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Forord

kære læser,

I år kan Årsskriftet for Vejle Boldklub fejre 60 
års jubilæum. en særdeles flot tradition har 
med en kæmpe indsats fra mange gode folk 
i og omkring klubben endnu engang fundet 
vej i trykken og dermed vej til vore trofaste 
læsere.
udgave nr. 60, som du sidder med i hæn-
derne, er dokumentation for endnu et år, 
hvor Vejle Boldklub har vist sig frem på såvel 
bredde- som elitefodboldscenen. det er også 
en bekræftelse på, at Vejle Boldklub er en 
traditionsrig og fremtidsorienteret klub.
det er en stor glæde for anden gang at få lov 
at skrive forordet til et Årsskrift, som i den 
grad er unikt i dagens Fodbold-danmark.
Årsskriftet vil i år som sædvanlig indeholde 
et oprids af årets gang i klubben, historier fra 
en forgangen tid, anekdoter, resultater, bil-
leder og meget andet godt stof om vor kære 
klub.

overordnet set har 2013 været et utroligt 
spændende og udfordrende år. På det sports-
lige plan har vi haft mange succeser og nogle 
få skuffelser. Sådan vil det altid være, når 
man som vi er en højt eksponeret klub, som 
alle har en holdning til og en mening om.
jeg og vi må acceptere, at der stilles ekstra 
høje krav til klubben på såvel det sportslige 
som organisatoriske plan. det tror jeg, alle i 
klubben er klar over og klar til at bevise. jeg 
vil dog ikke undlade at bemærke, at der er 
kræfter omkring klubben, som aldrig bliver 
tilfredse og altid vil udfordre det, der gøres 
og ikke gøres. I fodboldverdenen taler man 
om konstruktiv og ikke konstruktiv kritik - 
jeg tror, alle med et stort fodboldhjerte ved, 
hvad der virker bedst. 
det er modsat også det, der gør os stærke 
og skaber den fornødne kampgejst til blot at 
blive endnu bedre.
Rigtig mange yder en kæmpe indsats på 
frivillig basis, det er jo hele ånden i at drive 
en forening. jeg beder bare til, at det også 
respekteres og belønnes.

Vores mange hold har igen i år dækket alle 
rækker i piger, kvinder, drenge og herrer. 
alle årgange fra de yngste på 4 år til de æld-
ste aktive på 70 år. Fra det elitære niveau til 
breddeholdene – alt sammen med det sam-
me formål - at skabe glæde og begejstring 

omkring det at spille fodbold.
I årsskriftet vil vi komme omkring de enkelte 
hold, og gå i dybden med resultater, stil-
linger, udvalgte oplevelser, portrætter og 
meget andet.

På det administrative og organisatoriske 
plan har vi i det meste af 2013 kørt med en 
firemands bestyrelse. opgaverne er fordelt 
på nogle fælles opgaver og nogle specifikke 
ansvarsområder. en af de helt store opgaver 
har været at få defineret og finde beman-
ding til en ny struktur. det arbejde er nu ved 
at være tilendebragt, ja faktisk er en del af 
det allerede implementeret og fungerende.
økonomien er tilbage på sporet, og vi kan 
fremvise et tilfredsstillende resultat med til-
svarende god egenkapital.
Vi har arbejdet hårdt for at tilføre nye ind-
tægtskilder og nye aktiviteter til klubben. 
konkret har alle kunnet se, at vi bl.a. har 
opsat bandereklamer omkring opvisningsba-
nen.
administration, kamp- og banefordeling, 
vedligeholdelse, vask, materialer, rengøring, 
cafeteriadrift etc. har i store træk fungeret 
tilfredsstillende. Cafeteriadriften og beman-
ding er for os en ligeså stor udfordring som i 
mange andre klubber. 

VB Parken har lagt græs og faciliteter til rig-
tig mange turnerings-, stævne- og trænings-
kampe. det har været tilfredsstillende, og vi 
får generelt ros fra vore gæster.
det ærgrer os derfor, at banekvaliteten end-
nu ikke er helt på plads. det er Vejle kom-
mune enig med os i, og eneste udvej til at 
søge udbedring er at gennemføre en syn- og 
skønssag. 

Samarbejdet mellem amatørdelen og den 
professionelle del har rent organisatorisk og 
ledelsesmæssigt aldrig fungeret bedre. det 
forhold giver os alle en forhåbning om, at vi 
fremadrettet vil se endnu større synergier på 
det sportslige. Talentudviklingen er den fæl-
les sportslige berøringsflade, og der er gode 
kræfter omkring egen udvikling og det at 
skabe en fødekæde til klubbens førstehold i 
pt. 1. division.

Tilsvarende har vi en rigtig god strategi på 
pige-/kvindesiden, hvor talentudviklingen 
også er i gode faste rammer. det kan vi 
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blandt andet se på aldersgennemsnittet på 
vores 1. divisionshold for kvinder samt på 
den øgede tiltrækningskraft, klubben har i 
denne sektor.

den overordnede vision – sportsligt og socialt 
- er klart defineret:  
”Vejle Boldklub vil være en af Danmarks 
mest attraktive fodboldklubber”.
Attraktiv for bredde og elite – vi er til for 
alle, der har lyst til at være en del af Vejle 
Boldklub.
det kræver en indsats hver dag, og jo flere 
der er med til at løfte os mod visionen, jo 

tættere kommer vi på. 

jeg håber, at du vil finde Årsskriftet interes-
sant, og der skal fra min side lyde en stor tak 
til alle sponsorer, annoncører og ikke mindst 
alle, der har bidraget til indholdet i dette 
Årsskrift. 

jeg ønsker alle god og spændende læsning.

På gensyn i 2014

Søren Pagh Pedersen
Formand, Vejle Boldklub  

Tal med en bank, 
der forstår dig og 
din klub
Spar Nord Vejle
Telefon 76 41 41 00
www.sparnord.dk

tættere på
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træningskampe - forår 2013
kim Brinks tropper spillede som optakt til det vigtige 
forår i nordicBet ligaen ni træningskampe, ligesom 
et enkelt opgør mod aB i reserveholdsturneringen 
blev brugt som træningskamp. VB indledte med 2-2 
hjemme i VB Parken mod Superligaholdet aaB, her-
efter fulgte opgør mod esbjerg fB, FC Midtjylland, 
Silkeborg IF, holstein kiel, hB køge, lyngby, næsby, 
inden VB sluttede med endnu et opgør med aaB, 
som konsekvens af, at forårspremieren mod Viborg 
FF blev udsat på grund af u/21-landsholdsudtagelser
til jeppe andersen og oliver Thychosen.    

25-01-2013
vejle Boldklub Kolding – aaB 
2-2 (2-2)
Nikolaj Christensen (46. Kristian Fæste), Niels Bisp Rasmussen, Jonatan 
Neftali (70. Godwin Antwi), Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Christian 
Sivebæk, David Vidarsson (83. Jeppe Andersen), Azer Busuladzic, Jeppe 
Andersen (59. Denis Fazlagic), Nicolaj Agger (75. Oliver Thychosen), 
Jacob ”Taz” Sørensen (46. Thomas Mikkelsen)

Kampens gang
4. 1-0 Nicolaj Agger (str.)
6. 2-0 Christian Sivebæk
23. 2-1 Jeppe Curth
45. 2-2 Jeppe Curth

Vejle Boldklub kolding spillede 2-2 mod aaB i for-
årets første testkamp. I en god første halvleg bragte 
nicolaj agger VBk på 1-0. kort efter øgede Christian 
Sivebæk, men to scoringer af jeppe Curth bragte 
balance i regnskabet lige inden pausen. lasse kron-
borg måtte udgå under opvarmningen med en 
alvorlig skade, der holdt ham ude det meste af 2013. 
hjemmeholdet havde store muligheder for at øge 
ved 2-0, men det lykkedes altså ikke. anden halvleg i 
en velbesøgt VB Parken blev en chancefattig og begi-
venhedsløs affære præget af en del udskiftninger, 
som det er traditionen i de tidlige træningskampe.

01-02-2013
esbjerg fB – vejle Boldklub Kolding 
1-1 (1-1)

nikolaj Christensen, niels Bisp Rasmussen (46. Christian Sivebæk), 
Godwin antwi, jens Berthel askou, erik Marxen, denis Fazlagic (72. 
Thomas Mikkelsen), henrik Bødker, david Vidarsson (46. jonatan nef-
tali), jeppe andersen, nicolaj agger (61. azer Busuladzic), jacob ”Taz” 
Sørensen (38. oliver Thychosen).

Kampens gang:
4. 1-0 Jesper Lange
29. 1-1 Nicolaj Agger

hjemmeholdet esbjerg kom bedst fra start, og alle-
rede i det 4. minut bragte jesper lange esbjerg foran 

1-0, da han tæt under mål skubbede bolden i mål 
efter en omgang hurtige esbjerg-kombinationer. 
Martin Braithwaite havde en kæmpe chance for efB, 
inden nicolaj agger udlignede med en halv time 
spillet. et godt skifte fra jens Bertel askou til denis 
Fazlagic endte med et godt indlæg til jacob ”Taz” 
Sørensen. han fik en dårlig første berøring på bol-
den, der lidt heldigt endte for fødderne af agger i 
feltet, der resolut sparkede bolden i mål til 1-1. efter 
pausen brændte nicolaj agger straffe begået mod 
ham selv, men esbjerg dominerede og havde store 
tilbud ved Martin Braithwaite og hans henrik andre-
assen. Sidstnævnte sparkede på overliggeren fra tæt 
hold. 

05-02-2013
FC Midtjylland – vejle Boldklub 
2-1 (1-1)
Nikolaj Christensen, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Jens Berthel 
Askou, Niels Bisp Rasmussen (77. Nicklas Ullum), Christian Sivebæk (57. 
Denis Fazlagic), David Vidarsson (69. Azer Busuladzic), Jeppe Andersen, 
Jacob »Taz« Sørensen, Bédi Buval (57. Oliver Thychosen), Nicolaj Agger 
(77. Thomas Mikkelsen)

Kampens gang:
17. 0-1 Bédi Buval
33. 1-1 André Rømer
53. 2-1 Frank Kristensen

I kampens første kvarter havde FC Midtjylland bol-
den mest, mens Vejle-kolding holdet lurede på kon-
tramuligheder. et sådant endte med et hjørnespark 
til gæsterne, som david Vidarsson sendte til forreste 
stolpe, hvor niels Bisp Rasmussen fik forlænget. Inde 
foran mål dukkede Bédi Buval op, og med hovedet 
dirigerede nyindkøbet bolden i mål til 1-0 føring til 
Vejle-kolding. Inden pausen udlignede andré Rømer 
på hovedstød. I pausen skiftede FCM ti spillere ud, 
mens kim Brinks tropper stillede uforandret efter 
teen. kort inde i anden halvleg bragte ”Farlige” 
Frank kristensen FCM på 2-1, da han sparkede en 
returbold i feltet fladt i mål. en typisk scoring fra den 
lange angriber. en fortjent sejr til Superligaholdet, 
der tilføjede et godt arbejdende VBk-hold opstar-
tens første nederlag. 

