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Jysk Fodbold er DBU Jyllands officielle medlemsmagasin. Magasinet bliver sendt i fire eksemplarer til
samtlige cirka 900 jyske fodboldklubber. Modtageren er overvejende klubbernes formænd, som
lægger eksemplarerne ud i klubbens opholdssted, fx kantine, cafeteria, klubhus, osv., hvor flest
mulige fra målgruppen (trænere, ledere, forældre, spillere) læser det.
Derudover bliver magasinet også udgivet som e-Paper i pdf-format, hvor det altid bliver tilgængeligt
fra dbujylland.dk. I e-Paper-udgaven kan alle annoncer være et aktivt link efter annoncørens ønske,
fx dybe links til konkrete tilbud eller egenproducerede videoindslag. E-Paper-udgaven bliver
naturligvis også 100 procent gratis.
Priser 2021
Annoncestørrelse
1/1 side
1/2 side

Priser
4000 kroner
2000 kroner

Ud over de i forvejen fordelagtige priser er der yderligere rabat at hente, hvis du ønsker at tegne annoncer til flere udgivelser ad gangen. Kontakt Joan Markmann for nærmere information.
Generel information:
Jysk Fodbold udkommer fire gange årligt. Udgivelsesmånederne er marts, juni, september og december. Fra hver udgave bliver de mest egnede artikler versioneret til DBU Jyllands andre platforme, fx
hjemmeside og Facebook – og her vil være et link til hele magasinet i pdf med klikbare links.
Nyt fra 2019:
DBU Jylland har udviklet et nyt nyhedsbrev, Klubliv, hvor fodboldinteresserede kan få vores klubhistorier direkte i deres indbakke. Klubliv har knap 2000 abonnenter og udkommer to gange månedligt.
Udvalgte historier fra magasinet kommer med i Klubliv, sammen med et link til hele bladet via iPaperudgaven.
Tekniske specifikationer: Se næste side.
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Værdifuld fodboldklub

EN BREDDESPILLERS 5 STØRSTE

THE PLAYER’SCHOICE
BRILLANT SUPER

F oto: H e nr i k Bj e r r eg r a v

Værdifuld fodboldklub
Claus Brødsgaard.
og måske mindre opgaver, så vi ikke miD et er vigtigt f or trænere og ledere i
ster dem f uldstændig. Vi vil meget gerne
klubben ikke at presse spillerne f or meget. beholde de dygtige mennesker, vi har
- K an du ikk e spille kamp i en weekend,
og ikke skræmme dem væk, siger Claus så
er du b are med i næste weekend. Vi ro- B rødsgaard.
terer. Spillerne er ærlige om, at de skal til - Det samme kan siges om vores
familief est eller noget andet, der er vigtigt spillere. Tag eksempelvis vores medlemfor dem. Det er der plads til. På den måde mer i teenagealderen. I den alder er de
fik vi f aktisk spillerne til at yde mere, når
jo presset alle steder fra. Men det skal i
de var her. Det var den vej, succesen og hvert f ald ikke være her i klubben, at de
resultaterne kom, fortsætter Engum UI’s skal lide nederlag eller miste lysten til
fodboldformand.
at dyrke sport. Når de går herf ra, skal de
U15-holdet er blevet til U17 og selvom være glade. Vi skal bidrage til, at de har
mange af spillerne er på efterskole kom- det godt i hverdagen og f år et godt liv på
mer de stadig hjem og spiller kampe for sigt, tilføjer Michael Larsen.
klubben.
Holdningerne er blandt andet skabt
ud f ra det f aktum, at fodboldmiljøet for
de
De færreste bliver professionelle
færreste bliver en professionel levevej.
I Engum UI er der stor kontinuitet blandt - Alle vores medlemmer skal på et tidsledere og trænere.
punkt have et almindeligt arbejde og
begå
- Det, mener vi, skyldes vores normer sig i den virkelige verden. Det vil vi gerne
og værdier og vi mener at vi er gode til at være med til at ruste dem til Kan vi

Il dsj æl Mic hael Lar s en (i bl åt til v ens tr e) og

MARERIDT

fodbol df ormand Cl aus Brø dsg aar d (i blå til højre) er
hel t c entr al e i Eng um U I’s anderl edes m åde at tæ nk e

fodbol dkl ub på.

1. Stinkende fodboldtøj

Nørhalne Cup May 10th - May 12th

Når det igen er kampdag, og tasken bliver hentet ude f ra bryggerset. Der går det op for dig, at du ikke fik den
tømt efter seneste træning. Benskinnerne er praktisk talt gået i opløsning, og håndklædet lugter værre end
en våd hund.

www.norhalne-cup.dk

2. Alt for lange græsstrå
Det er altid nedslående at komme kampklar ud på en bane, som viser sig at være ”langhåret”. Der er garanti
for store forsvarsbrølere, da mindst én aflevering f ra midterforsvarer til back bliver opsnappet af modstanderens angriber.

3. Sol i øjnene

En international fodboldturnering
for drenge og piger i alle klasser
samt Danmarks største og mest
internationale elite-turnering.

Især aftenkampe kan være præget af direkte modlys fra solen. Når solen står direkte ind i ansigtet på dig
f remstår alle med- og modspillere som silhuetter, og afleveringerne har lige præcis 50 procents chance
for at havne hos en medspiller, da man ikke kan se forskel på rød, hvid eller blå. Og nej, det er ikke mange
keepere, der, rent æstetisk, kan bære en kasket.

