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”Vær klar til bedre tider” 
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Det er budskabet fra Regionsfor-
mand Johnny Krogh Hansen, der har 
sendt dette indlæg:  

I skrivende stund (7. februar, red.) 
begynder en forsigtig genåbning, 
idet børnene i 0.-4.-klasse atter 
vender tilbage til skolerne i det, der 
er blevet kaldt ”en nålestiksoperati-
on”. Omvendt må de yngste skole-
elever – ligesom alle andre – vente 
tålmodigt på at kunne få lov til at 
møde op i fodboldklubben.  

Effekten af ”nålestikoperationen” på 
smittespredningen skal først vise 
sig, før en videre åbning kan komme 
på tale, forlyder det. Nordmændene 
fik lov til at holde gang i idræts- og 
fritidsaktiviteter for børn og unge, 
mens det danske samfund blev luk-
ket ned i december. 

I Danmark breder der sig dog en 
debat om, hvor meget det betyder 
for vores fysiske og mentale sund-
hed at dyrke idræt, især for børn og 
unge. Den dagsorden påvirker DIF/
DBU hver dag landets beslutningsta-
gere med. Budskabet herfra er, at vi 
i fodboldklubberne skal holde os 
klar, så vores medlemmer igen kan 
komme ud at røre sig med fodbol-
den, når genåbningen breder sig. 

Ny strategi for børnefodbold 
Når vi så igen er i gang, ligger der 
en ny Børnestrategi klar til at blive 
lanceret. Vi gør det, fordi vi ønsker, 
at så mange glade børn som muligt, 
spiller fodbold og fortsætter med at 
være en del af fodbolden hele livet. 

Børn skal have lov til at være børn, 
og derfor er det vigtigt, at børn og 
unge ikke trænes som små voksne. 
Det er vigtigt, at der i barndommen 
gives tid og rum til den frie leg til 
træning. Børnene skal ”lære at lære” 
og i en ung alder udvikle og bygge 
på deres nysgerrighed og eksperi-
menterende tilgang til idrætten og til 
deres færdigheder.  

På den måde løfter vi det fulde po-
tentiale hos alle børn – uanset om 
de så senere i livet bliver professio-
nel eller ”hyggespiller. I uge 9 vil der 
blive inviteret til informationsmøde 
om det nye initiativ, så også her er 
der grund til at holde sig klar.  
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Bestyrelsen vil i dialog med klubberne 
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Ikke kun frosten er hård lige nu og bider sig fast i jorden og van-
det. Det er også en hård tid for fodboldklubberne, der tripper for 
at komme i gang med det, de er sat i verden for - nemlig at skabe 
aktivitet for børn, unge og voksne på fodboldbanerne. 

Det er regionsbestyrelsen meget opmærksom på, og derfor har 
man på et bestyrelsesmøde den 8. februar besluttet at forsøge at 
komme i kontakt med folk ude i klubberne via et såkaldt Teams 
møde, som finder sted onsdag den 24.februar kl. 19.30. Der læg-
ges op til en uformel ”snak” om, hvordan vi kommer stærkt igen, 
når vi kan starte fodbolden.  

Den 12. februar er der sendt mail om mødet til klubbernes for-
mænd og postadresser, og der er tilmelding senest 22. februar. 
                                                                                           -hp 
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Anders L. Jakobsen 
andersloja@hotmail.com               

Selvom der efterhånden ikke er me-
get, der er, som det plejer, så skal 
læserne af Fodbold-Nyt naturligvis 
ikke snydes for et klubportræt i dis-
se mærkværdige Corona-tider, der i 
mere eller mindre grad har under-
drejet samfundet i efterhånden et 
år. 

Det blev til ganske lidt fodbold i for-
året 2020 – heldigvis blev det langt 
bedre i efteråret 2020, og her medio 
februar 2021 står vi så med 
”balladen” igen. Vi krydser fingre for 
mere normale tilstande hurtigst mu-
ligt i hele samfundet – og naturligvis 
også i fodboldsammenhæng. 

En af de gode, sjove og positive hi-
storier i efteråret 2020 stod Vorupør 
B for – derfor var det naturligt at 
tage kontakt til Thy-klubben i denne 
omgang. 

Vorupør (af mange kendt som Nr. 
Vorupør) er geografisk placeret i det 
vestlige Thy, og byen har godt 500 
indbyggere. Vorupør hører til Thi-
sted Kommune og har med sin pla-
cering ved Vesterhavet godt 20 kilo-
meter ind til hovedbyen Thisted. 

