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Når efterårets turneringer er færdig-
spillet, er der mange afslutningsfe-
ster, generalforsamlinger, årsmøder 
m.m. i fodboldverdenen. 

Dette kan være en god grund til, at 

man rundt omkring i klubberne ser 
på de mange frivillige, som ikke 
mindst her i det vestjyske yder en 
formidabel indsats i den daglige drift 
af en fodboldklub. Er der blandt dis-
se frivillige lige nogle, som i mange 
år har gjort lidt ekstra? 

Personlig tak og hæder kan være i 
form af DBU Jylland’s og DBU’s sølv-
nål, som kræver en indstilling fra 

klubben. Dette er Lem Boldklub me-
get opmærksom på. Blandt andet 
har John Ulvedal, Jens Jørgen Niel-
sen (tv) og Erik Viborg (th) - de to 
sidst nævnte er far og søn - nydt 

godt af, da de alle har modtaget 
DBU’s sølvnål for deres utrættelige 

arbejde for klubben. 

Jens Jørgen og Erik fortæller, at 
klubben uden deres vidende havde 
indstillet dem til hæderen - Jens Jør-
gen fik nålen overrakt i forbindelse 

med en rund fødselsdag, medens 
Eriks overrækkelse skete som et 
festligt indslag ved klubbens 75 års 
jubilæum. 

Begge bruger de privilegier, som 
følger med nålen, blandt andet fri 

adgang til turneringskampe, lands-
kampe m.m. 

I samtalen med de to fornemmer 
man stor glæde, og selv om de er 
vestjyder, en vis stolthed over at 
have modtaget hæderen, som de er 
meget glade for, at klubben havde 

indstillet dem til. 

I øvrigt har lillebror Kent modtaget 
DBU Jylland’s sølvnål, men iflg. far 
og storbror mangler han endnu en 
del af disse uundværlige frivillige 

timer i at nå op på niveau med dem! 

Dette må de tage internt i familien. 

Foruden ovennævnte er der mulig-
hed for at indstille/ansøge om Gør 
en forskel-prisen og Aage Eltons Ini-

tiativpokal, som vil blive uddelt på 
Region 2’s årsmøde mandag 20. no-
vember i Aulum. Ansøgningsfristen 
er senest den 1. oktober 2017. 

Med Gør en forskel-prisen følger et 
kontant beløb på 2.000 kr. og med 
Aage Eltons Initiativpokal 5.000 kr. 

til brug i klubben. 

Ud over de her nævnte priser kan 
klubber også indstille til DBU Jyl-
lands Rejselegat, Ungdomslederlegat 
og Uddannelsespris. Læs mere om 
disse priser på www.dbujylland.dk. 

Jens Christensen 
PR-Gruppen 

TAK - husk det nu! 

Årsmødet nærmer sig 
Mandag 20. november 2017 kaldes der til årsmøde i DBU 
Jylland Region 2, og det sker pr. tradition i Aulum Fritids-

center. 

Som altid stater årsmødet med spisning, og tager vi ikke 
fejl, så er det den velkendte menu med flæskesteg og 
risalamande. Den går man ikke fejl af i Aulum. 

Se dagsorden og meget mere om årsmødet på 
www.dbujylland.dk/region2, hvor der også er åben for 
tilmelding.                                                            -hp 
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På tur i Region 2: 

En lille storklub 
 

 

 

 

 

Anders L. Jakobsen 

andersloja@hotmail.com  

FodboldNyt er denne gang draget til 
Thy for at lave klubportræt på Thi-
sted FC. Som det nok er de fleste 
bekendt, så er Thisted hovedstaden i 

Thy, og Thisted Kommune hører un-
der Region Nordjylland. Byen går 
under betegnelsen købstad, og de 

godt 13.000 indbyggere har dejlig 
udsigt til Limfjorden, så på de kanter 
er byen placeret i ”Vandkants-
Danmark” og ikke det mere negative 
begreb ”Udkants-Danmark”. 

Det er den 45-årige formand i Thi-
sted FC – Brian Hangaard – der for-
tæller om status i og omkring TFC, 
da Fodboldnyt fanger ham ultimo 
august. Hangaard er barnefødt i Thi-

sted – har været væk fra området 
undervejs – men bosat i Thys ho-

vedstad siden 2005. 

- Jeg har siden da trænet mine egne 
børn og også et par andre hold, in-
den jeg i 2014 blev lokket ind i be-
styrelsen. Jeg blev valgt som for-

mand i 2015, så jeg kører på 3. år. 
Det er formandsposten i vores ama-
tørafdeling, som jeg sidder på, og 
ligesom i andre klubber med en Eli-
teoverbygning, så har vi en del at 
skulle have sagt i forhold til vores 
Thisted FC Eliteafdeling, kommer det 

fra den 45-årige formand. 