4. Overmatchet af direkte modspiller
Tabt løbeduel og indkasseret tunnel. Man ved, at det bliver en lang kamp, når ens direkte modspiller allerede ef ter f em minutter viser sig at være væsentligt bedre end en selv.

SELECT BRILLANT SUPER
s tr uk tur er et ov er fl a de for høj fri k ti on og be dr e bol dfø li ng . M ater i al er nes eg e ns k a b er s i kr er at
bol de n h ar et s tabil t s v æ v , og hol d er si g p er fek t r un d s el v efter tusi n dv i s af s par k .

SELECT 88 PRO GRIP
Suv er æ n pas f or m efter hå nd ens an atom i . N O V A Gr i p Latex s i k r er p er fek t g r eb i al sl ag s v ejr .
Bl ø d i nder s i de for k om for t. M i ni m al t optag af v a n d i r eg nv ejr .

Alle fodboldspillere kender til blå negle på tæerne, og især på storetåen. Årsagen til de blå negle er som
regel, når du udfordrer en ordentlig kleppert i en duel, og vedkommende kvitterer med at jokke dig på tæerne med sine knopper. Gerne en iskold vinterdag. Desuden bliver du straff etbenhårdt med f ænomenet ”blå
negl”, hvis du ikke f år klippet dine tånegle i tide og hopper i et par for små fodboldstøvler.

D

værdier. Nu har de også en pris
Der er handling bag ordene, når chael Larsen, der har været tovholder på skelse skete der ikke mere. Han havde nok
Engum UI taler om menneskelige projektet med hjælp fra Vejle Kommune. forventet at blive smidt ud.
Når snakken f alder på, hvordan inklusio- - Siden har der ikke været et eneste
som bevis på, at det nytter noget at
nen af spillerne lykkedes, har Michael Larproblem med ham, og det er vigtig at
tænke ud af boksen og tage samf undsan- sen et eksempel, der indkapsler forløbet: understrege, at I Engum UI, der er det
svar. De vandt i år Vejle Kommune og Aktiv - Én af vores spillere f ra Nørremarken altså underordnet, om du kommer f ra
Fritids Inklusionspris for deres arbejde huggede et løbehjul på skolen, og vi blev Nørremarken, Juelsminde, Hedensted eller med
en gruppe unge f ra ghetto-området kontaktet. Jeg bad den pågældende spiller Engum, kommenterer fodboldformand
Nørremarken i Vejle. I dag er f lere af de tage på tanken og købe for 20 kroner Claus Brødsgaard.
unge på efterskole på Engum UI’s initiativ. slik – han måtte selvfølgelig ikke hugge
- Det eneste, der tæller for os, er, at vi det – og så kørte jeg ham hjem til den Ville også på efterskole
formår at give de her gutter en chance
lille knægts f amilie, som ejede løbehjulet.
De nye spillere f ra ghettoen var en del af for
at f å noget godt med sig i livet, spille Spilleren gav ham slikposen, undskyldte Engums succesf ulde U15-hold, og det har f odbold
og blive en del af vores stærke mange gange og lovede, at han aldrig ville været en gevinst for alle parter. fællesskab, siger
bestyrelsesmedlem Mi- gøre det igen. Til spillerens store overra- - Vi går meget op i, at man skal opføre
sig ordentligt og underordne sig klubbens
værdisæt, lige meget hvor man kommer
f ra, og hvordan man ser ud. Omvendt
smi- der vi altså ikke folk ud af klubben,
hvis de en enkelt gang træder ved siden
af . Det gælder om at lære at sine f ejl, og
vi kan mærke, at det hjælper at være
rummelig som fodboldklub, siger ildsjæl
Michael Larsen.
Ved slutningen af sidste sæson henvendte flere af drengene f ra inklusionsprojektet sig til klubben. De ville gerne på
ef terskole ligesom deres holdkammerater.
- Det kunne vi sagtens forstå, og den
mulighed skulle de selvfølgelig have. Vi
gik i gang med en proces for at skaffe
midler til deres ophold. Det lykkedes
over al forventning og flere af dem går
faktisk på efterskole lige nu. Men de
kommer selvfølgelig hjem til Engum, når
der skal spilles kamp, slutter Michael
Larsen.

Engum UI vandt i år Vejle Kommune og Aktiv
Fritids Inklusi onspris for deres arbejde med en
gruppe ung e fra ghetto- området Nørremark en i
Vejle.

EFTERÅR/VINTER 2017

40

47

Særligt for 1/1 side:
•
•

ENGUM UI FIK GHETTO-DRENGE
PÅ EFTERSKOLE

Tilmeld dit hold på
www.norhalne-cup.dk

5. Blå negle

Vor es be ds te f od bol d i m ater i al er af h ø j k v ali tet m e d et k r aftful dt og i ø j nefal de n de des i g n.
F or be dr et, li vl ig t ops pr i ng og et e nd nu l etter e og bl ø der e “ touc h” en d ti dl ig er e. Ek s k l us i v ,

sel ect-sport.com

•
•
•

Annoncen skal leveres i højformat
Skal annoncen gå til kant, skal der tilføjes
3 mm hele vejen rundt for at undgå hvide
kanter ved tryk.

Særligt for 1/2 side:
•
•

Annoncen skal leveres i lavformat
1/2 annoncen går ikke til kant, men
placeres på siden med margen - se
eksempel.