Det er den 35-årige formand for Vo-
rupør B Lars Hyldahl, som Fodbold-
Nyt får fat på denne råkolde febru-
ardag. Formanden er inkarneret vo-
rupøring, som det åbenbart hedder 
på de kanter, og han er født, opvok-
set og nu også bosat i byen med 
kone og en etårig datter. Derudover 
har Hyldahl altid været aktiv fod-
boldspiller i klubben, men et dårligt 
knæ har ofte givet en målmands-
tjans, selvom den 35-årige klub-
mand selv mener, at der i tiden som 
angriber er blevet scoret rigtig man-
ge mål. 

Vorupør B tilbyder ”kun” fodbold – 
dog så en løbeklub med omkring 30 
medlemmer dagens lys i efteråret 
2020. 

Der skulle ske noget nyt 
Et samarbejde på seniorsiden med 
Klitmøller fra 2012 til og med ud-
gangen af 2019 hed FS Vestthy, 
men det ønskede Klitmøller ikke at 
fortsætte med, og så var gode råd 
dyre. 
 

- Jeg sagde til mig selv, at det ikke 
skulle være med mig som formand, 
at nøglen blev drejet i Vorupør B. 
Derfor gjaldt det om at tænke ”ud af 
boksen”, og det betød blandt andet 
tilblivelsen af en video med titlen 
”Vorupør blæst omkuld – hvad gør 

vi nu”? Der blev hurtig enighed om, 
at det sociale skulle i højsædet, og 
det måtte så betyde, at resultaterne 
ville komme i anden række. Der 
blev taget kontakt til en del folk, der 
skulle tilkendegive, om de var klar 
til at spille minimum to kampe i lø-
bet af foråret 2020 på vores serie 5 
hold, som også skulle køre uden 
trænerlønning. Det lykkedes, og så 
var der jo ingen, der kunne gøre for, 
at Coronaen ramte, fortæller Hyl-
dahl, der kunne glæde sig over be-
søg fra TV Midt-Vest, da der blev 
kaldt til seniorstart omkring d. 1. 
februar sidste år, og her dukkede 30 
frem til træningsstart. 

Jubilæum i 2020 
Vorupør B er fra 1930, så det betød 
90-års jubilæum sidste år, men det 
kunne ikke fejres med et brag af en 
fest grundet Coronaomstændighe-
derne, men det forhindrede dog ikke 
klubben og byen i at have en fest-
dag en lørdag i oktober. 
 

- Det er vigtigt at understrege, at vi 
nyder stor lokal opbakning – både i 
forhold til frivillige samt ligeledes på 
sponsorsiden. Det lykkedes at få 
stablet en fodbolddag på benene 
lørdag d. 24. oktober, hvor rigtig 
mange bakkede op, så det var en 
fornøjelse. Jeg havde brugt en del 
tid på at få taget kontakt til tidligere 
Vorupør-spillere – blandt andet den 
tidligere Superligaprofil Morten Poul-
sen – så det kunne give en event-
kamp for Oldboysholdet. Derudover 
mødte både vores serie 5 og det 
nystartede damehold Hundborg, så 
det var en virkelig god dag, som vi 
ser tilbage på med stor glæde. 

Udfordringer i klubben og byen 
Med sit begrænsede indbyggertal er 
det svært at tilbyde fodbold til dren-
ge og piger, og det ærgrer Lars Hyl-
dahl sig meget over – Vorupør kan 
på nuværende tidspunkt ikke tilbyde 
børne- og ungdomsfodbold i klub-
ben. 
 

- Vi har en vuggestue og et børne-

hus i byen, men når vorupøringerne 
når i skolealderen, skal de til Sjør-
ring Skole. Vi har typisk 4-5 drenge 
og/eller piger på en årgang, men vi 
skal gerne op på flere, hvis det skal 
blive en mulighed. Der skal slet ikke 
herske nogen tvivl om, at vi rigtig 
gerne på sigt vil have aktivitet på 
fodboldbanerne for de yngste også. 

Den gode historie 
Tilbage til begyndelsen af dette por-
træt – som tidligere beskrevet stod 
Vorupør B for en af de bedste histo-
rier i 2020, da klubben mod slutnin-
gen af året blev kåret til årets dan-
ske lokalforening – en titel der også 
gav flotte 100.000 kroner. 