07-02-2013
vejle Boldklub Kolding - Silkeborg iF 
4-2 (2-2)

Nikolaj Christensen, Nicklas Ullum, Godwin Antwi (46. Jonatan Nef-
tali), Erik Marxen, Christian Sivebæk (46. Derrick Nissen), Henrik Bød-
ker, Azer Busuladzic, Oliver Thychosen, Denis Fazlagic, Bédi Buval (46. 
Sebastian Spornberger), Thomas Mikkelsen (70. Jonas Djernæs)

Kampens gang:
15. 1-0 Godwin Antwi
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18. 1-1 Daniel Flyger
39. 1-2 Nicolaj Køhlert
41. 2-2 Thomas Mikkelsen
72. 3-2 Denis Fazlagic
79. 4-2 Oliver Thychosen

efter en lige første halvleg, hvor stillingen var 2-2, 
var hjemmeholdet klart bedst efter pausen i VB Par-
ken, og på to mål af denis Fazlagic og oliver Thy-
chosen vandt Vejle-kolding 4-2 over Silkeborg IF i et 
opgør mellem to forstærkede reservehold. Godwin 
antwi bragte hjemmeholdet på 1-0 efter et kvar-
ters spil, da han med et flot hovedstød sendte erik 
Marxens hjørnespark i kassen. Tre minutter senere 
kunne den tidligere FC Skanderborg-bomber daniel 
Flyger bringe balance i regnskabet på et langskud. 
Gæsterne kom også foran 2-1 kort før pausen, da 
nicolaj køhlert scorede fra kanten af feltet med lidt 
hjælp fra en uheldig nikolaj Christensen i VBk-buret. 
azer Busuladzic fandt kort efter Thomas Mikkelsen 
med en fremragende bold i dybden. VBk-angriberen 
tog den godt med, fintede målmanden og spar-
kede bolden i det tomme mål til 2-2. efter en lige 
første halvleg dominerede Vejle-kolding mandska-
bet klart efter pausen, og holdet havde flere gode 
muligheder, inden denis Fazlagic gjorde det til 3-2 
med små tyve minutter igen. en god frisparksbold fra 
Sebastian Spornberger blev lagt af til kantspilleren, 
der ikke svigtede tæt under mål. Ti minutter før tid 
gjorde oliver Thychosen det til slutresultatet 4-2, da 
han afsluttede flot i feltet efter et VBk-hjørnespark.

11-02-2013
Holstein Kiel – vejle Boldklub Kolding 
5-3 (5-1)
Nikolaj Christensen, Godwin Antwi, Jonatan Neftali (65. Christian Sive-
bæk), Jens Berthel Askou, Niels Bisp Rasmussen, Jacob »Taz« Sørensen, 
Jeppe Andersen (54. David Vidarsson), David Vidarsson (46. Oliver Thy-
chosen), Azer Busuladzic, Nicolaj Agger (46. Denis Fazlagic), Bédi Buval. 

Kampens gang:
03. 1-0 Jens Berthel Askou (Selvmål)
03. 1-1 Bédi Buval
17. 2-1 Marc Heider
18. 3-1 Marc Heidar
28. 4-1 Marcel Schied
29. 5-1 Tim Siedschlag 
70. 5-2 Denis Fazlagic 
81. 5-3 Oliver Thychosen

Tilskuerne i løgumkloster fik en hektisk start på 
opgøret mellem holstein kiel og Vejle Boldklub kol-
ding. I det 3. minut passerede jens Berthel askou 
nikolaj Christensen efter en misforståelse mellem 
de to til holstein kiel-føring 1-0. Føringen holdt 
dog kun kort, da Bédi Buval i samme minut gjorde 
det til 1-1 med en halvflugter, der blev rettet af og 
snød kiels keeper. efter et lige første kvarter satte 
tyskere tryk på, og med to scoringer i det 17. og 18. 
minut blev stillingen 3-1 til holstein kiel. Først endte 
en returbold hos en fri tysker i feltet, der let kunne 

sparke bolden i et tomt mål til 2-1. kort efter blev 
VBk-defensiven spillet tynd, og fra kanten af feltet 
kunne en fri kiel-spiller let passere nikolaj Christen-
sen i Vejle-kolding målet til 3-1. Tyskerne, der skulle 
have startet turneringen i weekenden, så skarpe ud, 
men de fik også god hjælp af et gæstfri Vejle-kol-
ding mandskab. I det 28. minut blev det til 4-1. efter 
et godt indlæg fra venstre blev bolden headet ind 
bag nikolaj Christensen. kort efter førte en fejl af 
neftali til, at en holstein kiel-spiller kunne finde en 
holdkammerat tæt under mål, og han kunne let gøre 
det til 5-1. efter pausen faldt tempoet i kampen, og 
i det første kvarter var det dramatisk højdepunkt, at 
jeppe andersen blev vist ud med sit andet gule kort 
og dermed rødt. Som det er skik i træningskampe 
blev david Vidarsson skiftet ind i stedet for jeppe 
andersen. Fazlagic reducerede med tyve minutter 
igen til 5-2, og ti minutter før tid gjorde oliver Thy-
chosen det til slutresultatet 5-3. 

15-02-2013
vejle Boldklub Kolding – HB Køge 
1-2 (1-2)
Kristian Fæste, Christian Sivebæk, Godwin Antwi (46. Jonatan Neftali), 
Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic (46. Jeppe Ander-
sen), Henrik Bødker, Azer Busuladzic (70. Thomas Mikkelsen), David 
Vidarsson (46. Jacob Sørensen), Nicolaj Agger, Bédi Buval (46. Oliver 
Thychosen).

Kampens gang:
12. 0-1 Anders Kaagh
14. 0-2 Lee Rochester Sørensen
23. 1-2 Henrik Bødker

hjemmeholdet begyndte bedst i VB Parken. nicolaj 
agger fik flækket en frisparksbold videre til Godwin 
antwi, der ved bagerste stolpe sendte bolden på 
overliggeren. På returen headede erik Marxen over. 
På gæsternes første mulighed gjorde anders kaagh 
det til 1-0 for hB køge. Målet kom efter en misfor-
ståelse mellem kristian Fæste og Godwin antwi på 
et køge-indlæg fra højre side, og så gjorde kaagh 
det let til 1-0. To minutter senere bragte en fri lee 
Rochester Sørensen i feltet hB køge på 2-0. Med 
tyve minutter spillet testede Bédi Buval Morten jen-
sen med en afslutning fra kanten af feltet. På det 
efterfølgende hjørnespark headede erik Marxen på 
stolpen. kort efter kom den fortjente reducering, da 
denis Fazlagic efter et godt VBk-angreb fandt henrik 
Bødker i feltet med en flad aflevering. Midtbanespil-
leren passerede let Morten haastrup jensen til 2-1.

23-02-2013
lyngby – vejle Boldklub Kolding 
1-0 (0-0)

Kasper Jensen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, Jens Berthel 
Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen (70. Jeppe Andersen), Hen-
rik Bødker, David Vidarsson (46. Christian Sivebæk) , Azer Busuladzic, 
Nicolaj Agger (60. Denis Fazlagic), Bédi Buval (81. Thomas Mikkelsen)
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Kampens gang:
90. 1-0 Fanol Perdedaj

Vejle Boldklub kolding tabte et tæt og jævnbyrdigt 
træningsopgør til lyngby med 1-0. Fanol Pardedej 
sikrede hjemmeholdet sejren med sin frisparkssco-
ring i overtiden. det så længe ud til, at de to hold 
ikke ville få scoret i et godt testopgør i Virum, hvor 
VBk var bedst efter sidebyttet. Men i overtiden sco-
rede Fanol Perdedaj til 1-0 på et frispark langt ude 
fra, kort efter lød dommerens sidste fløjt. Så slutre-
sultatet blev 1-0 til lyngby. Gæsterne havde kasper 
jensen på mål, og en lille uge senere skrev VBk kon-
trakt med den rutinerede keeper. 

03-03-2013
vejle Boldklub Kolding – næsby 
5-1 (3-0)

Kristian Fæste (46. Kasper Jensen), Niels Bisp Rasmussen (46. Christian 
Sivebæk), Jonatan Neftali (63. Jeppe Andersen), Jens Berthel Askou, 
Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen (70. Andreas Albers Nielsen), Henrik 
Bødker (87. Thomas Mikkelsen), Azer Busuladzic, David Vidarsson (46. 
Godwin Antwi), Nicolaj Agger (63. Denis Fazlagic), Bédi Buval

Kampens gang:
14. 1-0 Nicolaj Agger
39. 2-0 Jonatan Neftali
41. 3-0 Jens Berthel Askou (straffe)
58. 3-1 Pelle Weber
60. 4-1 Nicolaj Agger
79. 5-1 Denis Fazlagic

nicolaj agger bragte med et kvarters spil VBk på 1-0 
på holdets første chance mod 2. divisionsmandska-
bet. henrik Bødker lagde et indlæg fra Buval tilbage 
til nicolaj agger i næsby-feltet. angriberen scorede 
uden chance fra gæsternes keeper. hjemmeholdet 
dominerede opgøret og havde flere store chancer, 
men tilskuerne skulle hen til 5 minutter før pau-
sen, inden neftali gjorde det til 2-0 på hovedstød. 
anfører askou øgede inden teen til 3-0 på straffe. 
Gæsterne fik reduceret ved Pelle Weber, men agger 
blev kort efter dobbelt målscorer, og ti minutter før 
tid sparkede denis Fazlagic 5-1 sejren i hus på et flot 
langskud. 

22-03-2013
vejle Boldklub Kolding – aaB 
0-2 (0-2)

kristian Fæste (46. kasper jensen), niels Bisp Rasmussen (14. denis 
Fazlagic – 62. Cédric Collet), Godwin antwi, jonatan neftali (85.azer 
Busuladzic) , erik Marxen, Christian Sivebæk,henrik Bødker, azer Busu-
ladzic (82. Thomas Mikkelsen), david Vidarsson (46. jan Frederiksen), 
Bédi Buval, jacob ”Taz” Sørensen (26. andreas albers nielsen)

Kampens gang:
20. 0-1 Anders Due
45. 0-2 Godwin Antwi (selvmål)

På trods af en god indsats måtte Vejle Boldklub 
kolding se sig besejret i generalprøven med 2-0 af 
Superliga-mandskabet aaB. Målene i en lige og fin 
testkamp i VB Parken blev scoret af anders due og 
Godwin antwi (selvmål). anders due var skarp, da 
han tæt under mål fik et godt indlæg fra jeppe 
Curth, og så var stillingen 0-1 i VB Parken. Med en 
halv time spillet headede indskiftede albers over på 
et indlæg fra azer Busuladzic. I den anden ende var 
der tilbud til jeppe Curth og målscorer due, og på 
den sidste aktion sparkede Godwin antwi hårdt pres-
set af Thomas augustinussen bolden ind bag Fæste 
til pausestillingen 0-2. et misvisende billede efter en 
lige første halvleg, hvor eneste – men vigtige forskel 
på de to hold var skarpheden i felterne. kampen blev 
grundet dommerstrejken ledet af en kyndig dom-
mertrio bestående af elite-håndbolddommeren Per 
olesen, der på linjerne havde kim engstrøm og Mads 
Bisp Rasmussen.

