrup med 6 spillere, og jeg tænkte: ”Vi 
ser hvad der sker, for drengene skal sgu ud at spille”. 

Ankommet til Klejtrup forklarede jeg situationen, og 
her blev vi i den grad mødt med Fair Play. BMK tilbød, 
at vi da kunne låne en af deres 10 spillere, så vi kunne 
spille 7 mod 7.  

Vi lånte Marcus (i grå shorts og strømper), og han spil-
lede igennem for Sparkær! Vi fik afviklet kampen, som 
vi godt nok tabte 4-7 efter en meget lige kamp, hvor vi 
mistede pusten lidt til slut. Men flot kæmpet af drenge-
ne uden udskiftninger. 

Men vigtigst - vi fik spillet kampen. Tak til BMK!     -hp 

  Af regionsformand Johnny Krogh Hansen  

Jeg håber, alle har haft en god sommer og er kommet 
godt i gang med fodboldaktiviteterne. Turneringsfod-
bolden er heldigvis tilbage i sin normale facon og så 
skulle man tro, at alt er ved det gamle. COVID-19 har 
dog stadig tag i vores hverdag, og vi ser aflysninger på 
den baggrund. Og ikke mindst hører jeg om, at nogle, 
især børn, ikke er kommet i gang med fodbolden efter 
nedlukningen. 
  
En af mange ting, fodbolden kan, er at være rammen 
om fællesskaber og netop fællesskab tog nedlukningen 
fra os. Ret beset er fællesskab nok den væsentligste 
faktor for både børn, voksne og os, der har vores gang 
i foreningerne som trænere ledere m.fl. 
 
Vi er 126.000 frivillige i Danmark, som har med fodbold 
at gøre, og vi - de frivillige - skaber fællesskaber, glæ-
de og gode oplevelser, og jeg synes, det vil være super 
ærgerligt, om en udefrakommende faktor gør, at man-
ge ikke kommer tilbage til fodbolden og foreningslivet. 
Jeg har i alle fald besluttet, at det ikke skal mangle på 
mit engagement, at få så mange som muligt ud på fod-
boldbanerne. 
 
Hos DBU Jylland har mange ansatte været hjemsendt 
før sommeren, men alle er nu tilbage og mere end al-
mindelig klar til at hjælpe jer i klubberne. 
  
Jeg ville have ønsket at kunne undgår at fokusere på 
pandemien, men den skal ikke forhindre os i at komme 
tilbage til fællesskabet. 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 
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Orla fik sin Bedsted-debut for 68 år siden 

Fodbold, golf, badminton, jagt og 30 
hektar skov. 

75-årige Orla Sloth Andersen går 
ikke ned af mangel på hobbyer…og 
selv om han erkender, at han kan 
begynde at ”mærke sine knæ”, når 
han har spillet en fodboldkamp, så 
står et snarligt stop for karrieren 
ikke for døren. 
 

- Sidste år kom jeg til at købe et par 
nye støvler, og da jeg har en af-
skrivningsperiode på tre år for støv-
ler, så fortsætter jeg lidt endnu – 
eller i alt fald så længe, at de andre 
kan være tjent med at have mig 
med, siger han med et grin. 
 

Orla Slot Andersen begyndte sin kar-
riere i Bedsted IF som 7-årig – altså 
for 68 år siden. 
 

Han spillede, indtil han blev soldat i 
København, og da den periode var 
slut, tilbragte han et par år i Viborg 
og Randers, inden han og fruen i 
1970 vendte næsen hjemad igen, og 
med udgangen af 2019-sæsonen 
nåede han 50 års medlemskab som 
senior i klubben. 
 

- Hjemvendt meldte jeg mig ind i 
fodboldklubben igen, og har været 
der lige siden, siger han med et gran 
af stolthed i stemmen. 

For de mange sæsoner blev Orla 
Sloth Andersen hædret i forbindelse 
med en kamp mod naboerne fra 
Svankær, fik en trøje med ”50” på 
ryggen og har fået sit eget hjørne i 
omklædningsrummet – Orlas Cor-
ner. 
 

