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Er du ungdomstræner, serietræner 
eller bare interesseret i fodboldtræ-
ning, så skal du måske smutte en 
tur til Vildbjerg lørdag den 13. janu-
ar 2018. 

Her afvikler DBU Jylland Region 2 
det årlige trænerseminar, og i år er 
det med de to lokale divisionstræne-
re Joakim Mattsson, Thisted FC og 
Jonas Dal, Kjellerup IF. 

Lige nu har Mattsson stor succes i 

Thisted FC med en aktuel anden-
plads til oprykkerne, og i Kjellerup 
har Jonas Dal skaffet de lokale i 2. 
division med i oprykningsspil til 1. 
division til foråret. 

Angrebsspil og aggresivt pres 
Det er årets to temaer, og Jonas Dal 
står for formiddagens seance, hvor 
han fortæller om den måde, han 

praktiserer angrebsspil med Kjelle-
rup. Det handler blandt andet om 
spilopbygning, og hvordan man 
kommer bag om et kompakt forsvar. 

Efter frokost tager Joakim Mattsson 

over, og han vil indvie deltagerne i 
Thisted FC’s succes med et aggresivt 
presspil med en direkte og fremad-
rettet spillestil, der p.t. har sikret 
klubben et fornemt efterår. 

Så der er masser af inspiration at 

hente for trænere på alle niveauer. 

Dagen veksler mellem indlæg fra de 

to trænere og praktiske øvelser med 

FK Viborg’s U19-spillere. Og så er 

der god mulighed for netværk og 

erfaringsudveksling med trænerkol-

legaer. Deltagelse på seminaret gi-

ver 6 timers refreshment til B-licens. 

Praktiske oplysninger 
Hele dagen koster kun 695,00 kr. 
inkl. morgenmad, frokost og efter-
middagskaffe, og tilmelding skal ske 
på www.fokus.dbu.dk eller til regi-
onskontoret senest søndag den 7. 
januar 2018. 

Har du spørgsmål, så kontakt klub-

rådgiver Klaus Gertsen, Viborg, 

klgr@dbujylland.dk, tlf. 24 65 95 15 

eller DBU Jylland Region 2’s kontor, 

region2@dbujylland.dk, tlf. 89 39 99 

20. 

Invitation er tidligere sendt til alle 

klubber og kan findes på 

www.dbujylland.dk/region2. 

-hp  

 

Mød Mattsson og Dal i Vildbjerg 

HUSK tilmelding til gratis FUTSAL stævner for U13 Drenge og U13 Piger 

Lørdag 6. januar i Vildbjerg Stadionhal (Tilmeldingsfrist = 18. december) 

Søndag 14. januar i Hammerum Hallen (Tilmeldingsfrist = 2. januar) 

Regionskontoret ønsker alle en Glædelig Jul og  et Godt Nytår! 

Kontoret er lukket fra 22. december - 2. januar (begge dage inkl.) 
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Rundt i Regionen 2: 

Ny ung formand i Videbæk 
 

 

 

 

Anders L. Jakobsen 

andersloja@hotmail.com  

FodboldNyt er nok engang draget 
ud i Region 2 for at finde en klub, 
der har lyst til at fortælle sin historie 
til den lokale fodboldverden. Valget 

den her gang faldt på Videbæk IF, 
og det er den unge formand Mads 

Lauritsen på blot 32 år, der beretter 
om ”tingenes” tilstand i klubben an-
no november 2017. 

Info om byen og klubben 
Videbæk er beliggende i Vestjylland 

og med sine cirka 4.250 indbyggere 
er byen den tredjestørste i Ringkø-
bing-Skjern Kommune, der i sagens 
natur er placeret i Region Midtjyl-
land. Mere specifik rent geografisk 
befinder vi os 20 kilometer nord for 

Skjern, 24 kilometer vest for Her-

ning og 25 kilometer øst for Ringkø-
bing.  

Videbæk IF er en en-
strenget forening, 
hvor der ”kun” tilby-

des fodbold, fortæller 
Mads Lauritsen. Den 
32-årige formand er 
barnefødt i byen, og 
har haft sin gang i 
klubben, siden han 

startede med verdens største og 

bedste boldspil i 0. klasse. Derud-
over begyndte han som 14-15 årig 
med at være hjælpetræner, og det 
er blevet til mange fodboldkampe i 
tiden – som formand er Lauritsen 
dog ”helt grøn”, da han først er til-

trådt posten i år. 

De frivillige 
Noget der går igen i stort set hvert 
klubportræt er fokus på de helt 
uundværlige i enhver klub – nemlig 
de frivillige trænere/ledere/

hjælpere. 
 