Henning Jepsen
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1. division - forår 2013

 

 
 

det forsømte forår
Med en andenplads inden forårets afgø-
rende runder var det nu eller aldrig for Vejle 
Boldklub kolding med henblik på endelig at 
vende tilbage til det forjættede land, Super-
ligaen.
det blev aldrig…
Træner nicolai Wael blev trods andenplad-
sen skiftet ud med rutinerede kim Brink, som 
skulle bringe VBk det sidste stykke op i liga-
en. henrik Bødker kom til fra Sønderjydske, 
målmand kasper jensen blev fundet i djur-
gården, jan Frederiksen i Wisla krakow og 
Bédi Buval (tidligere Randers) i Göztepe S.k 
(Tyrkiet). omvendt gik Patrick jensen til FCM, 
andreas Moos til Fredericia, ligesom klubben 
også tog afsked med Sani Tahir.
kaimar Saag blev langtidsskadet med læde-
ret korsbånd allerede i november, mens 
lasse kronborg blev alvorligt knæskadet 
under opvarmning i forbindelse med aaB-
træningskampen i januar.
Resultatmæssigt gik det glimrende i starten, 
om end spillet ikke var noget at skrive hjem 
om. Seks af de syv første kampe blev vun- 

det, men det var ikke nok til at ryste forføl-
gerne af. I den jævnbyrdige nordicBet liga 
faldt Fredericia og Brønshøj hurtigt fra, men 
lyngby og især Vestsjælland og Viborg viste 
sig lige så konstante som Vejle Boldklub kol-
ding.
knas i maskineriet kom der i kampen i Fre-
dericia, som kun kastede et point af sig. den 
første af to på hinanden følgende kampe 
mod Viborg bragte med endnu et uafgjort 
resultat ingen afklaring, og da VBk på 
Viborg Stadion endelig skulle vise, hvilket 
stof mænd er gjort af, fejlede man ynkeligt 
og var i 1. halvleg slet ikke med i kampen.
dette blev optakten til en større eller mindre 
nedsmeltning hos oprykningskandidaterne 
fra nørreskoven, og også de næste to kam-
pe blev tabt – i den ene blev holdet forme-
lig udraderet i lyngby. den så efterstræbte 
oprykning forsvandt som dug for solen…
Med sejr i den sidste betydningsløse kamp 
mod hB køge i sidste runde blev facit for 
tredje år i træk en tredjeplads. Viborg og FCV 
rykkede op, mens Skive måtte ned i 2. divi-
sion. en turbulent sæson i nordicBet ligaen 
var dermed slut: FC Fyn gik konkurs midtvejs, 
Brønshøj blev frakendt seks point for snyderi 
med lønnen, mens hjørring (nu Vendsyssel) 
mistede sin licens undervejs – dog kun for at 
få den tilbage igen…

Som optakt til foråret spillede VBk flg. test-
kampe:

VBk-aaB 2-2
esbjerg fB – VBk 1-1
FC Midtjylland – VBk 2-1
VBk – Silkeborg 4-2 (forstærkede reserve-
hold)
holstein kiel – VBk 5-3
VBk – hB køge 1-2
lyngby – VBk 1-0
VBk – næsby 5-1
VBk – aB 0-0 (reserveholdsturnering)
VBk – aaB 0-2
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VBK's kampe i 1. division - forår 2013

28-03-13
vejle Boldklub Kolding – FC Frede-
ricia 
2-0 (0-0)

Kasper Jensen, Christian Sivebæk, Jonatan Neftali (48. Niels 
Bisp Rasmussen), Godwin Antwi, Jan Frederiksen, Jacob 
”Taz” Sørensen, Azer Busuladzic, Henrik Bødker, Erik Marx-
en, Nicolaj Agger (59. Oliver Thychosen), Bédi Buval (90. 
Andreas Albers Nielsen)

Kampens gang:
68. 1-0 Oliver Thychosen, str.
90. 2-0 Henrik Bødker

Dommer: Chris Johansen

Debutanter: Kasper Jensen, Bédi Buval, Henrik Bødker, Jan 
Frederiksen

Tilskuere: 2875

VBk fik på en råkold martsdag det bedste 
afsæt i den fortsatte jagt på oprykning. uden 
spillet på noget tidspunkt blev prangende, 
vandt hjemmeholdet helt fortjent over Tho-
mas Thomasbergs tropper, som offensivt ikke 
havde det store at byde på.
efter en chancefattig 1. halvleg, hvor de 
rødblusede dog havde haft de største mulig-
heder, kunne indskiftede oliver Thychosen 
bringe sit hold foran på straffespark dømt 
for hands efter et ”Taz”-indlæg. Samme Thy-
chosen havde selv en glimrende mulighed 
for at afgøre kampen med en friløber, som 
dog blev brændt, men den senere FCn-spiller 
var ophavsmanden bag et debutantmål, da 
han i overtiden serverede bolden for fød-
derne af henrik Bødker, som slog sejren fast.
en lunende forårsstart mod et hold, som altid 
har adskillige tidligere nørreskov-drenge på 
bane og bænk.

31-03-13
vejle Boldklub Kolding – FC Hjør-
ring 
2-0 (1-0)

Kasper Jensen, Christian Sivebæk, Niels Bisp Rasmussen, 
Godwin Antwi, Erik Marxen, David Vidarsson (73. Jeppe 
Andersen), Jacob Taz Sørensen (81. Denis Fazlagic), Azer 
Busuladzic, Henrik Bødker, Oliver Thychosen (64. Nicolaj 

Agger), Bédi Buval

Kampens gang:
11. 1-0 Niels Bisp Rasmussen

50. 2-0 Bédi Buval

Dommer: Brian Lindorf Hansen

Jubilar: Denis Fazlagic, 50 kampe

Tilskuere: 1744

Trods den gode sæsonoptakt havde over 
1000 færre tilskuere valgt at forsage påske-
bordets glæder og møde op på Stadion, hvor 
man ellers kunne bivåne en ny 2-0 sejr til de 
rødblusede.
det eneste, der var at bemærke i en rodet 
og uskøn 1. halvleg, var VBk’s føringsmål: 
Busuladzic headede henrik Bødkers frispark 
på stolpen, og niels Bisp støvede af med 
hovedet.
en ny dødbold kort efter pausen ødelagde 
alle nordjyske planer om et comeback i kam-
pen: Bédi Buval forlængede et Vidarsson-fri-
spark ind bag karim Zaza til kampens ende-
lige afgørelse.
Først i de sidste minutter meldte hjørring sig 
for alvor ind i kampen med fine chancer. det 
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gav dog samtidig kasper jensen i VBk-målet 
lejlighed til at brillere med adskillige klasse-
redninger – den ene af dem faktisk et halvt 
mirakel.
Ikke nogen stor kamp, men en solid VBk-
defensiv forhindrede for 11. gang i sæsonen 
modstanderne i at score.

04-04-13
Hobro - vejle Boldklub Kolding
1-2 (1-1)

Kasper Jensen, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Niels Bisp 
Rasmussen, Jan Frederiksen, Jacob ”Taz” Sørensen (46. 
Denis Fazlagic), Azer Busuladzic, Henrik Bødker, Erik Marxen 
(66. Oliver Thychosen), Andreas Albers Nielsen, Bédi Buval 

(80. David Vidarsson)

Kampens gang:
05. 0-1 Andreas Albers Nielsen
11. 1-1 Kasper Fisker Jensen
69. 1-2 Andreas Albers Nielsen

Dommer: Henning Jensen

Tilskuere: 377

To hovedstødsmål af andreas albers nielsen 
rakte til alle tre point i hobro. I særdeles 
ydmyge rammer – på kunstgræsbanen ved 
siden af dS arena, mens mørket så sagte 
sænkede sig – kunne albers allerede efter 
fem minutter heade jan Frederiksens indlæg 
i mål. hobro udlignede dog prompte ved 
kasper Fisker, efter at værterne havde leget 
kispus med VBk-forsvaret. Trods fine mulig-
heder til albers og Buval blev det ved 1-1 ved 
pausen.
Stillingen holdt til en snes minutter før tid, 
da albers meget smukt headede en Bisp-
centring hen over jesper Rask i hobro-målet.
hjemmeholdet pressede på mod slutningen 
og kunne have fortjent uafgjort i en hektisk 
slutfase, hvor kim Brink måtte se sig bortvist 
af dommer henning jensen. 

07-04-13
vejle Boldklub Kolding - Skive 
3-1 (1-1)

Kasper Jensen, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Niels Bisp 
Rasmussen, Christian Sivebæk (46. Jacob ”Taz” Sørensen), 
Azer Busuladzic, Henrik Bødker (72. Jeppe Andersen), 
Andreas Albers Nielsen, Jan Frederiksen, Bédi Buval, Nicolaj 

Agger (62. David Vidarsson)

Kampens gang:
36. 1-0 Andreas Albers Nielsen
43. 1-1 Ayinde Lawal 

51. 2-1 Nicolaj Agger

58. 3-1 Godwin Antwi

Dommer: Michael Svendsen

Tilskuere: 2265

Marxen og ”Taz” var røget på bænken, Sive-
bæk tilbage fra karantæne og nicolaj agger 
med fra start, da VBk i en 3-5-2 formation 
sikrede sig sin femte sejr i træk.
I snevejret på Vejle Stadion kontrollerede ski-
bonitterne kampen inden pausen, og første 
gang, værterne var farlige, var faktisk, da 
andreas albers sikkert kunne score efter et 
indlæg med kun ni minutter til pausefløjt. 
ayinde lawal fik dog kanoneret udlignin-
gen ind inden pausen efter et Busuladzic-
boldtab.
kim Brink sad på tribunen efter bortvisnin-
gen i hobro, så det var nikolaj Primdal, Claus 
nørgaard og Mads Bro, der måtte tale med 
store bogstaver i VBk-omklædningsrummet 
efter en blodfattig 1. halvleg. det blev bedre 
efter pausen, da værterne fysisk kværnede 
skibonitterne ned og fortjent sikrede sig sej-
ren. Først scorede agger på en ripost efter 
et Buval-forsøg, og derefter kunne Godwin 
antwi cementere sejren på en nedfaldsbold 
efter hjørne.

12-04-13
FC Hjørring - vejle Boldklub Kolding
1-0 (0-0)

Kasper Jensen, Christian Sivebæk, Godwin Antwi, Jonatan 
Neftali, Jan Frederiksen, Jacob ”Taz” Sørensen (72. Jens Ber-
thel Askou), Henrik Bødker, David Vidarsson (80. Thomas 
Mikkelsen), Erik Marxen, Bédi Buval (23. Nicolaj Agger), 
Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:

51. 1-0 Mads Jessen

Dommer: Morten Krogh

Jubilar: Jacob ”Taz” Sørensen, 50 kampe
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Tilskuere: 758

Vejle Boldklub kolding, der havde Sivebæk 
med for en skadet niels Bisp, måtte i nord-
jylland opleve et slemt tilbageslag i jagten 
på oprykning. På en svær bane blev kampen 
efter en ellers god VBk-start med muligheder 
til både ”Taz” og Buval en rodet affære med 
meget duelspil og uden mange målchancer. 
kampens afgørelse faldt kort ind i 2. halvleg, 
da Mads jessen sparkede lasse Strandbergs 
flade indlæg i nettet.
”Vi kom simpelt hen ikke nok i feltet,” kon-
staterede kim Brink efter kampen, hvor VBk 
kunne give comeback til anfører jens Berthel 
askou, som havde været skadet i årets fire 
første kampe.

19-04-13
Brønshøj  -  vejle Boldklub Kolding
1-3 (0-2)

Kasper Jensen, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Jens Berthel 
Askou, Jan Frederiksen, Jacob ”Taz” Sørensen (76. Jeppe 
Andersen), Azer Busuladzic, Henrik Bødker, Erik Marxen (90. 
David Vidarsson), Oliver Thychosen (66. Thomas Mikkelsen), 
Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:

02. 0-1 Andreas Albers Nielsen

37. 0-2 Andreas Albers Nielsen

85. 1-2 Simon Bræmer

90. 1-3 Erik Marxen, str.

