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Kvindelig træner på serie 3 niveau 

Man skal se mange kampe på serie 
3-niveau før man træffer en kvinde-
lig træner, men i Pulje 29, en Sal-
ling- Mors-, Thy-pulje har det ladet 

sig gøre. 
 

Det er Sydvestmors, der har sat 
kvinder i spidsen for holdet – den 
store sportslige succes har det ikke 
været i 2017, men spillerne giver 
ikke ansvaret til træner Bente Trans. 
 

- Hun har gjort et rigtigt godt stykke 
arbejde. Hun er en af de dygtigste 
trænere, vi har arbejdet under, siger 
et par af spillerne til FodboldNyt -

Region 2. 
 

Fra sæsonstart havde DBU Jyllands 
dommerpåsætter i området, Poul 

Østergaard, påtaget sig træner-
hvervet, men af private årsager bad 
han sig fri - og så trådte Bente Trans 
(tv) i karakter som førstetræner – 
hjulpet af Laura Brunsgaard (th). 
 

Bente Trans har fortid på det Syd-

mors-hold, som Poul Østergaard for 
25-30 år siden drev op i landets 
bedste række – og hun er stadig 
glad for boldspillet. 

- Jeg har jo arbejdet sammen med 
min gamle holdkammerat fra 
”dengang”, Linda Brogaard, og det 
har været sjovt, også selv om vi ik-

ke har haft den store sportslige suc-

ces. Det er nogle dejlige drenge at 
arbejde med, selv om deres tilgang 
til træningsarbejdet er lidt anderle-
des, end da vi spillede under Poul. 
 

- Dengang gik, fodboldtræning og 
kamp forud for alt andet. Sådan har 
de unge det ikke mere, siger hun. 
 

- Det er noget med mentaliteten – 
og antallet af tilbud til de unge. Jeg 

synes, vi slider for det, men vi er 

sportsligt udfordret, erkender hun. 
 

Problemer har hun ikke oplevet – 
bortset fra, at det enkelte gange er 
kikset med at ”banke på”, når 
knægtene har været i bad. 
 

- Det har vi grinet en del af. Nogle af 
dem er lidt blufærdige, griner træ-

neren. 
 

Foråret endte med, at Sydvestmors, 

der er et samarbejde mellem VIF 
Mors og Sydmors IF, efter en flot 
slutspurt lige akkurat reddede eksi-
stensen i serie 3. Det skete med 1-1 
hjemme mod Skive IK med udlig-
ning af Sydvestmors i det 88. minut. 
 

- Jeg har det sådan, at hvis vi er 

bagud med 2-0, så parkerer vi ikke 

bussen. Nej, vi satser for at få point 
– og det har nok kostet nogle neder-
lag, der var lidt større end nødven-
digt, siger Bente Trans, der stopper 
sit trænervirke med dette forår. 
 

Foruden førsteholdet i serie 3 har 
Sydvestmors i foråret haft hold i 
både serie5 og i serie 6. 

-tang 
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Måbjerg Idrætshus: 

Længe ventede klubfaciliteter på plads 

De har tænkt på det og snakket om 
det i mange år – vel 25 til 30 år – i 
Måbjerg IF. Og om ganske kort tid 

kan de se den gamle drøm gå i op-
fyldelse – nemlig helt nye klubfacili-
teter i skikkelse af ”Måbjerg Idræts-
hus”. Det hele tog fart for godt 3 år 

siden, da der blev udfærdiget teg-
ninger og igangsat fundraising for at 
få økonomien på plads. Og nu står 

det hele klar til officiel indvielse den 
19. august. 

Og det er absolut en tiltrængt for-
bedring af de nuværende forhold, 
der slet ikke lever op til 2017-

standard. De gamle omklædnings-
rum og klublokaler er indrettet i to 
tidligere lærerboliger + et gammelt 
klubhus. 

- Det er mildt sagt ikke i orden, og 

vi lever med ”slemme ting” som 
skimmelsvamp, rådne vinduer, som 
vi knap tør lukke op, vand på gulve-
ne, og forleden kom der en dommer 
med et håndtag, han lige havde he-
vet af en bruser i omklædningsrum-
met. Og jeg kunne blive ved, fortæl-

ler formand Ivan Frederiksen (indsat 
i billedet). 

Han glæder sig over, at der nu bliver 
langt bedre forhold for de ca. 550 
medlemmer af Måbjerg IF, der har 

svært ved at finde plads med stor 

aktivitet i form af både kampe og 
træning på mange hverdagsaftener. 

Her og nu er der i alt 6 omklæd-
ningsrum, fire egne, og to, som lå-
nes af skolen, men med det nye 

byggeri bliver der otte helt nye for-
uden kantine, møderum og et stort 
boldrum, og det er på høje tid iflg. 
Ivan Frederiksen. Men det handler 
ikke kun om omklædningsrum. Det 

sociale liv betyder meget for klubben 
med sloganet ”En klub med plads til 
alle”. 

