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I Ørslevkloster IF med base i det 
nordlige Fjends Herred i Skive Kom-
mune tager de pige– og kvindefod-
bolden alvorligt. Så alvorligt, at man 
bruger mange kræfter på at skabe 
de bedste forhold for spillerne. 

Trods det er der iflg. Rikke Øster-
gaard - holdleder for kvinderne i ØK 
- udfordringer i truppen af ca. 20 
seniorspillere med et nyligt oprykket 
hold i serie 1 og et 7:7 hold i regi-
onsturneringen. 

- Jeg oplever, at vores hold er sam-
mensat af to kulturer. Den ”gamle”  
hvor vi snakkede meget sammen i 
bilen til kamp og hyggede længe i 3. 
halvleg efter træning og kamp. Og 
så den nuværende kultur med mo-
biltelefon, få der går i bad, få der 
bliver i omklædningsrummet efter 
træning og kamp. 
 

Det vil Rikke Østergaard og fodbold-
udvalget i ØK gerne lave om på, for 
de ønsker at skabe et fællesskab på 
holdet, hvor spillerne skal hygge sig 
sammen, grine, prutte og slå bøv-
ser.  
 

- Min påstand er, at når vi mangler 
dette fællesskab, formår vi heller 
ikke at hjælpe hinanden på banen. I 
min verden foregår fodbold ikke 
udelukkende med fødderne men be-
stemt også i hovedet. Vi skal læ-
re at kæmpe i flok, mener hun. 
 

Klubben har spillere i alderen 15 til 
34 år, som jo er forskellige steder i 
livet. Fælles for dem alle er dog, at 
de elsker fodbold, og de er dygtige 
fodboldspillere, som kan meget hver 
især, men de har - flg. Rikke Øster-
gaard - ikke opdaget/er blevet be-
vidste om, at sammen kan de endnu 
mere. 
 

Derfor samlede fodboldudvalget lør-
dag den 17. marts spillerne til en 
anderledes dag, hvor fodbold med 
hovedet/holdudvikling var i fokus, 
og hvor der skulle arbejdes med, 
hvordan spillerne kunne se, at fæl-
lesskab gør stærk.  
 

Hertil fik ØK hjælp fra DBU Jyllands 
klubrådgivere Klaus Geertsen og 
Ivan Andersen, hvor Geertsen arbej-
de med team building og Ivan An-
dersen lærte pigerne noget om per-
sonprofiler og deres forskellighed. 
De to rådgiveres tilstedeværelse var 

et produkt af den samarbejdsaftale, 
som DBU har indgået med Skive 
Kommune, som gør, at kommunen 
betaler for de to instruktører. 

Imellem de to klubrådgiveres ind-
læg, fik spillerne mulighed for at 
pleje deres fodboldfødder, da de på 
klostret i nærheden af klubhuset fik 
besøg af den lokale fodterapeut Lin-
da Grøn, der både plejede fødderne 
og fortalte om vigtigheden af holde 
fusserne i orden. 
 

Inden det skete fik Deres udsendte 
fra FodboldNyt mulighed for en snak 
med spillerne i en kort frugtpause og 
spurgte ind til, hvad de synes om 
sådan et arrangement, hvorfor de 
spiller fodbold, hvorfor det lige er i 
ØK, hvad der betyder mest for dem 
som fodboldspiller m.m. 

Og her er så nogle af de tilbagemel-
dinger, der kom fra spillerne: 
 

”Det er super med sådan en dag 
med nogle sjove og anderledes tilta-
ge, hvor det er godt at være sam-
men på en anden måde og komme 
tæt på og lærer nogen at kende, 
som vi ellers ikke ville gøre.”  

”Det er tankevækkende, at vi med 
disse øvelser ser ting fra en anden 
vinkel og ser andres behov og ikke 
kun egne.” 
 

”Det er flot, at klubben laver et så-
dant socialt tiltag – mange klubber 
fokuserer kun på det sportslige. Vi 
ser gerne flere af den slags arrange-
menter.” 
 