Rødt kort:

63. Thomas Raun, Brønshøj

Dommer: Kasper Madsen

Tilskuere: 762

Med sin første sejr i 10 år på Tingbjerg 
Ground kom VBk op på hesten igen mod et 
hvepse-hold, som i anden halvdel af turne-
ringen gik helt bag ud af dansen.
andreas albers nielsen lagde linjen allerede 
efter to minutter, da han headede et jan Fre-
deriksen-hjørne i nettet. Samme albers kun-
ne i en halvleg domineret af gæsterne også 
gøre det til 0-2, da han – igen efter hjørne 
– kanonerede en returbold i nettet.
Med Brønshøj decimeret i det 63. minut efter 
rødt kort til Thomas Raun og stadig mas-
ser af chancer til gæsterne, burde der ikke 
have været spænding om resultatet. den 
kom imidlertid, da Simon Bræmer fik headet 
et reduceringsmål ind mod slutningen. erik 
Marxen slukkede dog lyset med en scoring 
fra 11 m pletten, da neftali var blevet fældet.

”det, vi hev frem, var suverænt, ” sagde 
anfører jens Berthel askou efter kampen. 
”og så er albers bare brandvarm for tiden!”

24-04-13
vejle Boldklub Kolding – FC vest-
sjælland 
1-0 (1-0)

Kasper Jensen, Niels Bisp Rasmussen (46. Christian Sivebæk), 
Jens Berthel Askou, Jonatan Neftali, Jan Frederiksen, Jacob 
»Taz« Sørensen (86. Denis Fazlagic), Azer Busuladzic, Hen-
rik Bødker, Erik Marxen, Oliver Thychosen (16. Bédi Buval), 
Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:

50. 1-0 Erik Marxen 

Dommer: Henrik Overgaard

Tilskuere: 4258

I en chancefattig, men intens topkamp måtte 
begge hold slås med skader tidligt i kampen, 
VB måtte hurtigt skifte Thychosen med for-
strækning og i pausen Bisp med dårlig tå ud, 
mens FCV i 1. halvleg måtte sige farvel til 
henrik Madsen efter sammenstød med Busu-
ladzic samt Søren Berg.
kampen fandt sin afgørelse kort efter pau-
sen. Indskiftede Sivebæk overlappede, og 
hans indlæg tabte FCV-keeper Thomas Mik-
kelsen for fødderne af erik Marxen, som let 
kunne score kampens enlige mål.
en storspillende kasper jensen i VBk-målet 
tilintetgjorde alle vestsjællandske forsøg.
Med sejren var VBk kun tre point efter ove 
Pedersens tropper med en kamp i hånden og 
bedre målscore.
”en intens og jævnbyrdig kamp med mange 
dødbolde – ganske som forventet. Publikum 
lever dejligt med og bærer os frem,” udtalte 
kim Brink efter kampen.
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28-04-13
FC Fredericia - vejle Boldklub Kolding
1-1 (1-1)

Kasper Jensen, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Jens Berthel 
Askou, Jan Frederiksen, Jacob »Taz« Sørensen (46. Christian 
Sivebæk), Jeppe Andersen, Henrik Bødker (77. David Vidars-
son), Erik Marxen, Andreas Albers Nielsen (54. Thomas Mik-

kelsen), Bédi Buval

Kampens gang:

25. 1-0 Anders K. Jacobsen

34. 1-1 Andreas Albers Nielsen

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

Tilskuere: 1678

VBk smed to vigtige point på Monjasa Park. 
I en 1. halvleg med hjemmeholdet som tone-
angivende kunne anders k. jacobsen da også 
bringe sit hold på 1-0, da han let snød Vejle-
kolding-forsvaret og sparkede forbi kasper 
jensen. lidt imod spillet kunne andreas 
albers dog udligne inden pausen – ikke over-
raskende efter et hjørnespark, denne gang 
ved jan Frederiksen.
udeholdet kom bedre med efter pausen, 
men pointdelingen var retfærdig.
”Vi mangler de sidste ti procent i dag, ” sag-
de VBk’s jan Frederiksen efter kampen. ”Vi 
vinder ikke nok andenbolde, løber ikke nok 
for hinanden og er ikke effektive nok på de 
chancer, vi skaber.”

02-05-13
vejle Boldklub Kolding - viborg 
1-1 (0-0)

Kasper Jensen, Christian Sivebæk (65. Godwin Antwi), Jens 
Berthel Askou, Jonatan Neftali, Jan Frederiksen, Bédi Buval 
(62. Denis Fazlagic), Azer Busuladzic, David Vidarsson, Jeppe 
Andersen, Jacob ”Taz” Sørensen, Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:

58. 1-0, Azer Busuladzic

75. 1-1, Thomas Dalgaard, str.

Dommer: Jens Maae

Jubilar: Jens Berthel Askou, 50 kampe

Tilskuere: 4504

en udsat førsterundekamp betød, at VBk 
inden for fire dage skulle møde de direkte 
rivaler til oprykningen to gange inden for 
fire dage.

den første kamp i Vejle gav ingen afklaring, 
da holdene retfærdigt delte i porten. et bl.a. 
pga. karantæner på tre pladser ændret VBk-
mandskab kom efter en begivenhedsløs stil-
lingskrig før pausen foran med godt en halv 
time igen. På et af sine sjældne hovedstøds-
mål kunne azer Busuladzic bringe hjemme-
holdet foran efter et albers-indlæg.
I 17 minutter havde værterne den livsvigtige 
sejr inden for rækkevidde, inden kasper jen-
sen begik et klodset straffe mod ellers ikke 
synderligt farlige gæster. 1-1, og derved blev 
det, skønt Viborgs Thomas dalgaard i slutmi-
nutterne havde en 100 % chance for at brin-
ge alle tre point med sig hjem i spillerbussen.

05-05-13
viborg - vejle Boldklub Kolding 
2-1 (1-0)

Kasper Jensen, Christian Sivebæk (74. Jeppe Andersen), 
Godwin Antwi, Jens Berthel Askou, Jan Frederiksen (29. 
Denis Fazlagic), Jacob ”Taz” Sørensen (64. Nicolaj Agger), 
Azer Busuladzic, Henrik Bødker, Erik Marxen, Andreas 
Albers Nielsen, Bédi Buval

Kampens gang:

17. 1-0 Aleksandar Stankov

75. 2-0 Simon Nagel

89. 2-1 Azer Busuladzic, str.

Dommer: Thomas Kurt Lo Turco

Jubilar: Azer Busuladzic, 100 kampe

Tilskuere: 4178
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da det for alvor gjaldt, svigtede holdet. Fam-
lende, nervøse og uden tro på sig selv var 
gæsterne stort set ikke med i en første halv-
leg, som blev totalt domineret af de grøn-
blusede, der kun kan takke sig selv for, at 
alt ikke allerede for længst var afgjort inden 
pausen. efter et hav af uudnyttede chancer 
blev det ved den 1-0 føring, som sølvræven 
aleksandar Stankov skaffede sit hold med et 
stort kvarter spillet.
VBk kom en smule bedre ud efter teen, men 
ganske fortjent var det alligevel, at Simon 
nagel kunne hamre den sidste nagel i den 
vejlensiske oprykningskiste, da han øgede til 
2-0. Busuladzic’ reducering mod slutningen 
var kosmetik.
”Vores præstation i dag er frustrerende,” 
erkendte andreas albers efter kampen.

08-05-13
aB - vejle Boldklub Kolding  
3-1 (2-0)

Kasper Jensen, Godwin Antwi, Jonatan Neftali (87. Bédi 
Buval), Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic, 
Henrik Bødker, Azer Busuladzic, Jacob ”Taz” Sørensen (24. 
Kristian Fæste), Nicolaj Agger (62. Jeppe Andersen), Andre-

as Albers Nielsen

Kampens gang:

13. 1-0 Marc Dal Hende

36. 2-0 Patrick Naundrup

56. 2-1 Nicolaj Agger 

88. 3-1 Kristian Uth

Rødt kort: 

23. Kasper Jensen, VBK

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 698

Vejlenserne spillede sig afgørende ud af 
oprykningskampen, da det blev til et lidet 
imponerende 1-3 nederlag til bundholdet 
aB. 
Gæsterne handicappede sig selv ved i over en 
time at måtte spille i undertal. kasper jensen 
så rødt for at tage bolden med hånden uden 
for feltet.
akademikerne, som allerede på det tids-
punkt førte 1-0, bragte sig inden pausen 
foran med to mod et groggy VBk-mandskab.
Med aggers reduceringsmål fik jyderne en 
opblomstring, men midt i gæsternes pres for 
udligning slog Gladsaxe-holdet til mod slut-
ningen og afgjorde definitivt kampen.
”jeg er rigtig bitter og ked af det. det er selv-
følgelig ikke til at bære, at en fejlbeslutning 

fra min side måske kan have fatale konse-
kvenser,” sagde efter kampen en brødebe-
tynget VBk-keeper, som sammen med sit 
hold kunne se oprykningsdrømmene briste 
som en sæbeboble.

12-05-13
vejle Boldklub Kolding – FC Fyn  
UHt

FC Fyn gik konkurs midt i sæsonen, hvorfor 
VBk denne weekend hentede en 3-0 sejr 
uden at spille.

16-05-13
lyngby - vejle Boldklub Kolding 
4-0 (2-0)
Kristian Fæste, Jonatan Neftali (58. Jacob ”Taz” Sørensen), 
David Vidarsson, Jens Berthel Askou, Jan Frederiksen, Jeppe 
Andersen, Azer Busuladzic, Henrik Bødker, Erik Marxen (78. 

Denis Fazlagic), Andreas Albers Nielsen, Nicolaj Agger

Kampens gang:

30. 1-0 Patrick Mortensen

42. 2-0 Patrick Mortensen

52. 3-0 Yussuf Poulsen

62. 4-0 Patrick Mortensen

Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen

Jubilar: Erik Marxen, 100 kampe

Tilskuere: 776

det gik fra skidt til værre, da Vejle Boldklub 
kolding efter en sjælden sportslig deroute 
definitivt mistede sin sidste oprykningschan-
ce. ”eine Blamage”, ville det have heddet i 
aRd’s Sportschau, det, som de rødblusede 
oplevede på lyngby Stadion, da de blev kørt 
rundt i manegen af niels Frederiksens trop-
per.
To mål blev det i hver halvleg – tre signeret 
Patrick Mortensen – og sjællændernes sejr 
var ikke et mål for stort.
”jeg har svært ved at sætte ord på skuffel-
sen. Vi har bare ikke været gode og stabile 
nok, da det gjaldt. Vi havde ikke det, der 
skulle til i de rigtige kampe. Vi må bare være 
ærlige og sige, at de andre hold har været 
stærkere end os,” erkendte en ærlig henrik 
Bødker efter nederlaget...
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www.frøs.dk

Helt tæt på!
Jeg tør godt love, at du som
erhvervskunde i Frøs i Vejle får 
seriøs og kompetent rådgivning. 
I Frøs har vi ikke et erhvervscenter
eller callcenter. 

Jeg tror på, at et stærkt kendskab 
til de lokale forhold, der gælder 
for din virksomhed og en rådgiver
helt tæt på, er den bedste løsning
for Vejles mindre og mellemstore
virksomheder. 

Erhvervskundechef
Stefan Borg Boesen
Direkte 7641 4154
sbb@froes.dk

TAK FOR EN 
GOD SÆSON...