- Ja, min og vores situation minder 
jo nok meget om alle andre klubbers 
– de frivillige hænger bestemt ikke 
på træerne, og det bliver ofte 
”Tordenskjolds soldater”, fortæller 
Mads Lauritsen, mens han fortsæt-

ter. 
 

- Vi har ikke ”de vise sten” og den 
endelige opskrift på, hvordan det 

skal lykkes at knække koden. Men vi 
forsøger hele tiden med forskellige 
værktøjer at få fokus på udfordrin-
gerne, og noget af det vi har fundet 

ud af er at få synliggjort, hvad ar-
bejdsopgaverne går ud på. Det er 
vigtigt at få italesat, hvordan tidsfor-
bruget ser ud ved de enkelte opga-
ver, for det kan til tider have en po-
sitiv effekt, når der skal snakkes 
med folk om muligt frivilligt arbejde. 

Det går ud på at vise, at det slet 
ikke er så farligt, og det må helst 
ikke ske, at folk bliver skræmt, så 
de dermed siger nej på et forkert 
grundlag, fortæller Mads Lauritsen, 
der dog også understreger, at det 

ikke skal lyde som den helt store 
klagesang, for ligesom i stort set alle 
andre klubber, så lykkes det næsten 
altid i sidste øjeblik at få de forskelli-
ge poster besat. 

Fakta og status på Videbæk IF 

Videbæk IF har anno november 

2017 godt 300 medlemmer. I runde 
tal betyder det cirka 100 seniorer, 
der dermed giver 2 seniorhold 
(herrer) under DBU Jylland + et old-
boysmandskab samt et damehold – 

sidstnævnte ligeledes under DBU 
Jylland. 

Derudover er der i omegnen af 200 
børne- og ungdomsspillere, hvoraf 
de cirka 50 spillere er piger – til det 
siger den 32-årige formand. 
 

- Vi har meget fokus på at få flere 

pigespillere i gang, og i den forbin-

delse nyder vi godt af det store ar-
bejde, som vores dameseniortræner 
yder. Generelt bliver 2018 et år, 
hvor vi meget gerne vil have flere 
piger til at spille fodbold i Videbæk 
IF, siger Mads Lauritsen, der på nu-

værende tidspunkt ikke har samar-
bejde med andre klubber i forhold til 
at stille hold, men formanden under-
streger, at det naturligvis kan kom-
me på tale på et tidspunkt, hvis der 
bliver behov for det, og der kan la-

ves gode og konstruktive aftaler. 
 

- Vores 1. hold i seniorafdelingen 

rykkede desværre ud af serie 2 her i 
efteråret, så der må vi starte op i 
serie 3, når forårssæsonen begyn-
der. Vi er og bliver en breddeklub, 
men det skal ikke være nogen hem-
melighed, at vi mener, at vi bør væ-
re placeret i serie 2, så der vil vi 

gerne op igen hurtigst muligt. Mod-
sat rykkede vores 2. hold op fra se-

rie 5, så det hedder altså serie 4 
næste år, kommer det fra Mads Lau-
ritsen, der også kan fortælle, at da-
meholdet for cirka 10 år siden var 

placeret i Jyllandsserien. 

Flotte faciliteter 
Videbæk har før været i mediernes 
søgelys, da klubben for noget tid 
siden modtog en stor arv fra ægte-

parret Arne og Signe Bugge – det 
var selvsagt noget, der gav genlyd i 

den lokale fodboldverden. 

- Det skete før min formandstid, 

men det er jo blandt andet de pen-
ge, der har været med til, at vi nu er 
ved at være i mål med de nye om-
klædningsfaciliteter ved vores stadi-

on. Tidligere har vi benyttet Vide-
bæk-hallen, og derfra har der været 
lidt gå-transport ned til stadion, 
hvor vores klubhus er placeret. Det 
er virkelig rart, at det hele nu bliver 
samlet, for så skal vores børne- og 
ungdomsspillere ikke længere kryd-

se en vej – så ud over øget sikker-
hed, tror jeg/vi også, at det her 

kommer til at give mere fællesskab, 
og det er særdeles glædeligt, siger 
Mads Lauritsen. 

På falderebet har Videbæk-
formanden følgende afsluttende be-
mærkninger. 
 

- Det ser generelt fornuftigt ud – 
også på økonomisiden – her har vi 
gode, lokale sponsorer, som bidra-
ger. Derudover har vi frivillige i Mes-
secenter Herning engang i mellem i 

forbindelse med arrangementer, og 
det kaster en skilling af sig, som så 

sidenhen kan hjælpe klubkassen, 
hvis der for eksempel skal bruges 
penge til ture og stævner, lyder det 
altså afslutningsvis fra Mads Laurit-

sen, der med sindsro ser frem mod 
2018 og dermed fremtiden. 
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Sikken voldsom trængsel…. 