Ved siden af fodbolden er der også 
blevet tid til at gå på jagt – han kom 
for nyligt hjem fra en 3-ugers jagt-
tur til Sydafrika. Han spiller badmin-
ton om vinteren, og er også begyndt 
at bruge tid på golfsporten. 
 

- Det var faktisk noget, som jeg op-
fordrede min kone til at gå til – fordi 
jeg så tit var hjemmefra, men nu er 
jeg også selv blevet grebet af det, 
erkender han. 
 

Orla Slot Andersen har haft sit leve-
brød ved at opstille og udleje spil-
leautomater i det nordvestjyske, så 
geografien kender han godt – lige-
som han selv bor med sin Gerda 
midt i nationalpark Thy – i et områ-
de, hvor det kniber med internet-
dækningen, hvorfor fastnettelefonen 
stadig er et must. 
 

- Da det toppede, spillede vi i serie 2 
og havde tre seniorhold. Nu er det 
kun oldboys-holdet tilbage, og det er 
da lidt trist. Til gengæld er vi godt 
med oldboys. For få år siden var alle 

nødt til at være med, for at vi kunne 
stille hold. Nu er vi så mange, at de 
let kunne køre videre, selv om jeg 
stoppede, men som sagt, jeg har 
lige fået nye støvler… 
 

Foruden motionen så har det sociale 
samvær omkring fodbolden altid 
vægtet højt fra Orla Sloth, der også 
har en fortid som håndboldspiller. 
 

-Jeg har altid været glad for sport, 
så det var helt naturligt, at man del-
tog i det, der blev tilbudt, siger han. 
 

Han og konen har to sønner og også 
børnebørn, men selv om faderen/
bedstefaderen har spottet talent, så 
er der ingen aktive fodboldspillere 
blandt efterkommerne. 
 

- En af mine sønner kunne godt, 
men døjede med lysken, og en af 
mine børnebørn var i FC Nordsjæl-
lands talentsystem, men måtte også 
stoppe med en skade. Det er lidt 
trist, erkender han. 
 

På fodboldbanen har Orla Sloth altid 
indgået i den offensive ende i Bed-
steds opstillinger og det er blevet til 
en del mål, som han selv siger, un-
dervejs i de endeløst mange sæso-
ner – og han har også scoret i sene-
ste turnering. 
 

- Jeg synes, at såvel modstandere 
som holdkammerater er gode til at 
tage hensyn til en ældre mand, og 
jeg har i alt fald i tidens løb haft 
mange holdkammerater, der var 
gode til at give mig oplæggene, si-
ger han beskedent. 
 

- Jeg har altid været kendt for at 
have lidt temperament, og der er 
nok en dommer eller to, som jeg 
skylder en undskyldning, fordi vi har 
set det skete på lidt forskellige må-
de. Det er blevet til et kort eller to 
undervejs, men det er jeg efterhån-
den ved at have fået snor i, slutter 
han – med et skævt grin. 

                                         tang 
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Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

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

Fornemt jubilæum i Alhedens IF: 

Buhl rundede de 500 seniorkampe 

Formand Anders Bertel overrække trøje og vingave. 
 
Sæsonpremieren på efteråret 2020 fik et ekstra twist 7. 
august i Alhedens IF. 

Her tog serie 2-klubben fat på den ny sæson med en 
hjemmekamp – og i optakten var der ekstra fokus og 
spotlys på 41-årige Thomas Buhl, der ved samme lejlig-
hed passerede førsteholdskamp nr. 500 for hjerteklub-
ben – efter en lang flot karriere, hvor han stort set har 
holdt sig fri for skader. 

Buhl debuterede i 1996 – så langt tilbage, at de fleste 
af kampens med- og modspillere slet ikke var født på 
det tidspunkt. 

- En kulturbærer og en klubmand, som vi er stolte af, 
siger formand Anders Berthel, der var på plads med 
blomster, pæne ord og en 500 kamps-trøje. 
 
Thomas Buhl selv er glad for at have nået jubilæet, der 
var kommet på plads i foråret, hvis verden havde været 
corona-fri. 
 