Status i TFC 
Overskriften ”En lille storklub” kom-
mer fra Brian Hangaard selv og refe-
rerer også til medlemstallet, for TFC 

har godt fat i medlemmerne. Tidlige-
re – da Hangaard blandt andet selv 
var dreng – hed det Thisted IK, og 
det var en flerstrenget klub, men i 
TFC er der ”kun” fodbold. Medlems-
tallet siger cirka 600 børne- og ung-
domsmedlemmer, og tæller man 

herresenior, damesenior og oldboys 

med i regnestykket, så når det sam-
lede medlemstal op på omkring 775 
fodboldaktive. 

- Vores drengespillere hedder TFC 

hele vejen op, mens vi har et rigtig 
godt samarbejde på pigesiden fra 
U13 Piger og op – det hedder FC 
Thy. Her er klubberne Nors, Frø-
strup/Hannæs, Nordthy, Koldby/
Hørdum og så os – og så skal det 

også nævnes, at Skyum Idrætsefter-
skole er med i samarbejdet ved vo-
res U18 Piger DM, fortæller Brian 
Hangaard. 

Nyoprykker til 1. division 
Thisted FC’s bedste herrehold brugte 
foråret til at sikre sig avancement til 
landets næstbedste fodboldrække – 
1. division eller NordicBet Ligaen – 

og her har thyboerne fået en flot 
start med 19 point efter de første 9 

kampe, og det er blandt andet ble-
vet til sejre over de to Superliga-
nedrykkere fra henholdsvis Viborg 
FF og Esbjerg FB. 

- Det er klart, at der er stor fokus på 
vores herrehold i NordicBet Ligaen – 
det siger sig selv. Vi har mange dyg-
tige folk i sving, og det er naturligvis 
et set up, der koster penge. Jeg er 
af den overbevisning, at der altid 

skal være fokus på, om vi kan få 
lokale spillere ind omkring mandska-
bet, men det er jo en balancegang 

hele vejen op i gennem vores børne- 
og ungdomsrækker, for vi må ikke 
være en klub, der tømmer nabo-
klubberne – vi skal altid sørge for at 

opføre os pænt i den sammenhæng, 
for ellers kan det godt give gnidnin-
ger. Men jeg/vi synes, at det går 
rigtig godt med samarbejdet med de 
øvrige Thy-klubber, og når vi næv-
ner vores 1. divisionshold hos her-
rerne, så skal det selvsagt også 

nævnes, at vi er i 1. division hos 
kvinderne – under navnet FC THY – 
Thisted Q – så det er også super 

godt gået. 

Samme udfordringer som andre 

Selvom TFC er en stor klub, så har 
thyboerne samme udfordringer, som 
så mange andre klubber – uanset 
størrelsen. 

Vi har godt 50 børne- og ungdom-

hold, og det betyder, at vi skal op 
og finde omkring 55 trænere og 
ledere – derudover er der cirka 15 
trænere og ledere omkring vores 
seniorafdeling – altså herrer og da-
mer. Mange af de 55 ledere i børne- 

og ungdomsafdelingen er frivillige, 

men vi har dog noget aflønning ved 
1. holdene i 11-mands. Ved de yng-
ste er det oftest forældre, og det 
der kan være vores problem og ud-
fordring er til tider at få besat po-
sterne ved 2. eller 3. holdet på en 
årgang. Det er ærgerligt, for der 

skal være plads til alle i TFC, og på 
falderebet lykkes det os heldigvis 

stort set altid at få ka-
balen til at gå op. Men jeg siger nok 
det samme som mange andre for-
mænd – indtrykket er desværre, at 

det ikke bliver nemmere med tiden 
at finde de her frivillige, lyder det 
fra Brian Hangaard. 

Den blå tråd og FCM 
TFC er samarbejdsklub til FC Midtjyl-

land, og det betyder ifølge Hangaard 
også, at thyboerne til tider sender 

de dygtigste spillere videre den vej, 
og på trænerfronten sker det også, 
at andre får øje på dygtige trænere i 
TFC, som dermed tager turen vide-
re. 

Vi forsøger at køre vores eget kon-
cept, så i stedet for ”den røde tråd”, 
så har vi ”den blå tråd”, som natur-
ligvis refererer til vores farve på 
spillertøjet. Det gør, at vi forsøger at 

få et koncept for vores 11-mands 
drengehold og op til seniorerne, og 
her i efteråret har TFC på herresiden 

et hold i Jyllandsserien, serie 4 og så 
Oldboys. 