”Vi spiller fodbold, fordi det er sjovt, 
fordi der er et fællesskab, fordi det 
giver et pusterum fra hverdagen, og 
så vil vi jo også gerne blive dygtige-
re og vinde kampe.” 
 
”ØK skaber gode rammer for kvinde-
fodbolden og sørger for dygtige træ-
nere. De gør virkelig noget ud af 
Pige-/kvindefodbolden.” 
 

”Klubben er god til at tage imod nye 
spillere, man føler sig velkommen 
som ny udefra, og her er plads til 
alle, vi er ligeværdige, og her er in-
gen klikedannelser.” 

Nogle skynder sig hjem efter træ-
ning og kampe for at få et bad 
hjemme, mens andre får en snak i 
omklædningsrummet med en øl eller 
sodavand. På det punkt var en flok 
ellers meget tilfredse spillere enige 
om, at de som hold godt kan blive 
bedre. Så der er stadig noget at ar-
bejde med for spillerne og fodbold-
udvalget i ØK, der i øvrigt består af 
fire kvinder og en enkelt mand. 
 

Og Rikke Østergaard er meget til-
freds med lørdagens arrangement, 
der i øvrigt sluttede med fællesspis-
ning sammen med herrerne, der 
også havde afviklet en lørdag med 
anderledes og fælles aktiviteter? 

- Stor tak og ros til Klaus og Ivan, 
vore to yderst kompetente DBU-
instruktører for at lede os helskindet 
igennem dagen og en endnu større 
tak til vores fodboldpiger for deres 
mod og engagement. 
 

- Det bliver en spændende forårssæ-
son med masser af fodbold for både 
fødder og hoveder. Med vores per-
sonlige "rygsæk" fyldt med nye red-
skaber har vi en stor tro på, at inte-
grationen imellem de to kulturer vil 
lykkes, lyder slutkommentaren fra 
Rikke Østergaard.  

                                               -hp  

 

Kultursammenstød hos ØK-kvinderne 
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Rundt i Regionen 2: 

Hårdt arbejde-fusionen lykkedes 
 

 

´ 

 
                     Anders L. Jakobsen 
                                andersloja@hotmail.com               

Et nyt klubportræt i FodboldNyt ser 
nu dagens lys, og redaktionen be-
sluttede sig denne gang for at sætte 
fokus på MorsØ FC. En forholdsvis 
ny klub der tæller de to tidligere 
kendte Mors-klubber Nykøbing Mors 
IF samt FLUIF, men den sammen-
slutning vender vi tilbage til. 

Først skal vi have os placeret i regio-
nen, og MorsØ FC har sin base i ho-
vedstaden på øen Mors – nemlig 
Nykøbing Mors. For at komme til 
den by passerer man enten Salling-
sundbroen, der forbinder Mors med 
Salling eller Vilsundbroen fra Mors til 
Thy, og så kan du ende i byen, der 
ifølge historiebøgerne blev købstad 
helt tilbage i 1299. Øen befinder sig 
i Limfjorden, og der er stort set lige 
langt fra Nykøbing til henholdsvis 
Skive og Thisted – dog i hver sin 
retning – nemlig cirka 30 kilometer. 

I Nykøbing Mors bor der omkring 
9.200 indbyggere, og det var i 
Morsø Kommune under Region 
Nordjylland, at den nu afdøde tidli-
gere borgmester, socialdemokraten 
Egon Pleidrup Poulsen nærmest op-
nåede legendestatus, da han i sin tid 
styrede kommunen. 

Hvordan er historien bag 
MorsØ FC har nu 2 år på bagen, og 
det er den 44-årige Thomas Noppe-
nau (herover), der sætter ord på 
tingenes tilstand i klubben her me-
dio marts. Noppenau havde i sin tid 
udgangspunkt og base i FLUIF, der 
bestod af de to byer Fredsø og Lød-
derup, men nu er det hele altså 
samlet. 