- Og det er i høj grad tænkt ind i det 
nye byggeri. Hvor vi nu skal ud af 
omklædningsrummene og ind i en 
anden bygning for at komme i kanti-

nen, bliver det hele nu samlet og 

indrettet således, at ”alle veje i hu-
set fører til samlingsstedet”, og det 
er en bevidst indretning, siger for-
manden. 

Men det er ikke bare inden døre, der 
er tænkt i socialt liv. Den nye byg-
ning er placeret på en måde, der 

gør, at stort set alle baner kan ses 
fra fællesrummet, og rundt på det 
store baneareal bliver der flere ste-
der etableret små terrasser, hvor 
man kan hygge sig. 

Måbjerg IF er en klub med forholds-

vis mange to-sprogede medlemmer, 
mellem 90 og 100 af de 550 med-
lemmer. Og det er en gruppe, som 
også er tænkt ind i byggeriet. 

- Det er vigtigt for os, at de også er 

en del af det sociale liv i klubben, og 
vi har blandt andet indrettet et aflå-
seligt bruserum, der tager hensyn til 
dem, og det er en vigtig del, mener 
Frederiksen, der selv til daglig arbej-

der med integration i Holstebro 
Kommune. 

Det samlede projekt kommer til at 
stå i godt 7 mio. kr. inkl. moms. Det 
opføres af den selvejende institution 
Måbjerg Idrætshus, hvor Måbjerg IF 
så lejer sig ind. Ivan Frederiksen er 

også en del af den bestyrelse, og 

han er stolt af, at det er lykkedes at 
hente mange penge udefra til pro-
jektet. 

- Vi har selv bidraget med 1,5 mio. 
kr., som vi har sparet op fra ”Rock i 
Holstebro”, som vi arrangerer. Her-

udover har fonde, Holstebro Kom-
mune og indsamlinger fra medlem-
mer og erhverv bidraget med så me-
get, at vi kun skal låne 1 mio. kr. for 
at få finansieringen på plads. Og det 
er flot, vurderer Ivan Frederiksen, 

der gerne må kontaktes med 
spørgsmål ang. fonde m.m. 

Han fortæller endvidere, at der også 
er ydet frivilligt arbejde med projek-
tet. Blandt andet lægges alle fliserne 
af frivillige, ligesom æresmedlem 

Arne Rindom lige nu er i gang med 
at støbe ramper og en trappe ud for  
udgangene mod banerne. 

Og Måbjerg Idrætshus er ikke kun et 
klubhus for Måbjerg IF. Også andre 

kan få glæde af de fine faciliteter. 

-V i har hele vejen slået på, at det 
skal være ”Nordbyens Hus”, hvor 
man også kan leje sig ind til fester, 
andre foreningers møder m.m. slut-

ter Måbjerg IF-formanden, der glæ-
der sig til at tage de nye faciliteter i 
brug. 

-hp 
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Styr på baglandet sparede kroner  

I den lille klub Tilsted IK ved Thisted 
kostede overgangen til det digitale 
holdkort en del på bødebudgettet i 
den første tid for et par år siden. 
 

Det var bestemt ikke bevidst og i 

ond tro, at holdkortene ikke blev 
udfyldt, men alt for mange opgaver 
var blevet pålagt en meget snæver 

personkreds og kommunikationen i 
klubben var mildt sagt begrænset. 
Trænerne kendte ikke til de opga-
ver, der blev forventet udført af dem 
og opfølgning på manglerne var der 
ikke tid til. 
  

Skeen i den anden hånd 
En omstrukturering af bestyrelsen 

betød, at der blev taget et grundigt 
kig på opgaverne, som hidtil var ble-

vet lagt på skuldrene af meget få 
personer. 
  

- Vi var nok hoppet i den klassiske 
fælde med, at nogle personer havde 
fået mange flere opgaver, end de 
reelt havde mulighed for at løse, 
erkender kampfordeler Peter Agesen 

fra Tilsted IK. 
 

Løsningen lå lige for: Der skulle ska-

bes et overblik over opgaverne i 
klubben og så skulle flere hænder 
hjælpe til med at løse dem. 
  

En krævende proces startede i be-
styrelsen med at skitsere alle opga-

ver i et årshjul og lave en arbejds-
struktur med bl.a. månedlige besty-
relsesmøder, hvor der gøres status 

og planlægges fremad. 
  

- Når først overblik-
ket og strukturen er 
på plads, er det fak-
tisk ret simpelt at få 
opgaverne løst, for-
klarer Peter Agesen. 
  
 

Sådan undgår Tilsted IK de ær-

gerlige bøder 
Bestyrelsen har fået udarbejdet en 
infofolder til trænere, spillere og for-

ældre, der informerer om, hvad de 
kan forvente af klubben og hvad 
klubben forventer af dem. Heri står 
bl.a. de konkrete opgaver, som 
f.eks. træneren forventes at løse, 
herunder indberette resultater og 
udfylde holdkort. 
 

- Det er små og enkle opgaver, men 

man skal jo vide, hvem der skal ud-
føre dem, lyder det helt simpelt fra 
Tilsted-kampfordeleren. 
  