- vi ses i Frøs i 2014

- et godt sted at være kunde
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20-05-13
vejle Boldklub Kolding - HB Køge
2-0 (2-0)

Kristian Fæste, Jacob ”Taz” Sørensen, David Vidarsson, Erik 
Marxen, Jan Frederiksen, Andreas Albers Nielsen, Azer Busu-
ladzic (78. Jeppe Andersen), Henrik Bødker, Denis Fazlagic, 
Bédi Buval (78. Thomas Mikkelsen), Nicolaj Agger (88. Oliver 

Thychosen)

Kampens gang:

27. 1-0 Andreas Sørensen, selvmål

45. 2-0 Nicolaj Agger

Dommer: Dennis Mogensen

Tilskuere: 1511

et strejf af et forsonende skær lagde sig over 
stadion i nørreskoven, da Vejle Boldklub kol-
ding – i sin sidste kamp under det navn - med 
en sejr i sidste runde kravlede op på sin tra-
ditionelle afsluttende tredjeplads – en af de 
mest utaknemmelige pladser i danmarkstur-
neringen.

der var vanen tro blomster inden kampen til 
afgående VBk-trænere og –spillere, og den 
tidligere Vejle-spiller andreas Sørensen, der 
nu havde forvandlet sig til en Svane, ville 
også være med i gaveregnen, da han spar-
kede bolden forbi sin egen keeper og bragte 
værterne på 1-0. agger øgede inden pausen 
efter en fin omstilling og i det hele taget en 

f

fin 1. halvleg af rødbluserne. de sidste 45 
minutter stod der køge på – uden de sort/blå 
dog for alvor blev farlige, og således sluttede 
en sæson, der på et tidspunkt tegnede loven-
de, men sluttede så besk for oprykningsaspi-
ranterne.

Ole Kristensen

Målscorere sæson 2012/2013 
NordicBet 

Ligaen
DBU 

Pokalen
Sæsonen 
12/13 i alt

Andreas Albers Nielsen 7 2 9 
Nicolaj Agger 6 3 9
Oliver Thychosen 3 4 7
Erik Marxen 4 2 6
Godwin Antwi 3 1 4
Thomas Mikkelsen 2 2 4
Kaimar Saag 3 0 3
Denis Fazlagic 3 0 3
Azer Busuladzic 2 0 2
Lasse Kronborg 2 0 2
Selvmål 2 0 2
Andreas Moos 0 2 2
Jens Berthel Askou 1 1 2
Jeppe Andersen 1 0 1
Niels Bisp Rasmussen 1 0 1
Jacob ”Taz” Sørensen 1 0 1
Henrik Bødker 1 0 1
Bédi Buval 1 0 1
Christian Sivebæk 0 1 1
David Vidarsson 0 1 1

tilskuere i foråret
vejle Stadion: Udebane:

FC Fredericia 2875 Hobro 377
FC Hjørring 1744 FC Hjørring 758
Skive IK 2265 Brønshøj 762
FC Vestsjælland 4258 FC Fredericia 1678
Viborg FF 4504 Viborg 4178
HB Køge 1511 AB 698

Lyngby 776

I alt 17157 I alt 9227
Snit 2860 Snit 1318

agger og albers blev delte 
topscorere
Vejle Boldklub kolding scorede sammenlagt 
65 mål i nordicBet ligaen og dBu Pokalen 
i sæsonen 2012/2013. Målene blev scoret af 
19 forskellige spillere, mens to af scoringerne 
var selvmål, og tre kom fra skrivebordssejren 
over FC Fyn.  nicolaj agger og andreas albers 
nielsen scorede hver ni mål og delte derfor 
titlen som topscorer. oliver Thychosen og 
erik Marxen kom på de efterfølgende plad-
ser med henholdsvis syv og seks scoringer. 
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Hjemme Ude I alt
Nr. Hold V U T Score V U T Score K V U T Score Point

1 Viborg 11 5 1 36-10 6 6 4 24-20 33 17 11 5 60-30 62
2 FC Vestsjælland 9 6 2 21-9 8 5 3 18-18 33 17 11 5 39-27 62
3 Vejle Boldklub Kolding 10 5 2 27-11 6 5 5 19-18 33 16 10 7 46-29 58
4 Lyngby 10 4 3 33-20 7 1 8 22-22 33 17 5 11 55-42 56
5 FC Fredericia 6 5 5 30-24 5 6 6 23-24 33 11 11 11 53-48 44
6 HB Køge 7 4 6 22-23 5 4 7 17-22 33 12 8 13 39-45 44
7 Vendsyssel FF 8 5 3 24-12 2 5 10 14-29 33 10 10 13 38-41 40
8 Brønshøj 7 6 4 24-20 5 3 8 17-16 33 12 9 12 41-36 39
9 Hobro 6 5 5 19-16 3 6 8 18-27 33 9 11 13 37-43 38

10 AB 5 3 8 18-21 3 10 4 15-13 33 8 13 12 33-34 37
11 Skive 6 5 5 24-20 4 2 11 23-35 33 10 7 16 47-55 37
12 FC Fyn 1 4 11 12-38 1 4 12 14-46 33 2 8 23 26-84 11

nordicBet ligaen, stillingen efter sæsonen 2012/2013

Benyttede spillere 2012-2013

Efterår 2012 Forår 2013 DBU Pokalen  
2012-2013 I alt 2012-2013 Spillerrangliste  

pr. 01-07-2013

Jacob “Taz” Sørensen 19 13 3 35 58
Andreas Albers Nielsen 18 12 2 32 63
Erik Marxen 17 11 3 31 101
Azer Busuladzic 17 11 3 31 103
Jens Berthel Askou 19 8 2 29 53
Jonatan Neftali 15 10 2 27 84
Jeppe Andersen 16 9 2 27 60
Nicolaj Agger 15 8 4 27 27
David Vidarsson 14 9 2 25 25
Denis Fazlagic 12 8 3 23 57
Oliver Thychosen 14 6 3 23 35
Godwin Antwi 8 10 4 22 63
Kristian Fæste 17 3 1 21 95
Christian Sivebæk 9 8 4 21 21
Thomas Mikkelsen 13 4 4 21 78
Lasse Kronborg 16 0 3 19 54
Niels Bisp Rasmussen 8 5 4 17 18
Henrik Bødker 0 12 0 12 12
Kasper Jensen 0 11 0 11 11
Jan Frederiksen 0 11 0 11 11
Bédi Buval 0 11 0 11 11
Kaimar Saag 8 0 0 8 8
Andreas Moos 5 0 2 7 38
Nikolaj Christensen 2 0 3 5 9
Sani Tahir 1 0 2 3 7

anvendte spillere 2012-2013
nicolai Wael og kim Brink benyttede tilsam-
men 25 spillere i sæsonen 2012-2013. lasse 
kronborg, andreas Moos, Sani Tahir, kaimar 
Saag og nikolaj Christensen fik kun spilletid 
i kampene i efteråret 2012. I foråret var der 
spilletid til 20 forskellige spillere. Sani Tahir 
var den af de 25 spillere der spillede færrest 
minutter i danmarksturneringen. nigeriane-
ren spillede det sidste kvarter i hjemmekam-
pen mod Skive Ik i efteråret. jacob ”Taz” 
Sørensen spillede flest kampe af alle. kant-
spilleren var på banen i alle 32 1. divisions-
kampe, mens han kun missede 1. rundekam-
pen i dBu Pokalen mod ubberud IF.

I foråret 2013 sad derrick nissen, Benjamin 
hansen og nicklas eriksen med på bænken 
som indskiftningsspillere, uden at komme i 
kamp. de er ikke inkluderet på listen neden-
for, hvor kolonnerne yderst til venstre oply-
ser om den enkelte spillers kampe i 1. division 
efteråret 2012 og forår 2013. I den tredje 
kolonne er kampene i dBu Pokalen 2012-
2013, hvor VBk spillede fire kampe i sæsonen 
– alle i efteråret 2012. den fjerde kolonne er 
summen af de tre første, mens femte kolon-
ne oplyser om hvor mange kampe spilleren 
har på spillerrangliste ved afslutningen på 
sæsonen 2012-2013.
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Jubilarer 2013

Jonatan Neftali 
100 kampe
20/10-2013

 VB-Brønshøj 0-0

Kristian Fæste 
100 kampe

22/08-2013 FC 
Fredericia-VB 1-1

Havneparken 1
7100 Vejle

Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab

Roms Hule 4
(Vesttårnet Vejle Stadion)

7100 Vejle
Tlf. 75 42 94 00

Vejle Boldklub hyldede i 2013 syv jubilarer. 
Til sammenligning havde klubben seks i 
2012, fem i 2011 og fire i 2010. Årets første 
jubilarer var denis Fazlagic og jacob ”Taz” 
Sørensen, der begge rundede 50 kampe mod 
FC hjørring, på hjemmebane og udebane 
henholdsvis. I maj-opgørene mod Viborg 
var det først jens Berthel askou der hjemme 
fik blomster for 50 optrædener, mens azer 
Busuladzic i ”returkampen” fejrede 100 
kampe for klubben med reduceringsmålet 
til 1-2 i slutminutterne. Forårets sidste jubi-
lar var erik Marxen, der den 16. maj rundede 

100 førsteholdskampe i udekampen mod 
lyngby.
efter sommerpausen rundede yderligere to 
spillere de første 100 kampe på førsteholdet. 
Først var det kristian Fæste i udekampen 
mod FC Fredericia den 22. august. den 20. 
oktober blev jonatan neftali klubbens femte 
udlænding gennem tiderne til at runde 100 
kampe på førsteholdet. de fire 100 kamps-
jubilarer i kalenderåret 2013 er det højeste 
antal i et kalenderår siden 1999, hvor dan 
Sørensen, jens Madsen, Peter Christiansen 
og kaspar dalgas rundede 100 kampe.

Erik Marxen 
100 kampe
16/05-2013

 Lyngby-VBK 4-0

Azer Busuladzic 
100 kampe
05/05-2013 

Viborg-VBK 2-1

Jens Berthel Askou 
50 kampe
02/05-2013 

VBK-Viborg 1-1

Jacob ”Taz” 
Sørensen - 50 kampe

12/04-2013 
FC Hjørring-VBK 1-0

Denis Fazlagic 
50 kampe
31/03-2013 

VBK-FC Hjørring 2-0

2013/2014 – nordicBet ligaen

2012/2013 - Betsafe ligaen
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Debutanter 2013

15 spillere debuterede i 2013 på førstehol-
det. Fire spillere i forårssæsonen og 11 spille-
re i efteråret. kasper jensen, jan Frederiksen, 
Bédi Buval og henrik Bødker debuterede 
mod FC Fredericia i forårets første kamp. her 
scorede henrik Bødker til 2-0 og blev årets 
eneste debutant der kom på måltavlen. 
I efterårsturneringens første kamp mod 
Vendsyssel FF, var det daniel norouzi, kri-
stian Gaarde og jeppe hansen der debute-
rede. Viljormur davidsen kom på banen til 
debut i 3. spillerunde mod aB, da han blev 
indskiftet kort før pausen. I efterårets første 
pokalkamp – i Varde – var det målmanden 

Morten haastrup jensen og Patrick Rasmus-
sens tur til at debutere.
lejede Rolf Toft debuterede mod FC Frederi-
cia den 22. august, da han kom ind fra bæn-
ken i 1-1-kampen. Rasmus hansen debutere-
de i pokalkampen mod holluf Pile-Tornbjerg, 
mens joão Pereira havde første optræden i 
udekampen mod aC horsens. Gerard aafjes 
debuterede mod Silkeborg IF i 3-0-sejren den 
2. oktober, mens Mads døhr Thychosen blev 
den yngste debutant i lang tid, da han kom 
ind i overtiden af kampen mod hvidovre på 
Vejle Stadion den 6. oktober.