De første ord i den første linje i en 
gammel dansk julesalme af Peter 

Faber. 

Tænk hvis det var virkeligheden i 
vores idrætsforeninger. Tænk hvis 
det vrimlede med frivillige hænder, 
der var klar til at deles om alle de 
frivillige opgaver, der er. Vi vil så 

gerne have flere medlemmer, speci-
elt flere pige fodboldspillere.  

Flere medlemmer i vores foreninger 

kræver flere frivillige hænder, hvis vi 
skal lykkes. Derfor er det vigtigt, at 

vi har fokus på vores frivillige og gør 
det attraktivt at gøre en frivillig ind-
sats. 

Derfor vil jeg gerne appellere til alle 
jer derude, som er lykkedes med at 
få flere frivillige hænder i jeres for-
ening. Del jeres gode og positive 

historier med os andre. 

Det er enormt vigtigt at vi hjælper 
hinanden ved at fortælle om de ting, 
der lykkes.  

Der er ingen grund til at opfinde 
”den dybe tallerken” flere gange. 
Vær dog stolt over de gode ting, der 
lykkes for jer.  

Del dem med andre, så vi i fælles-

skab kan løfte de opgaver, der skal 
gøres for at få de bedste rammer, 
turneringer og vilkår for vores for-
eninger, medlemmer og frivillige. 

Jeg har været meget rundt omkring 
i 2017, og hvert sted, jeg kommer, 

glæder det mig rigtig meget at se 
alle de glade ansigter på børn, unge 
og ældre. 

Vi har det rigtig godt, når vi er en 
del af et fællesskab i foreningerne. 

Derfor skal vi være meget bedre til 

at fortælle hvor fantastisk og sjovt, 
det er. Hvorfor vi gør det og, hvad vi 
får ud af det. 

Det er fantastisk, når jeg kommer 

rundt til jubilæer, indvielser og over-
rækkelse af forskellige hædre. Det 
vidner om alt det fantastiske, der 
bliver gjort. Kan man så få sig pla-

ceret hos de lidt ældre i foreningen, 
så får man mange gode historier. 
Erindringer fra et langt liv i de frivil-
liges tjeneste. 

De historier skal overdrages til vores 

børn og unge. De skal have indsigt i 
alt det fantastiske, de kan komme til 
at opleve, ved at deltage aktivt i 
foreningslivet. 

Det har givet min familie og jeg en 
masse gode oplevelser, vi ikke ville 

have været foruden. Heller ikke selv 
om det somme tider har været 
hårdt. 

Her hvor 2017 langsomt rinder ud, 
vil jeg ønske alle en helt fantastisk 

Glædelig Jul og et Godt og Lykke-
bringende Nytår. 

Nyd Julen sammen med familien, 
tank energi og kom stærkt tilbage i 
2018. 

Vi ses derude. 

Johanne Louise Berg 
Regionsformand 

  

Eltons hæder og penge til Sydmors IF 
 

 

 

 

 

 

 

Det var 3 glade og stolte repræsen-
tanter fra Sydmors IF - f.v. Bente 
Nørgaard, Astrid Kallestrup og Gitte 
Brochmann - der på Region 2’s års-
møde modtog Aage Eltons initiativ-

pokal + 5.000 kr. for deres utraditi-
onelle tiltag med de helt små fod-

boldspillere. 

”Hop og leg” kalder de deres arbejde 
med de 2-4 årige børn, som hentes 

af frivillige direkte i børnehaven og 
følges til idrætspladsen, hvor de 
”hopper og leger” i en times tid, in-
den de bliver hentet af forældrene. 
For der er nemlig ”adgang forbudt” 
for dem! 

Initiativet, der har kørt i 2016 og 

2017, har betydet en stor tilgang af 
børnespillere i klubben. Omkrig 25 
deltager hver tirsdag, og langt de 
fleste af de børn, der var med fra 

starten, er der stadig. 

Uddelingen af prisen på de 5.000 kr. 
var den sidste af 10 uddelinger, som 
startede, da Region 2’s første for-
mand Aage Eltons skænkede davæ-

rende JBU 50.000 kr. til uddeling 
over 10 år. 

Uddelingen fortsætter 
Aage Eltons døde den 29. september 
i en alder af 96 år, og det var hans 
ønske, at der også de næste 10 år 

skulle præmieres et initiativ til gavn 
for udvikling af fodbolden i Region 2.  

Derfor har Aages efterladte generøst 
skænket DBU Jylland 50.000 kr., så 
initiativpokal og økonomisk hæder 

kan fortsætte. De to døtre Hanne og 
Anne-Mette samt Anne-Mettes mand 
Leif deltog for første gang i et års-
møde, og de var glade for at opleve 
prisuddelingen. 
 