Derudover er der blevet en tættere 
kommunikation i klubben og der er 

lavet præcise procedurer for, hvad 
der sker, når der f.eks. kommer en 
rykker for et manglende holdkort. 

Så rykker kampfordeleren ud og 
kontakter den pågældende træner, 
som så løser opgaven. 
  

På samme måde løses alle de andre 
opgaver i klubben. Klare, konkrete 
instrukser og en tydelig procedure 
for fejlløsning. Det kan næppe kal-
des raketvidenskab, men det virker. 
  

- Baglandet skal være i orden, så 

trænere, spillere og forældre kan få 

den bedste oplevelse af at være 
med i klubben, konkluderer Peter 
Agesen. 
  

- Og så er det også meget nemmere 
og sjovere, reflekterer han. 
 

www.dbujylland.dk/temaer/holdkort 

  
Ina  Tofterup, DBU Jylland 

 

Regionskontoret holder ferielukket fra 

mandag 17. juli til mandag7. august. 

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie 

http://www.dbujylland.dk/temaer/holdkort
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Han giver her i bladet en lille beskrivelse af de glæder (og sorger), 
dommerhvervet kaster af sig: 

Torden, fordelsregel og målfester 
Tirsdag 6.6-2017 blev på sin vis lidt hi-
storisk: Ole Frandsen, leder af DBU Jyl-
lands Turneringsafdeling, har i alt fald 
aldrig oplevet noget lignende. 

 
Tordenvejr 
Tordenvejr og lyn trak fra sidst på efter-
middagen op fra det sydvestjyske, og 

det betød, at massevis af kampe blev 
ramt, da de gik i gang, typisk kl. 19. 
 

- Jeg kan ikke mindes at have oplevet 
noget tilsvarende på en enkelt dag. Alle-
rede i går eftermiddags (6.6.red) be-
gyndte de første meldinger at komme 
ind, og vejret har været rigtig hårdt ved 
vores turneringsafslutning. Den helt sto-

re udfordring er, at sidste frist for at 
afvikle kampe og JM-afviklingen i mange 
rækker venter lige om hjørnet. Derfor er 
der ikke ret lang tid til at få afviklet 
eventuelle omkampe, hvilket uden tvivl 

kan blive et stort pres for mange klub-
ber, siger Ole Frandsen, der har mange 

års erfaring at trække på. 

Selv var jeg ude som tilskuer – og i Høj-
slev var der ingen, der protesterede, da 
dommer Jan Dahl valgte at afblæse. Og 
sådan skal det være – der er ud over 
landet sket ulykker nok, når man ikke 
har taget tordenvejret alvorligt, og per-

sonligt har jeg ikke hørt om personska-
de efter tirsdagens uvejr. 
 
Fordelsregel 

Personskade skete der heller ikke, da 
jeg i pinsen var i Fjelsø for at afvikle en 
helt fredelig kvindekamp – 8-mands og 
uden offside, så det var den rene leg. 

 
Til gengæld oplevede jeg, hvad man ind 
imellem gør, nemlig at spillerne heller vil 

have et frispark – end de vil have forde-
len af, at holdkammeraten løber videre 
med bolden. 
 
Normalt siger jeg, at det kun er oldboys, 
der foretrækker frisparket, fordi de ikke 

har luft til at udnytte fordelen, men det 
var også tilfældet her, og jeg måtte fak-
tisk have en lille alvors-snak med Kvik-
Aalestrups anfører om, at ”hun altså 
ikke får noget frispark, når hendes egen 

holdkammerat er godt af sted med kug-
len”. 

Hun rystede godt og solidt med hovedet 
 - i sikker forvisning om min uduelighed. 
I samme kamp oplevede jeg at spillerne 
stadig går to ind til bolden i forbindelse 
med opgiver-spark – og det vil de ikke 
ændre på, for ”det er de vant til”. 
 

Målfester 
Og endelig havde jeg for nyligt den op-
levelse at dømme nogle smådrenge i 
Balling, også en 8-mandskamp, hvor 
man må supplere op med en ekstra spil-

ler, når man er tre mål bagud. 

 
Kampen endte 14-7 – alt i løbet af 60 
minutter, og for nyligt var der en serie 3 
kamp i Sparkær, der endte 10-4. 
Kom ikke og sig, at der ikke er mål og 
underholdning i ungdoms- og serie-
fodbolden. 

På Møldrup Stadion er det tilladt at 
ryge, men for at undgå, at det flyder 
med cigaretskodder er der opsat metal-
kasser til dette affald.  

Ole Tang, Skive Folkeblad var mandag i 
Møldrup for at dække bundbraget mel-
lem Møldrup/Tostrup og Roslev, og her 
så han en af askebægrene med påskrif-
ten: ”Fugleunger, ingen smøger”. 

En fugl var flyttet ind, og den frabad sig 
aske og skodder, så rygerne på stadion 
må vise ekstra hensyn i denne yngletid. 

-hp 