Bredden i TFC 

Jeg tror, mange vil mene, at jeg har 
stor fokus på vores breddeafdeling, 
og det hænger jo også godt sammen 
med, at jeg sidder som formand for 
vores Amatørafdeling. Men jeg/vi vil 
gerne det hele, og vi skal være en 

klub, der har plads til ALLE. Jeg vil 
gerne sige et godt motto – nemlig 
”at man godt kan drive en bredde-
klub uden Eliten – men det er svært 

at drive Eliten uden bredden”, og det 
synes jeg egentlig rammer meget 
godt. Vi forsøger blandt andet at 

”nurse” vores ældste ungdomsspille-
re, så de forhåbentlig tager skridtet 
op på vores seniorhold – her er vi i 
en tid, hvor der skal være ekstra 
fokus på netop den overgang. Men 
generelt synes jeg/vi egentlig, at vi 
lykkes ret godt med mange ”ting” i 

TFC, så jeg/vi vil helt klart mene, at 
vi står godt rustet til fremtiden, og 
det er også tilladt at være lidt stolt 
af situationen i TFC netop nu, kom-

mer det afslutningsvis fra Brian Han-
gaard. 
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Flere og nye piger på grønsværen 

Joan Skovgård fra Ørslevkloster 
IF har sendt os dette indlæg: 

Medlemstallet på pigesiden i ØK har 

i et par år været for nedadgående. 
Så i foråret bestemte vi os for at 
gøre en særlig indsats for at få flere 
piger i gang med at spille fodbold. 

Det eneste, der i første omgang 

skulle til, var at tage på Ørslevklo-
ster Skole og dele sedler ud, specielt 

designet til piger. Hver eneste pige 
fik sedlen i hånden, vi kiggede dem i 
øjnene og fortalte om, hvor sjovt 
fodbold er. Og vi lovede, at de skulle 
spille på ”rene pigehold”.  

Vores tanke med de mindste piger i 
0.-2. klasse var at lokke dem ud på 

banen til sjov træning med fodbol-
den sammen med veninderne. Men 
uden kampe i første omgang.  

I løbet af foråret så vi ca. 20 forskel-
lige 0.-2. klasses pigespillere på 
træningsbanen. Super positiv. Dertil 
skal siges, at også vores andre pige-
hold fik tilgang. 

I efterårssæsonen har de ”nye pi-
ger” bedt os om at komme ud til 

rigtig kamp. Så det skal de selvføl-
gelig nu. 

Vi har igen fra skolestarten delt sed-

ler ud på skolen, så i skrivende 
stund, venter vi spændt på, om der 
kommer endnu flere.  

Gad vide om kvindelandsholdets 
succes ikke kan lokke flere til. Det 
håber vi, for i ØK er pige/
kvindefodbolden ligestillet med 

drenge/herrefodbold.  

Vi har pt. 20 kvinder på seniorplan, 
så også her ses en positiv fremgang.  
Vi bifalder, at DBU har nedsat en 
kvindekommission, og er selvfølgelig 

stolte over at vores” lokale borgme-

ster” Peder Chr. Kirkegaard er en del 
af kommissionen. 

Til andre klubber: Det kræver ikke 
så meget benarbejde at få pigerne i 
gang blot pigerne mærker, at I vil 

dem. 

”Koneholdet” tog over i Skjern 
I Skjern GF Fodbold har de i siden 2006 arrangeret en 

skolefodboldturnering for alle skoler i Ringkøbing-
Skjern Kommune. En stor succes, som har udviklet sig 
til i år at omfatte flere end 1.500 spillere, der afviklede 

300 kampe i weekenden 9. - 10. september 2017. For 
at det kunne lade sig gøre, var omkring 200 frivillige i 
gang med de forskellige praktiske opgaver, både på og 
udenfor banerne. 

Det var ”klubikonet” Alf Andersen, der i sin tid startede 

skoleturneringen, og han har da også været tovholder 
helt frem til sidste år, hvor han følte, at andre snart 
måtte til at tage over. Det budskab blev præsenteret 
for ”Koneholdet”, et mangeårigt 7-mandshold i Skjern 
GF, i et omklædningsrum i Hvide Sande efter en kamp. 
På holdet er Helene Pinholt, og hun fortæller: 

- Da vi hørte det, var reaktionen straks: ”Den tar’ vi”, 
og dermed mener jeg hele holdet, der var enige om, at 
det her skulle fortsætte, og at man stod last og brast 
alle koner, fortæller Helene Pinholt fra Skjern GF  

Det blev så hende og Lise Juhl Hansen, der påtog sig 

opgaven som tovholdere, mens de øvrige fik andre rol-
ler og opgaver i det store projekt. 