2013/2014 – nordicBet ligaen

Mads Døhr Thychosen Debut 06-10-2013 VB-Hvidovre 2-0
Gerard Aafjes Debut 02/10-2013 VB-Silkeborg 3-0
João Pereira Debut 12/09-2013 AC Horsens-VB 2-3
Rasmus Hansen Debut 27/08-2013 Holluf Pile-Tornbjerg-VB 0-9
Rolf Toft Debut 22/08-2013 FC Fredericia-VB 1-1
Patrick Rasmussen Debut 14/08-2013 Varde-VB 1-2
Morten Haastrup Jensen Debut 14/08-2013 Varde-VB 1-2
Viljormur Davidsen Debut 11/08-2013 AB-VB 1-3
Jeppe Hansen Debut 28/07-2013 VB-Vendsyssel 1-3
Kristian Gaarde Debut 28/07-2013 VB-Vendsyssel 1-3
Daniel Norouzi Debut 28/07-2013 VB-Vendsyssel 1-3

2012/2013 – Betsafe ligaen

Bédi Buval Debut 28/03-2013 VBK-FC Fredericia 2-0
Henrik Bødker Debut 28/03-2013 VBK-FC Fredericia 2-0 (1 mål)
Jan Frederiksen Debut 28/03-2013 VBK-FC Fredericia 2-0
Kasper Jensen Debut 28/03-2013 VBK-FC Fredericia 2-0

der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Mads døhr Thychosen
06-10-2013 

VB-hvidovre 2-0

Gerard aafjes
02/10-2013 

VB-Silkeborg 3-0

joão Pereira
12/09-2013 

aC horsens-VB 2-3

Rasmus hansen
27/08-2013 - holluf 

Pile-Tornbjerg-VB 0-9

Rolf Toft
22/08-2013 

FC Fredericia-VB 1-1

Patrick Rasmussen
14/08-2013 

Varde-VB 1-2

Morten haastrup 
jensen  14/08-2013 

Varde-VB 1-2

Viljormur davidsen
11/08-2013 
aB-VB 1-3

jeppe hansen
28/07-2013 

VB-Vendsyssel 1-3

kristian Gaarde
28/07-2013 

VB-Vendsyssel 1-3

daniel norouzi
28/07-2013 

VB-Vendsyssel 1-3

Bédi Buval
28/03-2013 

VBk-FC Fredericia 2-0

henrik Bødker
28/03-2013 VBk-FC 

Fredericia 2-0 (1 mål)

jan Frederiksen
28/03-2013 VBk-FC 

Fredericia 2-0

kasper jensen
28/03-2013 VBk-FC 

Fredericia 2-0

debutanter - 2013/2014 – nordicBet ligaen

debutanter - 2012/2013 – Betsafe ligaen
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Jørgensen & Utoft a-s
Jern og stål engros

Nordkajen 29
DK 7100 Vejle

Telefon 76 42 98 98
Telefax 76 72 98 80
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Træningskampe - efterår 2013

Vejle Boldklub under ledelse af klubbens 
nye cheftræner Tonny hermansen spillede 
fem testkampe som optakt til efterårstur-
neringen i nordicBet ligaen. de første fire 
kampe var mod hold fra Superligaen, inden 
VB sluttede af med en træningskamp mod 
nedrykkerne fra Superligaen, Silkeborg IF. 
Resultatmæssig blev det til tre nederlag og 
to uafgjorte kampe for Vejle-mandskabet, 
der efter stor afgang i sommerpausen var i 
en opbygningsfase. 

22-06-2013
vejle Boldklub Kolding – randers FC 
0-4 (0-2)

Inden pausen:
Kristian Fæste, Jacob ”Taz” Sørensen, Jens Berthel Askou, 
Niels Bisp Rasmussen, Jasin Khayat (43. Derrick Nissen), Azer 
Busuladzic, Christian Sivebæk, Fabian Graudenz, Nicolaj 
Agger, Denis Fazlagic, Daniel Flyger

Efter pausen:
Jeppe Kirk, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Benjamin Han-
sen, Derrick Nissen, David Vidarsson, Denis Fazlagic, Azer 
Busuladzic (73. Jacob ”Taz” Sørensen ), Sebastian Sporn-
berger, Nicolaj Agger (60. Jeppe Hansen), Andreas Albers 
Nielsen

Kampens gang: 
13. 0-1 Ronnie Schwartz
19. 0-2 Charlie Davies
50. 0-3 Viktor Lundberg
70. 0-4 Viktor Lundberg

hjemmeholdet på egtved Stadion blev hårdt 
straffet for sine fejl i 4-0 nederlaget til Super-
liga-mandskabet Randers FC, og selvom VBk 
ikke kom på måltavlen, kunne holdet i peri-
oder glæde sig over godt offensivt spil. 12 
minutter før tid måtte opgøret afblæses, da 
Godwin antwi blev liggende bevidstløs efter 
at have slået hovedet i et hændeligt sam-
menstød med nicolai Brock-Madsen. For-
svarsspilleren blev hentet af en ambulance 
og kørt til observation for hjernerystelse. 
Ronnie Schwartz bragte gæsterne på 1-0 i 
det 13. minut. han udnyttede en fejlafleve-
ring omkring midterlinjen, udfordrede Vej-
le-kolding defensiven og passerede kristian 
Fæste med en flad afslutning fra kanten af 
straffesparksfeltet til 1-0 til Randers FC. Seks 
minutter senere øgede Charlie davies på en 
friløber til 2-0. Gæsterne havde chancer til 
flere mål inden pausen. I den modsatte ende 
havde daniel Flyger og denis Fazlagic store 
hovedstødsmuligheder efter gode indlæg af 
henholdsvis jacob “Taz” Sørensen og Chri-

stian Sivebæk, men ind ville bolden ikke, og 
så kunne Randers FC gå til pausen med 2-0. 
I anden halvleg gjorde to scoringer af Viktor 
lundberg det til slutresultatet 4-0 til Randers 
FC.

28-06-2013
vejle Boldklub Kolding – aGF 
1-2 (1-1)

Kristian Fæste (46. Thomas Villadsen), Jacob Sørensen (46. 
Derrick Nissen), Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Niels 
Bisp Rasmussen (70. David Vidarsson), Henrik Bødker, Chri-
stian Sivebæk (46. Kristian Gaarde), Azer Busuladzic, Nicolaj 
Agger (82. Nicklas Ullum), Denis Fazlagic, Andreas Albers 
Nielsen. 

Kampens gang: 
4. 0-1 Kasper Povlsen
28. 1-1 Nicolaj Agger
89. 1-2 Søren Larsen

Tilskuere: 378

hjemmeholdet VBk kom skidt fra start på 
hedensted Stadion. allerede i det 4. minut 
udnyttede kasper Povlsen en alt for kort til-
bagelægning fra azer Busuladzic til kristian 
Fæste, og så kunne aGF’eren let gøre det 
til 1-0 i VBk-feltet. efter den knap så pran-
gende start på kampen kom Vejle-kolding 
rigtig fint med i opgøret, og med en lille halv 
time spillet blev nicolaj agger kantet midt 
for aGF-målet. det efterfølgende frispark 
sparkede nicolaj agger i mål fra omkring 
20 meter. en fortjent udligning. I slutfasen 
på en ellers chancefattig kamp brændte det 
på foran aGF-målet. der var store chancer til 
blandt andre kristian Gaarde og denis Fazla-
gic, men GF'erne fik reddet, og i stedet blev 
Søren larsen matchvinder for gæsterne, da 
han kort før tid headede et frispark i mål 
bagerst i feltet til 2-1 til gæsterne. 

03-07-2013
vejle Boldklub – Sønderjyske 
0-0 (0-0) 

Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali (83. Benjamin 
Hansen), Jens Berthel Askou, Niels Bisp Rasmussen, Hen-
rik Bødker, Denis Fazlagic, Nicolaj Agger, Azer Busuladzic 
(David Vidarsson), Jacob Taz Sørensen (67. Christian Sive-
bæk), Andreas Albers Nielsen.

Tilskuere: Ca. 250

I et jævnbyrdigt testopgør delte Vejle Bold-
klub og Superliga-holdet Sønderjyske 0-0 
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på Vejle Stadion. Sønderjyske måtte inden 
pausen heade væk på stregen efter et lumsk 
hjørnespark fra henrik Bødker. I kampens 
sidste kvarter kunne gæsterne have taget 
sejren. Morten Beck fik en friløber, men den 
unge Sønderjyske-spiller kiksede alene med 
kristian Fæste på anden halvlegs største 
mulighed. I slutfasen havde gæsternes Marc 
Wehner en afslutning, der tog overligge-
ren, og kenneth Fabricius havde en kæmpe 
mulighed, der blev brændt på Fæste, og så 
endte en lige kamp med en nul-deling i nør-
reskoven. 

15-07-2013
vejle Boldklub – esbjerg fB 
0-1 (0-1)

Kristian Fæste (46. Florian Kirscke), Derrick Nissen, Jens 
Berthel Askou, Niels Bisp Rasmussen (68. David Vidarsson), 
Daniel Norouzi (46. Jonatan Neftali), Henrik Bødker, Jacob 
”Taz” Sørensen (46. Christian Sivebæk), Kristian Gaarde, 
Azer Busuladzic (57. Jacob Sørensen), Denis Fazlagic, Nicolaj 
Agger (81. Jeppe Hansen). 

Kampens gang: 
36. 0-1 Casper Nielsen

Vejle Boldklub tabte på banen ved Vejle 
Idrætsefterskole 1-0 til Superliga-mandska-
bet esbjerg fB efter en rigtig fin testkamp. 
Målet faldt inden pausen ved Casper nielsen. 
hjemmeholdet kom stærkt ud til opgøret, 
og efter tre minutters spil headede kristian 
Gaarde på stolpen efter et godt indlæg 
af derrick nissen i højre siden. kort efter 
havde Frederik Rønnow problemer med et 
askou-hovedstød efter hjørnespark. det gav 
efterfølgende chancer til kristian Gaarde og 
nicolaj agger, men esbjerg fik reddet på de 

store forsøg. Stik mod spil og chancer gjorde 
Casper nielsen det til 1-0, da han sparkede 
en returbold ind bag kristian Fæste i det 
36. minut. efter pausen faldt kampen lidt i 
niveau, og det mest hektiske øjeblik var, da 
Peter ankersen blev vist ud for at kaste bol-
den efter kristian Gaarde, der havde begået 
frispark. I slutfasen var esbjerg tæt på 2-0, 
men flot redning af prøvespilleren Florian 
kirschke.

20-07-2013
Silkeborg iF – vejle Boldklub 
0-0 (0-0)

Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen, Jens Berthel Askou, 
Jonatan Neftali, Daniel Norouzi (62. Derrick Nissen), Hen-
rik Bødker (90. Ole Bisp Rasmussen), Jacob Sørensen (46. 
Christian Sivebæk), Azer Busuladzic, Kristian Gaarde (80. 
Andreas Winther), Denis Fazlagic (62.Jeppe Hansen), Nicolaj 
Agger, (70. David Vidarsson).

Sidste test mod Superliganedrykkerne fra Sil-
keborg endte 0-0 på Mascot Park. Vejlenser-
ne dominerede inden pausen, men kom ikke 
på måltavlen. efter pausen vendte billedet, 
og hjemmeholdet kom godt ud og pressede 
gæsterne. alligevel kom kristian Gaarde og 
Christian Sivebæk til fine muligheder, der 
blev blokeret i feltet. I slutfasen bar opgøret 
præg af de mange indskiftninger på begge 
hold, og facit efter et lige opgør, hvor hol-
dene havde hver sin halvleg blev 0-0. kort 
før tid kunne indskiftede jeppe hansen dog 
have bragt VB på vinderkurs, men u/19-spil-
leren måtte se kasper jensen nappe afslut-
ningen på en friløber.