-Det har været et endog særdeles 
hårdt arbejde, men det var en god 
beslutning, vi traf dengang, og når 

det går godt nu, så har det også 
været alle timerne værd. For det er 
klart, at det kræver meget af man-
ge, når to klubber skal køre sam-
men, for der var naturligvis traditio-
ner og kulturer begge steder, og 
forskellige måder at køre tingene på 
– både på det sportslige og sociale 
plan. Der havde i en del år været 
snak om en fusion mellem de to 
klubber, men det sidste skridt var 
ikke blevet taget, men det blev det 
så, og som sagt har vi nu heddet 
MorsØ FC i omkring 2 år, fortæller 
den 44-årige morsingbo. 

Da fusionen blev effektueret var 
Thomas Noppenau formand i FLUIF, 
mens det var Henrik Markmøller Bro, 
der sad for bordenden i Nykøbing 
Mors IF. 

-Efter planen bliver vi rigtig samlet 
her ved sommertid i år. I forbindelse 
med Sparekassen Thy Arena i Nykø-
bing får vi bygget nye faciliteter og 
dermed også et nyt klubhus, og som 
udgangspunkt vil vores baneoversigt 
så tælle en kunstgræsbane + 3 al-
mindelige græsbaner + 2 stk. 8-
mandsbaner. Det er klart, at det har 
været tvingende nødvendigt, at vi 
kunne blive helt og aldeles samlet, 
for indtil videre har vi jo haft de 
gamle faciliteter til rådighed – altså 
henholdsvis Nykøbing Mors og FLU-
IF’s baner og lokaler. Skal vi få fæl-
lesskabsfølelsen, så skal vi være 
samlet, så det bliver virkelig rart at 
kunne sætte flueben ved det, når 
det sker her i løbet af sommeren, 
siger Thomas Noppenau. 

Det sportslige i MorsØ FC 
Det går godt i øjeblikket i MorsØ FC, 
og klubben har støt stigende med-
lemstal, og i øjeblikket er der cirka 
650 aktive medlemmer, og det er et 
tal, som man kun havde turdet håbe 
på, da to klubber altså blev til en. 

-Vi er inde i en virkelig god periode, 
hvor klart flere vælger os til end fra, 
og vi havde selvsagt opsat mål for 
medlemstal, da vi fusionerede, og 
de er til fulde blevet indfriet. Hvis vi 
starter med vores seniorafdeling, så 
rykkede vores 1. hold hos både her-
rer og damer op i Jyllandsserien her 
i efteråret 2017, så det bliver sær-
deles spændende at følge mandska-
berne her i foråret. 

Hos seniorerne er der nu 4 hold hos 
herrerne, mens damerne har et hold 
+ 2 stk. 7/11, og derudover er Mors
-klubben rigt repræsenteret i børne- 
og ungdomsafdelingen. 

-Vi har stort set hold i alle årgange 
fra U6 og op til U19. Vi følger nok 
mange andre klubbers fordeling, for 
jeg vil mene, at vi har omkring dob-
belt så mange drenge i forhold til 

piger. Vi forsøger her i år at forkæle 
vores U19-spillere med en tur til 
Tyrkiet, for overgangen mellem ung-
dom og senior kan være svær, og 
det er her, man ofte mister medlem-
mer, forklarer Noppenau. 

Rekruttering af frivillige 
Det kræver mange frivillige trænere, 
ledere og andet godtfolk at holde en 
rimelig stor klub i gang, og her har 
MorsØ FC i sagens natur samme ud-
fordringer som mange andre klub-
ber. 

-Jeg vil tro, at det kræver mellem 60 
og 70 frivillige for at få hjulene til at 
køre, og det er naturligvis primært i 
vores børne- og ungdomsafdeling, at 
der er brug for trænere og ledere. 
Jeg siger nok det samme som man-
ge andre klubfolk, for min/vores 
vurdering er, at det til stadighed 
bliver sværere at finde folk – men til 
allersidst går kabalen jo heldigvis 
som regel op, vurderer Noppenau. 