- Det sociale, det at man holder sig i form. Jeg har altid 
spillet fodbold, og det vil jeg også blive ved med, hvis 
helbredet tillader det, siger han. 
 
Thomas Buhl bor i Frederiks, er far til tre børn, hvoraf 
den yngste er helt ny, og han arbejder til daglig som 
elektriker på Kartoffelfabrikken i Karup. 
 
- Jeg nyder fortsat at spille fodbold, men jeg kan da 
godt mærke, at det bliver stadig sværere at holde tem-
po med de unge fyre. Men så længe, holdet kan bruge 
mig, så stiller jeg op, lover han. 
 
- Jeg har snuset en smule til golfspillet, men det bliver 
ved siden af, at jeg skal spille oldboys eller veteran, 
siger han. 

Ved siden af indsatsen som spiller har Thomas Buhl i 
sin lange karriere i klubben også taget tørn med besty-
relsesarbejdet. 

Selve sæsonudlægget mod FC Silkeborg blev tabt med 
3-0. 

tang 

 

Fjends Cup samlede tilskuere i massevis 

Siden 1983 er der hvert år i slutningen af juli/starten af 
august blevet budt til Fjends Cup i Sparkær – og trods 
”Corona-modstand”, så blev 2020 ingen undtagelse. 
Og den 38. udgave af træningsturneringen blev en re-
kordernes version. 
Otte indbudte klubber, hvoraf nogle har været med 
hvert eneste år, dystede over seks spilledage – og det 
hele endte med en finale, hvor Stoholm (S2) lidt heldigt 
slog Skals (S3) med 1-0 – målet sat ind i finalens sidste 
minut, stort set på Stoholms første afslutning i opgøret. 
Det var dog ikke det mest bemærkelsesværdige – det 
var i stedet tilskuertallet: I alt betalte 1842 personer 
entre til kampene, som i bund og grund er trænings-
kampe til DBU Jyllands efterårsturnering, og det var en 

stigning på lige knap 400 fra den gamle rekord på 
1447. Det største antal betalende var 405 på finaledag! 

• Jeg tror, at folk har savnet serie-fodbolden efter et 
forår uden kampe. Det var som om, at folk gik og glæ-
dede sig til at mødes og få en fadøl sammen med fod-
bolden som anledning, siger turneringsansvarlige Hans 
Peter Johansen, som på finaledagen måtte se fadøllet 
blive udsolgt. 

• Vi har også haft held med vejret, men det har væ-
ret stort. Hvis verden igen bliver normaliseret, så tror 
jeg ikke på, at den tilskuerrekord kan blive overgået 
ved kommende udgaver, slutter han. 
                                                                          tang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN me-
ning om fodbold i DBU 
Jylland Region 2 –  
send et indlæg til: 
 

FodboldNyt 

Region 2 

 

Ring eller skriv til: 

HP – 8664 5176 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN  
mening om fodbold i  
DBU Jylland Region 2 
– send et indlæg til: 

FodboldNyt 

Region 2 

Ring eller skriv til: 
 

HP – 2175 4317 
hpjohansen1950@gmail.com 

Hans – 8939 9921 
hasn@dbujylland.dk 

www.dbujylland.dk 

FodboldNyt 

Region 2 

 
Formål 
At styrke informationen til 
og dialogen med fodbold-
klubberne i Region 2’ s  
område. 
 
21. Årgang 
 
Udgiver 
DBU Jylland Region 2 
Mozartsvej 9 
7500 Holstebro 
Telefon: 8939 9920 
region2@dbujylland.dk 
www.dbujylland.dk/ 
region2 

 

 

 

 
 
 

Redaktion 
Hans Sørensen 
(ansvarshavende) 
H. P. Johansen 

Oplag 
1.000 

Udgivelsesterminer 
5-6 gange årligt. 

Indlæg 
De enkelte artikler behøver 
ikke nødvendigvis at være 
sammenfattende med DBU 
Jylland Region 2`s opfattel-
se og holdning. 

Artikler må gerne gengi-
ves/citeres med kildeangi-
velse. 