Henning Jepsen

Tlf. 29 38 67 76
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1. division – efterår 2013

Små bump på vejen – men god-
kendt efterår
Som ventet måtte livremmen spændes et par 
takker ind efter den kiksede oprykning i for-
året. Truppen blev trimmet, og kim Brink for-
svandt. Ind i cheftrænerstolen rykkede Tonny 
hermansen, tidligere ass.træner hos FC Midt-
jylland. en ny træner, som med sit engage-
ment og sin farverige optræden tilskuerne 
straks tog til deres hjerter.
Målmændene kasper jensen og nikolaj Chri-
stensen gik til henholdsvis Silkeborg IF og 
Middelfart, jan Frederiksen til aB, Bédi Buval 
til academica i Portugal, david Vidarsson til 
hafnarfjordur, Island, erik Marxen til aC hor-
sens, Godwin antwi til Bodø/Glimt i norge, 
jonas Faaborg til hobro, oliver Thychosen 
til FC nordsjælland, Thomas Mikkelsen til 
FC Fredericia og jeppe andersen til esbjerg. 
kort inde i sæsonen forsvandt jens Berthel 
askou – ligeledes til esbjerg.
Til gengæld blev inden eller i starten af 
sæsonen op til transfervinduets lukning til-
knyttet kristian Gaarde fra næsby, Viljormur 
davidsen fra FC Fredericia, Morten haastrup 
jensen fra hB køge og joão Pereira, FC 
nordsjælland, ligesom unge derrick nissen 
fra egne rækker blev indlemmet i truppen. 
daniel norouzi blev lejet i Brøndby, Rasmus 
hansen i Randers og Rolf Toft i aaB. da niels 
Bisp Rasmussen brækkede anklen, blev den 
klubløse hollænder Gerard aafjes, tidligere 
Zwolle, tilført truppen.
Med den smallere trup blev det besluttet, 
at VB i efteråret ikke ville deltage i Reserve-
holdsturneringen.

der blev spillet flg. testkampe op mod den 
nye sæson i nordicBet ligaen:
VB – Randers 0-4
VB – aGF 1-2
VB – Sønderjyske 0-0
VB – esbjerg fB 0-1
Silkeborg IF – VB 0-0

Med et voldsomt rekonstrueret hold samt en 
ny træner med planer om implementering af 
ny spillestil var forventningerne før den ny 
sæson i nordicBet ligaen beherskede og mål-
sætningen tilsvarende nedjusteret.
VB kom da også noget slingrende fra start 
og havde sine ups and downs. Sæsonstarten 
var katastrofal med hjemmebanenederlag til 
upåagtede Vendsyssel, men symptomatisk 
for udsvingene gik det i kampen herefter ud 
over stærke lyngby, som blev slået 2-0.
Således fortsatte ustabiliteten i første halv-
del af efterårssæsonen. nærmest umålelige 
bundskrabere med nederlag til Marienlyst og 
Brønshøj skiftede med meriterende sejre som 
eksempelvis på Casa arena.
I anden halvdel af efteråret fik vejlenserne 
stabiliseret sig, forsvaret blev tætnet til det 
nærmest Berlinmur-agtige og Tonny herm-
ansens ideer begyndte at bære frugt. klub-
ben havde således en serie på syv kampe på 
stribe (inkl. pokal) uden nederlag.
en fjerdeplads med 29 point og en afstand 
på seks point til horsens på andenpladsen 
må siges at være mere end godkendt. hertil 
kommer pæn succes i dBu Pokalen, som bl.a. 
kastede en superligaskalp i form af sejr over 
FCV af sig.

der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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28-07-13
vejle Boldklub – vendsyssel FF 
1-3 (0-1)
Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen, Jens Berthel Askou, 
Jonatan Neftali (50. Derrick Nissen), Daniel Norouzi (75. 
Christian Sivebæk), Azer Busuladzic, Jacob”Taz”  Sørensen, 
Kristian Gaarde (80. Jeppe Hansen), Nicolaj Agger, Denis 
Fazlagic, Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
33. 0-1 Jens-Kristian Sørensen
57. 1-1 Andreas Albers Nielsen
74. 1-2 Jesper Blicher
81. 1-3 Jesper Blicher

Dommer: Michael Tykgaard

Debutanter: Daniel Norouzi, Kristian Gaarde, Jeppe Hansen

Tilskuere: 1766

VB – nu igen under sit gamle navn – fik den 
værst tænkelige start på den nye sæson og 
bestemt ikke, hvad holdets debuterende 
træner Tonny hermansen havde forestillet 
sig.
et VB-hold i orange (de røde trøjer var gået 
til bunds i Stillehavet…) startede ellers 
udmærket mod vendelboerne – det tidligere 
FC hjørring - og agger havde en god chance, 
men herefter gik gassen i den grad af bal-
lonen, og jens-kristian Sørensen sørgede for 
pauseføring til nordjyderne.
andreas albers sørgede for udligning efter 
pausen, hvilket gav vejlenserne kortvarigt 
momentum, men de rødblusede faldt atter i 
kadence, og jesper Blicher kunne med to mål 
i det sidste kvarter snyde oddssætterne.
VB kunne de sidste minutter give entré til 
klubbens tredjeyngste debutant nogensinde, 
da jeppe hansen kom på banen. Samtidig 
blev det jens Berthel askous sidste kamp 
inden skiftet til esbjerg fB.
”helt utilgiveligt, at Vendsyssel får lov at 
score på netop en dødbold og to omstillin-
ger, som, vi vidste, var deres forcer,” sagde 
en skuffet Tonny hermansen efter kampen.

01-08-13
vejle Boldklub – lyngby 
2-0 (0-0)
Kristian Fæste, Derrick Nissen (74. Christian Sivebæk), Niels 
Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, Daniel Norouzi, Henrik 
Bødker, Denis Fazlagic, Azer Busuladzic, Kristian Gaarde (66. 
Jacob „Taz“ Sørensen), Nicolaj Agger, Andreas Albers Niel-
sen (87. Jeppe Hansen)

Kampens gang:
76. 1-0 Nicolaj Agger
90. 2-0 Christian Sivebæk

Dommer: Thomas Kurt Lo Turco

Tilskuere: 1688

Med en fin 2. halvleg mod ellers stærke lyng-
by rådede VB bod på den pauvre sæsonstart. 
en helt begivenhedsløs 1. halvleg næsten 
blottet for målchancer blev fulgt op af en 
sprudlende VB-offensiv efter teen. andreas 
albers nåede at træffe fjendens aluminium 
to gange, inden nicolaj agger med et kvar-
ter igen endelig fik sparket det fortjente 
føringsmål ind for værterne. det var på en 
aflevering fra netop indskiftede Christian 
Sivebæk, som i det hele taget fik et fint ind-
hop, for i overtiden var rollerne byttet om, 
og den lange kantspiller kunne cementere 
sejren efter en agger-pasning.
lyngby var på dette tidspunkt stående k.o., 
og VB formåede i de døende sekunder at 
spille sig til flere gyldne muligheder, men det 
blev ved 2-0.
”Vi spiller efter nederlaget mod Vendsys-
sel lidt med livrem og seler i første halvleg. 
I anden halvleg giver vi slip og vinder for-
tjent,” sagde målscorer agger efter kampen.
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11-08-13
aB - vejle Boldklub  
1-3 (1-1)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, Niels Bisp 
Rasmussen, Daniel Norouzi (40. Viljormur Davidsen), Hen-
rik Bødker, Denis Fazlagic, Kristian Gaarde (74. Jacob „Taz“ 
Sørensen), Azer Busuladzic, Nicolaj Agger (84. Christian Sive-
bæk), Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
07. 1-0 Patrick Naundrup
29. 1-1 Andreas Albers Nielsen (straffespark)
51. 1-2 Kristian Gaarde
89. 1-3 Mads Ibenfeldt (selvmål)

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 997

Debutant: Viljormur Davidsen

Bussen med VB-fans var endnu ikke nået 
frem til Gladsaxe, før akademikerne havde 
bragt sig foran efter hjørne.
Gæsterne fik sig dog hurtigt arbejdet ind i 
kampen og kunne efter en halv time udligne 
på straffe begået mod kristian Gaarde.
daniel norouzi – belastet af gult kort – blev 
udskiftet allerede før pausen, hvilket gav 
debut til færingen Viljormur davidsen.
efter pausen fortsatte VB-dominansen, og 
kristian Gaarde kunne hurtigt prikke jyderne 
foran. Mod slutningen pressede de grønblu-
sede på for udligning, men i stedet kunne 
de selv slå VB-sejren fast, da Mads Ibenfeldt 
”elegant” headede bolden forbi sin egen 
målmand.
”Vi starter elendigt og kommer bagud på en 
dum dødbold, men herefter sidder vi fuld-
stændig på det hele og har masser af store 
chancer,” fastslog anfører henrik Bødker 
efter opgøret.

18-08-13
vejle Boldklub – HB Køge
0-0
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Niels Bisp Rasmussen, Jona-
tan Neftali, Daniel Norouzi, Denis Fazlagic (84. Patrick Ras-
mussen), Azer Busuladzic, Kristian Gaarde (54. Jacob „Taz“ 
Sørensen), Henrik Bødker, Nicolaj Agger, Andreas Albers 
Nielsen (67. Christian Sivebæk)

Dommer: Casper Thorsøe JR.

Tilskuere: 2118

det blev en rigtig langgaber i nørreskoven. 
der skete hjertens lidt i de to felter – i ethvert 
henseende en vaskeægte 0-0 kamp.
Mange små frispark bremsede ethvert flow i 
spillet, og først i slutminutterne skete noget, 
der kunne få de slumrende tilskuere til at 

rette sig lidt op i sæderne. Indhopper Sive-
bæk var involveret i en straffespark-lignende 
situation, og unge Patrick Rasmussen, som 
kom ind i slutfasen, havde det eneste nævne-
værdige VB-forsøg.
Men vejret var dejligt…

22-08-13
FC Fredericia - vejle Boldklub 
1-1 (0-1)

Kristian Fæste, Viljormur Davidsen, Jonatan Neftali, Niels 
Bisp Rasmussen, Daniel Norouzi, Henrik Bødker, Denis Faz-
lagic, Azer Busuladzic (85. Kristian Gaarde), Nicolaj Agger, 
Jacob ”Taz” Sørensen (70. Christian Sivebæk), Andreas 
Albers Nielsen (75. Rolf Toft)

Kampens gang:
40. 0-1 Viljormur Davidsen
68. 1-1 Andreas Moos

Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen

Tilskuere: 1446

Debutant: Rolf Toft

Jubilar: Kristian Fæste, 100 kampe

efter en chancefattig 1. halvleg kunne VB 
gå til pause med en føring i lokalderbyet, da 
Viljormur davidsen kort før halvtid satte en 
færøsk pandebrask til et Busuladzic-hjørne. 
Fredericia var en smule groggy mod halv-
legens slutning, og Fazlagic kunne have øget 
på en kæmpechance tæt under mål.
der var chancer til begge hold efter pau-
sen, men det blev den tidligere Vejle-spiller 
andreas Moos, som på et afrettet frispark 
lod det ene point blive i Voldbyen. ja, nicolai 
Waels tropper var tæt på fuld bonus i slutmi-
nutterne med et voldsomt pres og en afslut-
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ning på overliggeren.
”Vi sidder godt på kampen og har mulighe-
den for at lukke. efter frisparksmålet kom-
mer de tordnende og presser os fysisk,” fast-
slog målscorer davidsen, der for første gang 
var med i startopstillingen.