- Tak for en dejlig oplevelse. Det var 

meget hyggeligt og en meget positiv 
aften. Vi har fundet videoerne på 

nettet og nydt de skønne unger og 

de ”skøre” folk fra Karstoft (Årets 
Fodboldklub, red.) endnu en gang. 
Så dejligt, at øjnene også kan rettes 
helt ud mod Karstoft, fortæller de. 

I starten af sin beretning udtalte 
regionsformand mindeord om Aage 

Eltons og Allan Holm Hansen, Koldby
-Hørdum, der også døde i efteråret. 
Læs beretning på dbujylland.dk/
region2.                                   -hp 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN me-

ning om fodbold i DBU 

Jylland Region 2 –  

send et indlæg til: 
 

FodboldNyt 

Region 2 

 

Ring eller skriv til: 

 

 

 

 

 

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 
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FodboldNyt 

Region 2 
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og dialogen med fodbold-
klubberne i Region 2’ s  

område. 
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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. 

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: 

Tak til mine ”arbejdsgivere” 
2017-sæsonen er kommet til vejs ende. 
Selv nåede jeg 112 kampe, den sidste 
var 20. november på kunstgræs hos 
Viborg Søndermarken – men hvem ved, 

måske skal jeg snart af sted igen til 
”vinterkampe” rundt omkring. 
 

22. november tog konen og jeg igen-

igen på vor årlige belønningstur til Gran 
Canaria - for at få brugt nogle af de 
mange rare dommerpenge, som jeg har 
tjent ved at få herlig motion rundt i de 
mange klubber, som på den måde fun-

gerer som arbejdsgivere for vi domme-
re. 
 

Jeg synes et eller andet sted stadig, at 
det er fantastisk, at man kan få penge 
for at dyrke en hobby – og hvis man 
kigger ”den anden vej rundt”, så er det 
måske 1 pct. af alle hjemlige fodbold-
spillere, der tjener penge på deres hob-

by. 
 

Omvendt kan jeg også godt se, at det 

bliver svært at få kampene dømt, hvis 
ikke der er et honorar – men personligt 
oplever jeg det som slik oven i kagen, at 
man skal have penge for noget, der er 
så sjovt som at dømme fodbold. 
 

Når man fortæller folk, at man har fod-
bolddommer-hvervet som hobby, så er 
refleks-reaktionen hos de fleste:  

 

- Huha, så må du få mange skæld-ud. 
 

Mit svar plejer så at være: - Jeg får 
præcis de skæld ud, som jeg fortjener. 
Hvis man er der, gør sit bedste, og vi-
ser, at man er glad for at være dommer 

i netop den kamp, så får du også spiller-
nes og omgivelsernes accept – og så er 

skæld-ud en ikke eksisterende del af 
sporten. 
 

I mine øjne er 95 pct. af spillerne eks-
tremt disciplinerede. 
 

Nu er jeg jo ikke topdommer, langt fra – 
men jeg synes stadig, det er en fanta-
stisk sport og en fantastisk hobby. Godt, 
at ikke endnu flere har opdaget det – for 

så ville det jo knibe med at få det antal 
kampe, som man gerne vil have. Så vi 
skal helst ikke blive alt for mange…. 
 

Netop hjemkommet fra Gran Canarien 

var der så VM-lodtrækning fra Moskva – 
og sikken lykke-dag for dansk fodbold. 
Jeg har femtepart i en kortklub med 
godt med penge på kistebunden, så hvis 

ikke jeg tager meget fejl, så skal vi fem 
mand af sted til Moskva 26. juni næste 
år og se Frankrig – Danmark. 
 

Da må jeg huske at få lagt afbud ind, så 
Poul Østergard ikke sender mig ud at 
dømme samtidigt. 

Søg DBU’s Ungdomsfond 

DBU’s Ungdomsfond yder økonomis 
støtte til klubbernes ungdomsarbejde 
med U13-U19 holdene. Fonden støtter 
rejser og ophold for ungdomshold.  

Tilskud kan typisk søges til gennemfø-
relse af og deltagelse i ungdomsturne-
ringer i ind- og udland, til ophold for 
ungdomshold på idrætsskoler eller lig-
nende. Der kan søges i februar 2018. 

Læs mere på dbu.dk/klubservice   

Kom til ”Fodboldens Dag” 

Lørdag den 6. januar 2018 er døbt 
”Fodboldens Dag”, hvor et nyt koncept 
for DBU Jyllands delegeretmøde afprø-
ves. Om formiddagen er der forskellige 
fodboldrelevante temaer, som klubfolke-

ne kan deltage i, mens selve delegeret-
mødet starter kl. 13.00 efter frokosten. 

Men allerede fredag aften kan du møde 
Ulrik Wilbek til årets Nytårskur. 

Læs mere og tilmeld på dbujylland.dk 