Tro på fremtiden 
-Økonomien er ikke et problem, for 
den er solid med et fornuftigt over-
skud, og generelt tog vores netværk 
og sponsorer meget godt i mod fusi-
onen. Vi går med sindsro fremtiden i 
møde, og som nævnt i starten, så 
har det virkelig været et hårdt ar-
bejde, men når vi nu bliver helt 
samlet, så har det været de mange 
timer værd – også selvom rigtig 
mange personer har været i gang, 
lyder det afslutningsvis fra Thomas 
Noppenau. 
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Foto: Sidsel Reitz Krarup 

Bliv kommunemester på grønsværen 

Knap 50 fremmødte med interesse 
for DBU Jyllands seniorfodbold del-
tog i slutningen af marts i et møde, 
som DBU Jyllands turneringsudvalg 
havde budt ind til - og med Skive 
Folkeblad som samarbejdspartner. 
Lignende møder er allerede afviklet 
andre steder i Jylland - og flere er 
undervejs - alt sammen for at folk 
som Lene Bengtsson  og Ole Frand-
sen fra unionens administration kan 
samle input til mulige ændrin-
ger/forbedringer i den struktur, der 
nu spilles under. 

- Den dystre baggrund er, at vi over 
20 år har mistet noget, der ligner 40 
pct. af vore seniorhold. Antallet af 
klubber er stort set stabilt, men hver 
klub er gået "et hold ned" - det be-
tyder et fald fra godt 2100 hold i 
1998 til i dag godt 1200 hold, siger 
Frandsen. 
Godt 20 klubber var repræsenteret i 
Skive, og de hørte video-oplæg fra 
fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, 
samt fire lokale fodboldfolk: Sigrid 
Stouby fra Sundsøre, Rene Petersen 
fra Skive IK, Frank Mikkelsen fra 

Mønsted og Hans Peter Johansen, 
Sparkær. 
Herefter nød selskabet et stykke 
mad - inden "debatten var fri" - og 
såvel Lene Bengtsson som Ole 
Frandsen fik godt med input med fra 
en livlig debat, der både handlede 
om efterår/forår - kontra helårstur-
nering, kørselsafstande, dispensatio-
ner, strukturen i serie 5/6 - og kvin-
defodboldens muligheder.  

- tang 

Midtjyske klubber samlet i Skive 

Som noget nyt får midt- og vestjy-
ske Serie 5- og Serie 6-hold nu mu-
lighed for at kæmpe om titlen som 
kommunemester. 
 
Det har lange udsigter for et hold i 
Serie 5 eller Serie 6 at blive dansk 
mester i fodbold. Men mindre kan 
også gøre det. 
 

Dette forår lancerer DBU Jylland Re-
gion 2 nemlig en helt ny pokalturne-
ring, hvor de regionale Serie 5- og 
Serie 6-hold har mulighed for at bli-
ve kommunemester. 
 

- Vi fornemmede, at der manglede 
et ekstra turneringstilbud til holdene 
i de lavere serierækker, hvor mange 
kun ønsker at spille kamp og ikke 
træne. Et tilbud hvor man ikke bliver 
overmatchet, lyder det fra forman-
den i seniorturneringsgruppen i DBU 

Jylland Region 2, Poul A. Overgaard. 

 

- Det her er en mulighed for holdene 
i de laveste serierækker for at få en 
god pokaloplevelse, hvor man har 
en realistisk chance for vinde titlen. 
Og hvem vil ikke gerne have håne-
retten over kammeraterne fra nabo-
områderne, siger han. 
 

I alt skal der findes fem kommune-
mestre i regionen, da nogle af de 
mindste af de 10 kommuner er slået 
sammen i denne sammenhæng. 
 - Det er vigtigt at pointere, at det 
kun er Serie 5- og Serie 6-hold, som 
kan deltage. Der har været nogle 
hold, som har spurgt os, om de slip-
per for at møde hold fra de højere 
serierækker, når de deltager i kom-
munemesterskaberne, og det gør de 
altså. De skal have en succesople-
velse, siger Poul Overgaard. 
 

Turneringens første runde er sat til 
tirsdag den 24. april og med afslut-
ning tirsdag den 19. juni. Der er til-
meldingsfrist den 8. april og man 
kan tilmelde sit hold under DBU Jyl-
land Region 2. 
 