- Nu var vi så 11 helt nye, som kendte andre, der også 
var villige til at give en hånd med, så pludselig havde vi 

fået kontakt til mange nye frivillige, som vi ikke kendte 
til før. Så det har været en stor fornøjelse at være med 

til at løfte denne opgave sammen med masser af andre 
frivillige, fortæller Helene. 

I forbindelse med stævnet havde Region 2’s Pigegruppe 
arrangeret en lille lodtrækningskonkurrence om en 
landsholdstrøje, og her blev den heldige vinder Olivia 
Thomsen fra Skjern. 

-hp 
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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: 

Som jeg ofte har beskrevet i denne spal-
te – så er der masser af glæder ved at 
være fodbolddommer. 
 

Netop nu er jeg selv i gang med at sætte 
en personlig rekord – flest dage i træk 

med dommeropgaver i kalenderen. Når 

perioden kommer til vejs ende på søn-
dag (10. sept., red.), så har jeg dømt 21 
kampe på 21 dage. Der har været to 
”fridage” – men så har jeg taget to kam-
pe andre dage. 
 

Tidligere har jeg bebrejdet min kampfor-
deler, Poul Østergaard, at jeg fik for få 
opgaver – men det er ved at være et 

stykke tid siden. Dejligt at holdene vil 
spille – men jeg har en ubehagelig for-
nemmelse af, at den gode Østergaard 
ikke har alt for mange soldater 
(dommere) at rokere rundt med… 

Men 21 kampe på 21 dage – det er en 

personlig rekord. 
 

En af sommerens glæder har været Vild-

bjerg Cup, som i årets udgave godt nok 
var udfordret af vandmasserne. Selv var 
jeg til cup to dage, fredag og lørdag, og 
med regn begge dage. 
 

På et tidspunkt stod jeg og ventede nog-
le minutter på at skulle i aktion på en 
bane, og en byge ”tvang” mig ind i et 
læbælte for at søge lidt ly. Mellem træ-

erne kom også tre-fire drenge gående, 

og navnlig den ene kiggede på, hvad jeg 
mon lavede. 
 

- Er du spion? Var så hans direkte 
spørgsmål, hvilket jeg jo måtte benæg-
te. 
 

For nyligt var jeg i Ejsing og afvikle en 

serie 4 kamp – og her oplevede jeg at 
give fire gule kort i en og samme kamp 
– flere end jeg har givet i alle andre 
kampe i efteråret tilsammen. Og så bur-

de det endda have været otte! 
 

I pausen skiftede begge hold to spillere 

ud/ind – og de nye mænd på banen kom 
ikke hen og præsenterede sig. Jeg lod 
godheden løbe af med mig – og jeg 
spurgte, inden jeg fløjtede op, om der 
var kommet nye folk ind: Fire mand 
meldte sig. Jeg kunne have sat spillet i 

gang og givet alle et gult kort ved første 
spilstop. 
 

Aftenen efter var jeg i Viborg til en ung-
domskamp – og her undlod jeg at være 
venlig. Det kostede to gule – og det var 
ikke børn, men juniorer, og en vældigt 
engageret træner i pausen, men ikke 

med overskud til at minde spillerne om 

at melde sig. 
 

Det undrer mig, at kloge og engagerede 

trænere og spillere, der kender fodbol-
dens betingelser, ikke kan huske, at de 
skal melde sig ved indskiftning… 
 

Og så er det også altid en fornøjelse at 
fløjte holdenes anførere sammen i 
kampoptakten – og så høre deres forkla-
ringer/undskyldninger for, hvorfor de 
lige akkurat i dag har glemt deres anfø-

rerbind. 
 

Når jeg bliver gammel og får god tid, så 

vil jeg skrive en bog, fyldt med anfører-
citater om emnet – og det vil blive en 
300 siders kavalkade af dårlige und-
skyldning, syge forklaringer og hele og 
halve løgne. 

Spion-anklage, personlig rekord 
– gule kort og anførerbind 

Tilmeldingsfristen til vinterens indefod-
boldturnering og futsalturnering var den 

20. september, men Rene Pedersen fra 
Regionskontoret oplyser, at man sagtens 

kan nå at få hold med i turneringerne. 

Så har du ikke fået styr på tilmeldinger-
ne, så fortvivl ikke, for du kan stadig nå 
at tilmelde hold via Regionskontoret. 

Læs mere om turneringerne og tilmel-
dingsprocedure på Region 2’s hjemme-
side www.dbujylland.dk/region2. 
                                                     -hp 

Indefodbold og Futsal - det kan nås! 