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: 

 

Selfie af 
Ole Tang 

Corana-fodbold i Sundsøre 
og resten af verden   
Bagsideartiklen er skrevet i slutningen 
af marts med forventning om, at vi den-
gang kunne udgive nr. 2—2020 af Fod-
bold-Nyt Region 2. 
 

Sådan skulle det ikke blive, men redak-
tionen har valgt at lade artiklen stå, 
som den var og udkomme nu. 
 

Så kan læserne selv gøre ders tanker 
om det seneste halve år 
 

Det er en mærkelig verden, vi lever i. 
 

Den ene Champions League-kamp i Li-
verpool (mod Atletico) spilles foran 
50.000 tilskuere – den anden, samme 
aften, spilles for tomme sæder i Paris. 
Verdens største turnering står til at slut-
te uforløst – topledere skælder ud på 
UEFA, FC København spiller foran stort 
publikum i Tyrkiet – returkampen bliver 
ikke til noget, end ikke foran tomme 
tilskuerpladser. 
 

Selv plejer jeg på nuværende tidspunkt 
(ultimo marts) at have dømt en 10-12 
kampe som minimum – i skrivende 
stund har jeg afviklet to. 
 

Den seneste foregik på kunstgræsset i 
Jebjerg og stod mellem Sundsøre FK og 
Rønbjerg – og det glædelige var, at 
Rønbjerg var til start – en lille klub 
udenfor Skive, som i en del sæsoner har 
haft skruet ned for seniorfodbolden, 
men som nu stiller et 11-mandshold i 
serie 5. 

 

For år tilbage var Rønbjerg en velfunge-
rende landsbyklub, der afviklede Røn-
bjerg Cup på fine sommeraftener, og 
som, da det gik bedst, spillede i serie 3. 
Siden ramte afvandring, små årgange 
og mangel på ildsjæle den lille forening, 
men nu ”lever de” igen, og en lille hånd-
fuld af de gamle drenge var med på det 
hold, der var til start i Sundsøre. 

I tidens løb har jeg vel dømt dem måske 
20-25 gange i serie 4 og i diverse træ-
ningskampe, og altid har det været godt 
på den måde, at der var nogle tempera-
mentsfulde fyre i RUIF-trøjerne, som 
ikke lod dommeren dø i synden, hvis 
man valgte at fløjte for en tvivlsom off-
side eller lignende. 
 
I målet har i mange år stået Brian Have 
(Billedet t.v.), og han var også med i 
Jebjerg, og skulle vel have stået i målet, 
men var handicappet af en skade. I ste-
det passede han flaget og udskiftninger-
ne på en forblæst langside, og godt var 
det at høre, at han fortsat har sin stem-
me og sit engagement, også selv om vi 
ikke var helt enige om et straffespark, 
der gik Rønbjerg imod. 
 

Sjovt, at det faktisk kan ende med at 
være en god oplevelse at få ”skæld-ud” 
– men nu stod der jo heller ikke dyreba-
re serie 5-point på spil, og gæsterne 
endte med at vinde med 5-2 – efter en 
kamp, hvor vi ikke måtte give hånd 
hverken før eller efter de 90 minutter i 
regn og blæst. 
 

Jeg har ikke overblikket over, hvad der 
kommer til at ske i de kommende må-
neder, vi er på ubetrådt land, men jeg 
frygter da, at sommerens EM-
fodboldslutrunde kan blive aflyst – og er 
det nødvendigt, så må det jo være så-
dan. 

Jeg ser for mig, at Aage Hareide bliver 
afløst af Kasper Hjulmand, at Hareide 
ikke får den slutrunde, som han er arki-
tekten bag Danmarks deltagelse i, og 
det vil virkeligt krepere mig, for jeg sy-
nes, han har været landet og DBU en 
formidabel træner.  
 

Mister Liverpool det første mesterskab i 
30 år, bliver Skive IK i 1. division, grun-
det en overtidssejr i seneste kamp mod 
Fremad Amager, må Hobro ud af super-
ligaen? 
 

Tusind spørgsmål hænger i luften … 
men heldigvis er det jo ”kun” fodbold… 