 
- Det var overvældende, at vi fik 
den hæder. Jeg tænker, vi er blevet 
belønnet for den nytænkning, vi så-
dan set blev tvunget til at finde frem 
i kølvandet på afslutningen af sam-
arbejdet med Klitmøller. Vi blev hur-
tigt enige om en målsætning, der 
hed lys i klubhuset hele året rundt, 
og i en lille by som vores, så kan det 
for eksempel også betyde spilleafte-
ner med blandt andet backgammon, 
yatzy eller kortspil på programmet. 
Derudover har vi sociale arrange-
menter med fodboldkampe i fjernsy-
net, hvor vi hygger os meget med 
en øl eller vand. Vi vil gerne signale-
re rummelighed, og det gælder om 
at se muligheder frem for begræns-
ninger, hvilket vi nok har formået, 
selvom Corona jo også har været en 
træls modstander for os det sidste 
års tid, men det kender vi jo alle til. 
Den store check skal komme vores 
klubhus fra 1983 til gode, for det er 
ved at være nødvendigt, og så ar-
bejder vi også på en ”Vorupør-wall 
of fame” med billeder af mange af 
vores hold gennem tiderne. Sidst – 
men ikke mindst – så kommer vi 
nok ikke uden om en stor klubfest, 
når ellers omstændighederne gør 
det muligt, lyder det afslutningsvis 
med et smil fra Vorupør-formanden. 

Rundt i Regionen: 

Vorupøringerne blev Årets Lokalforening 

Foto: Maria Yde, TV Midtvest 
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Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

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

Borgmesteren er også fodboldtræner 

At være borgmester i Herning er 
ikke verdens mindst krævende job – 
og timerne har det med at overskri-
de en almindelig 37-timers arbejds-
uge. 

Det ved 48-årige Lars Krarup om 
nogen – for han har haft jobbet si-
den 2002, men én ting skal der væ-
re plads til i kalenderen, nemlig den 
ugentlige træning og kamp for U11-
drengene i Kollund/Lind. 

- Jeg har sendt afbud, men vi er fire 
trænere omkring årgangen, og vores 
målsætning er, at mindst tre af os 
skal være til stede hver gang, og det 
er stort set lykkedes, siger Krarup – 
og tilføjer: - Jeg sender vist ikke 
flere afbud, end de andre gør. Vi 
prøver alle at prioritere det højt, slår 
han fast. 

Baggrunden er, at Krarup er far til 
en af drengene i flokken, som er på 
ca. 25 knægte – og de udgør tre U-
11 hold, der både spiller udendørs, 
indendørs og på kunstgræs, når alle 
corona-restriktioner ellers ikke læg-
ger fodbolden stille. 

- Jeg har været omkring holdene i 5
-6 år, og hvis man en dag møder op 
til træning efter møder og stress på 
jobbet og måske en snert af lidt ho-
vedpine, så er generne væk, når 
timen med drengene er overstået. 
Så det er absolut ikke kun for dren-
gene og sønnens skyld – det er også 
for min egen, slår han fast. 

- Det giver også noget at møde sin 
søn sammen med hans venner – se 
de relationer, de har, se drengene, 
når det har et frirum. Det vil jeg 
meget nødigt undvære, siger Kra-
rup, der stopper sit borgmestervirke 
pr. 1. august 2021. 

- Det er vigtigt for mig, at jeg hjæl-
per til i en bredde-klub. I KLG sæt-
ter vi streg under, at vi har plads til 
alle. Vi har sendt to fra årgangen til 
FCMs ”Guldmine” og det er fint, men 
vi har stadig et godt førstehold, men 
for mig er det lige så vigtigt, at vi 
stiller tredjeholdet. Vi er enige om, 
at vi understreger for drengene, at 
den enkelte knægt nok kan vinde en 
kamp, men det er holdet, der 
”vinder mesterskabet”, udpensler 
Krarup. 

- Foreningslivet fungerer ikke, hvis 
der ikke er frivillighed, og det er jeg 
så en lille del af, men jeg vil gerne 
opfordre alle til at give det et skud. 
Det koster lidt tid, men det giver så 
meget den anden vej, og for mig er 
det et ugentligt frikvarter og et høj-
depunkt at være sammen med dren-
gene – og de andre voksne, slår han 
fast. 

Lars Krarup er også far til en 13-årig 
datter, der har valgt håndbolden 
som sin sport – og her bakker fade-
ren også op ved så vidt muligt at 
være på tilskuerpladserne til kampe-
ne. 

- Jeg er ingen stor fodboldtræner, 
men jeg ved lidt mere om fodbold, 
end jeg gør om håndbold. Selv har 
jeg stort set prøvet alle bold-
idrætsgrene, og som knægt var jeg 
aktiv i Tjørring IF, men det er fod-
bolden, jeg føler mig mest hjemme 
i, siger han. 

- Nu må vi se, hvad vi må, når det 
bliver forår. Coronaen er hård ved 
alting, men vi håber, vi igen må mø-
des, træne og spille. Det bliver dej-
ligt, slår han fast. 

tang 

 

CORONA kan lukke fodbolden, ja hele landet ned, 
men ikke Fodbold-Nyt Region 2! Vi er her stadig til 
at bringe de gode historier ude fra fodboldklubberne. 