DBU 3-Bold Tour 
Sæt X ved følgende datoer for de regionale stævner: 

Søndag 3. juni 2018 i Mønsted og søndag 16. september 2018 i Mejrup 

3-boldstævner afvikles med bander for drenge og piger fra 6 - 9 år. 

Læs mere på www.dbujylland.dk/region2   
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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: 

Minusgrader, hård østlig vind, og fod-
boldkampe på DBUnet, der skal afvikles. 
Det er virkelighedens verden, ikke blot 
for topdommerne, men også for vi an-
dre, der dømmer små og store i de lave-
re rækker. 
 

Det er de dejligt mange kunstgræs-
baner, der har forlænget fodboldsæso-
nen i begge ender – og det er alt andet 
lige positivt, men som det danske klima 
har vist sig, så har det navnlig her i fe-
bruar-marts været en kold hyre at have 
kampe til afvikling. 
 

Personligt har jeg den holdning, at ”når 
spillerne kan spille, så kan jeg også 
dømme” – og det har jeg i 2018 gjort 
10-12 gange i skrivende stund (ultimo 
marts), og er stort set sluppet uskadt 
fra det i forhold til kulden. 
 

Dog var der en aften på H.C. Andersens 
Vej i Viborg, hvor Viborg Nørremarken 
har til huse, og hvor der også er kom-
met kunstgræs. Den oprindelige plan 
var, at jeg skulle have to ungdomskam-
pe, men i en lille turnering med fire hold 
tilmeldt, meldte det ene hold fra – og 
dermed gik der afbud til den ene dom-
mer. Det betød, at de tre resterende 
hold spillede alle-mod-alle, og det betød 
tre kampe til Ole til afvikling. 
 

Det var jeg ikke klædt på efter – og til 
den tredje kamp måtte jeg simpelthen 
ud på sidelinjen og låne et par store 
vanter – til afløsning fra de murer-
handsker, jeg var af sted med. 
 

Det gav bagefter en snert af noget lun-
gebetændelse, men heldigvis fik et miks 
af romtoddier og akupunktur bugt med 

sygdommen, inden den satte sig fast – 
men det var tæt på. 
 

Værre synes jeg næsten, det er, når jeg 
står som dommer og ligner en Michelin-
mand, og der kommer drenge eller piger 
– og skal spille, som har alt for lidt tøj 
på. 
 

Forleden var det i Jebjerg, også kunst-
græs  – Spøttrup MS mod Bording, og 
SMS’ernes 13-14 årige målmand mødte 
op i bare ben. 
 

Det var så koldt, at det gik gennem 
marv og ben, og der stod hun, lille pige 
– i 2 x 30 minutter – dog uden at dø. 
Jeg tænker på, om det er hende selv, 
forældrene eller trænerne, der ikke har 
gjort deres arbejde, for sundt kan det i 
alt fald ikke være, og det er ikke nemt 
at spille fodbold, hvis det eneste, man 
tænker på, er, at det er piv-hamrende 
iskoldt. 
 

Nå, hendes hold tabte også med en 10-
1 eller i den omegn, men jeg erkender, 
at SMS’erne næppe havde vundet, selv 
om hun havde haft ordentlige bukser 
på. 
 

Jeg synes, navnlig når der er tale om 
børn, at forældre/ledere har en forplig-
telse til at sørge for forsvarlig påklæd-
ning, når der måske er en kuldefaktor 
på minus 10 grader, grundet temperatur 
og hård vind. 
 

Og der er mindre ved at være en sund 
sjæl i en ellers sund krop, hvis man er 
død af kulde, inden det hele er overstå-
et. 

Koldt – blot at se på spillerne  

Sommer Cup 2018 
Sæt X ved følgende datoer: 

Søndag 27. maj 2018 i Jyllands Park Zoo (U6 - U10 Piger og Drenge) 

Søndag 10. juni 2018 i Jesperhus (U6 - U13 Piger og Drenge) 

Læs mere på www.dbujylland.dk/region2  