Men i en tid, hvor alle klubhuse og cafeterier er luk-
ket, giver det ingen menig at bruge ressourcer og tid 
på at lave en trykt udgave og sende ud til klubberne. 

Derfor er dette første nummer af den 22. årgang 
udelukkende at finde i en digital udgave på Region 
2’s hjemmeside. Her kan du også tilmelde dig Fod-
bold-Nyt og få et link sendt direkte til din mail, når 
en ny udgave er på gaden.                                                                 
                                                                      -hp 
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Ole Tang er dels redaktionsmedlem i Fodbold-Nyt Region 2, dels aktiv 
fodbolddommer i gang med den 34. sæson.  
 

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

 

Selfie af 
Ole Tang 

Nu må der godt snart 
komme et lyspunkt  
I skrivende stund, her snart midtvejs i 
februar, så må der godt komme et lys-
punkt eller to. 
 

Jeg er ikke sart eller skrøbelig, men et 
lyt til radio eller tv, eller et kig i den 
daglige avis, giver ikke mange glæder: 
Fortsatte begrænsninger på vor måde at 
leve på, lukkede butikker, lukkede 
minkfarme, stort set lukkede lufthavne, 
og nok er der vacciner, der byder sig 
til, men tempoet og forsyningerne er få 
og små – og det holder hårdt blot at nå 
runden rundt på vore plejehjem. 

 

I det spil er fodbold naturligvis kun en 
biting, sammenholdt med, at folk mister 
deres livsværk (minkavlerne) og andre 
deres arbejde. Det må vi håbe, der bli-
ver taget hånd om, og at samfundet er 
stærkt nok til at bære os igennem den 
menneskelige og økonomiske krise, som 
virussen trækker med i sit kølvand. 
 

Men på fodboldfronten må der altså og-
så godt snart kommet par positive hi-
storier. 
 

Formand Bent Clausen sendte en jule-
hilsen med optimistiske undertoner, 
men han kunne heller ikke undgå at 
bemærke, at coronaen har gjort sit for 
at ødelægge breddefodbolden – og det 
nye år går i gang med en stor del af de 
fodbold-ansatte som hjemsendte. 
 

De sædvanlige besluttende forsamlinger 
blev aflyst/udsat, men på et tidspunkt 
skal forslagene jo nok blive behandlet, 
og som jeg hører det, så er alt øst for 
Storebælt ved at blive til DBU Øst, mens 
Fyn og Jylland bliver til Vest. 
 

Det er sikkert begrundet og fornuftigt, 
men det hænger jo i mit hoved sammen 
med, at breddefodbolden har det svært. 
Vi bliver ikke flere i disse år. Når ting 
går fremad, så er det sjældent, at man 
vælger en fusion – spørg blot i mange 
klubber/lokalområder, hvor to-tre-fire 
hidtidige klubber er blevet til én, såle-

des at man i mange egne nu virkeligt 
har lange kørselsafstande, også på ab-
solut breddeniveau. 
 

Samtidigt hører jeg, at der arbejdes hen 
imod at nedlægge den jyske serie 6 – 
og det er heller ikke et sundhedstegn. 
Det er i stedet udtryk for, at ”pyrami-
den” er for smal i bunden – og at den i 
stedet bliver spids både i top og bund, 
og det går jo ikke i længden. Det er et 
signal om, at DBU Jyllands serie-
turnering skrumper, og som alle ved, så 
er tingene sjovest, når der er vækst. 

 

Desuden hører jeg klubledere, der seri-
øst taler om, at coronaen er ved at be-
tyde, at der bliver tabt hele årgange på 
gulvet. Når drengene/pigerne først har 
sluppet fodbolden i en længere periode, 
så kan de være svære at lokke tilbage, 
og tabte årgange er lige akkurat det, vi 
ikke har brug for nu. 
 

For nyligt så jeg desuden en stor artikel 
i JP, der fortalte om ungdomsspillere, 
forældre og klubledere og træneres be-
kymring, fordi selv dygtige spillere ikke 
kommer ud, men i stedet tilbragte end-
nu flere timer ved spil-konsollerne. 
Det er ikke godt. 
 

Jo, der er nok at bekymre sig om – men 
det forandrer ikke ved, at jeg personligt 
glæder mig til at skulle i gang med min 
34. sæson, hvis og når den kommer i 
gang. 
 

Jeg kan godt se på de fyre, jeg har 
dømt sammen med, at nogle af dem er 
ved at takke af: Aage Johansen fra Røn-
bjerg har således indstillet sit virke med 
udgangen af 2019 – efter et par tusinde 
kampe i løbet af 40 år. Tak til Aage for 
godt kammeratskab i dommergernin-
gen. 
 

Der må godt komme et lyspunkt eller to 
– men hvor er det lige, de er? 
 