31-08-13
Marienlyst - vejle Boldklub 
2-1 (1-1)

Kristian Fæste, Derrick Nissen (78. Jeppe Hansen), Jonatan 
Neftali, Niels Bisp Rasmussen (54. Kristian Gaarde), Daniel 
Norouzi, Henrik Bødker, Denis Fazlagic (65. Viljormur David-
sen), Azer Busuladzic, Kristian Gaarde, Jacob ”Taz” Søren-
sen, Rolf Toft

Kampens gang:
37. 1-0 Lasse Kingo Rasmussen
45. 1-1 Azer Busuladzic
68. 2-1 Martin Mortensen

Dommer: Marko Grønholm, Finland (Nordisk Dommerud-
veksling)

Tilskuere: 454

efterårets største skuffelse kom på odense 
atletikstadion, da oprykkerne Marienlyst 
hentede deres første sejr – mod et særdeles 
sløjt spillende Vejle-mandskab.
Fynboerne bragte sig foran, da kristian 
Fæste kun halvklarede et direkte frispark – 
lasse kingo Rasmussen skubbede returen i 
mål. Gæsterne fik en gylden mulighed for 
at spille sig ind i kampen, da azer Busulad-
zic umiddelbart inden halvlegsfløjtet kunne 
reducere á to omgange efter et straffespark 
begået mod ham selv.
Målet gav dog ingenlunde vejlenserne vin-
ger, og med godt 20 minutter igen kunne 
Martin Mortensen med et fladt skud score 
sejrsmålet.
”det er pinligt, at vi som professionelt fod-
boldhold ikke kan modstå et hold bestående 
af spillere, der har et job ved siden af at pas-
se,” sagde en rystet Tonny hermansen efter 
kampen.

12-09-13
aC Horsens - vejle Boldklub 
2-3 (0-3)

Kristian Fæste, Christian Sivebæk (83. Denis Fazlagic), Jona-
tan Neftali, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Henrik Bød-
ker, Rasmus Hansen, Jacob ”Taz” Sørensen (79. Viljormur 
Davidsen), Nicolaj Agger (75. Kristian Gaarde), Azer Busu-
ladzic, Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
10. 0-1 Andreas Albers Nielsen
16. 0-2 Andreas Albers Nielsen
42. 0-3 Nicolaj Agger

60. 1-3 Martin Retov (straffespark)
71. 2-3 André Bjerregaard

Dommer: Michael Tykgaard

Tilskuere: 4554

Debutant: João Pereira

VB rejste sig i den grad efter blamagen i 
Marienlyst, da holdet i første halvleg udspil-
lede oprykningsfavoritterne på kryds og 
tværs. aCh måtte undvære en karantæne-
ramt Steffen kielstrup, mens andre gamle 
Vejle-kendinge som erik Marxen og Søren 
jensen var med hos de gule.
et usikkert aCh-midterforsvar blev gang på 
gang splittet af vejlensernes knivskarpe dyb-
debolde. en sådan var det da også, debu-
terende Pereira sendte af sted til andreas 
albers, som efter en halv snes minutter brag-
te gæsterne foran. Bomberen fra Skive var 
på spil seks minutter senere og øgede mod 
forvildede horsens-forsvarere. og albers 
havde såmænd næstsidste fod på bolden, da 
agger gjorde det til 0-3 inden pausen efter 
fremragende VB-kombinationer.
Værterne blev sat i gang efter et tvivlsomt 
straffespark efter pausen, og med yderli-
gere en reducering blev det i slutminutterne 
trængselstider for gæsterne, som dog helt 
fortjent red stormen af.

19-09-13
Hobro - vejle Boldklub 
2-1 (0-1)

Kristian Fæste, Christian Sivebæk (61. Daniel Norouzi), Jona-
tan Neftali, Niels Bisp Rasmussen (15. Viljormur Davidsen), 
João Pereira, Henrik Bødker, Rasmus Hansen (78. Rolf Toft), 
Jacob ”Taz” Sørensen, Nicolaj Agger, Denis Fazlagic, Andre-
as Albers Nielsen

Kampens gang:
20. 0-1 Denis Fazlagic
55. 1-1 Mads Jessen
76. 2-1 Dennis Høegh

Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen

Tilskuere: 1301

Rødt kort: 64. Denis Fazlagic

Fru Fortuna stod ikke på VB’s holdkort den 
aften i hobro, hvor alt, hvad der kunne gå 
galt, gik galt.
niels Bisp brækkede anklen allerede efter et 
kvarter efter et hændeligt sammenstød med 
hobro-keeperen, men VB bevarede fokus, og 
denis Fazlagic kunne bringe gæsterne foran 
med en meget flot scoring. Chancerne til at 
øge føringen, var der også.
Men efter pausen ramlede det hele. Mads 
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jessen fik udlignet, og Fazlagic så rødt for 
en uoverlagt bemærkning. I overtal over-
tog topholdet spillet og bragte sig foran 
ved dennis høegh. Rasmus hansen og jacob 
”Taz” havde alligevel udligningen på fød-
derne, men det glippede.
”Vi laver for mange dumme fejl, tør ikke 
fortsætte med at spille, og så var marginaler-
ne bestemt ikke på vores side,” konstaterede 
nicolaj agger efter kampen.

29-09-13
vejle Boldklub - Brønshøj 
0-1 (0-1)

Kristian Fæste, Christian Sivebæk, Joao Pereira, Jonatan 
Neftali, Viljormur Davidsen, Jacob ”Taz” Sørensen (71. 
Kaimar Saag), Henrik Bødker, Rasmus Hansen (55. Rolf Toft), 
Azer Busuladzic (77. Kristian Gaarde), Nicolaj Agger, Andre-
as Albers Nielsen

Kampens gang:
05. 0-1 Casper Henningsen

Dommer: Jesper Nielsen

Tilskuere: 1957

Publikum nød det dejlige vejr, men bestemt 
ikke de lokale helte, som efter en fornær-
mende dårlig indsats forliste mod hvepsene. 
efter en fejl af kristian Fæste kunne Brøns-
høj allerede efter en håndfuld minutter score 
det, der skulle vise sig at blive sejrsmålet.
de rødblusede, der havde Fazlagic ude med 
karantæne (og rigtig mange af de følgende 
kampe med skade), men Busuladzic tilbage, 
havde ikke meget at byde på. nicolaj agger 
havde to friløbere før pausen, som burde 
have givet udligning, men de løb ud i san-
det. efter pausen pressede værterne på, men 
uden at komme til seriøse muligheder mod 
et kompakt hvepsebo.
”Vi ligner lilleputspillere og optræder ikke 
professionelt nok. en anden indstilling er 
nødvendig fremover,” fastslog en vred Tonny 
hermansen efter kampen.

02-10-13
vejle Boldklub – Silkeborg iF 
3-0 (2-0)

Kristian Fæste, Viljormur Davidsen, João Pereira, Jonatan 
Neftali, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk (54. Jacob ”Taz” 
Sørensen), Rasmus Hansen, Azer Busuladzic (65. Derrick Nis-
sen), Kristian Gaarde, Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen 
(79. Gerard Aafjes), 

Kampens gang:
28. 1-0 Christian Sivebæk
42. 2-0 Kristian Gaarde
47. 3-0 Nicolaj Agger

Dommer: Chris Johansen

Tilskuere: 1820

Debutant: Gerard Aafjes

VB kom op på den berømte hest igen, da 
superliganedrykkerne fra Søhøjlandet nær-
mest blev skilt ad på Vejle Stadion i noget, 
der skulle vise sig at være begyndelsen på 
en serie på syv kampe (inkl. pokalen) i træk 
uden nederlag for de rød/hvide.
Skønt anfører Bødker var ude med karantæ-
ne, satte vejlenserne sig hurtigt på kampen, 
og en fint spillende Christian Sivebæk kunne 
bringe sit hold på 1-0, efter at den tidligere 
Vejle-målmand kasper jensen i SIF-målet 
havde været ude i en halvklaring. kristian 
Gaarde øgede inden pausen med et fladt 
skud.
Straks efter teen satte nicolaj agger de form-
svage midtjyder (tre nederlag på en uge!) 
skakmat, da han gik lige på kassen og udpla-
cerede kasper jensen. Mere skete der ikke, 
og et VB-hold, der mod slutningen kunne 
give debut til hollænderen Gerard aafjes, 
kunne opleve at blive klappet fra banen.
”det er vores sammenhold, den måde vi er 
enige om, hvordan vi skal spille, presse og stå 
på banen, der giver os sejren i dag,” sagde en 
glad vikarierende anfører og målscorer nico-
laj agger efter kampen.
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06-10-13
vejle Boldklub – Hvidovre 
2-0 (1-0)

Kristian Fæste, Derrick Nissen, João Pereira, Jonatan Nef-
tali, Viljormur Davidsen, Jacob ”Taz” Sørensen (83. Gerard 
Aafjes), Rasmus Hansen, Henrik Bødker, Kristian Gaarde (76. 
Rolf Toft), Nicolaj Agger (90. Mads Døhr Thychosen), Andre-
as Albers Nielsen

Kampens gang:
21. 1-0 Andreas Albers Nielsen
47. 2-0 Kristian Gaarde

Dommer: Lars Skibild Jensen

Tilskuere: 1939

Debutant: Mads Døhr Thychosen

VB hentede en ny sejr, da hvidovre fra bund-
regionen blev besejret 2-0. Trods de relativt 
beskedne cifre var sejren aldrig i fare i et 
opgør, som hjemmeholdet helt og holdent 
dominerede.
På et Vejle-mandskab uden karantæneramte 
Sivebæk og norouzi kunne andreas albers 
halvflugte bolden i mål efter en snes minut-
ter. kristian Gaarde kunne øge straks efter 
pauseteen, da han trak ind gennem halvbu-
en og sikkert udplacerede den københavn-
ske keeper.
Vejlenserne var helt i kontrol og burde 
nok have gjort lidt mere for målscoren – fx 
undrer publikum sig endnu over, hvordan 
henrik Bødker kunne brænde en megagi-
gantchance i overtiden.
VB kunne mod slutningen give førsteoptræ-
den til nyeste skud på stammen fra Thycho-
sen-dynastiet, 16-årige Mads døhr Thycho-
sen. den yngste VB-debutant nogensinde!

11-10-13
Hvidovre - vejle Boldklub  
0-4 (0-2)

Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, 
Daniel Norouzi (70. Gerard Aafjes), Rasmus Hansen, Jacob 

”Taz” Sørensen (74. Christian Sivebæk), Kristian Gaarde (52. 
Azer Busuladzic), Henrik Bødker, Nicolaj Agger, Andreas 
Albers Nielsen

Kampens gang:
07. 0-1 Nicolaj Agger
45. 0-2 Kristian Gaarde
49. 0-3 Henrik Bødker 
57. 0-4 Andreas Albers Nielsen

Dommer: Casper Madsen

Tilskuere: 548

VB tog fem dage senere fat på turneringens 
anden tredjedel med…en kamp mod hvid-
ovre. en sjældent fantasifuld turneringsplan-
lægning... også i ”returkampen” var opryk-
kerne overmatchet, og da vejlenserne viste 
sig uhyre effektive, blev resultatet en klar 
jysk sejr.
nicolaj agger headede hurtigt sit hold foran 
efter et ”Taz”-indlæg, og kort inden pause-
fløjtet kunne kristian Gaarde sparke bolden 
op i nettaget efter et fint VB-angreb.
en sjælden – men så meget desto flottere – 
scoring af henrik Bødker fulgte kort efter 
pausen, da anføreren nettede fra 20 m. 
efter en friløber kunne andreas albers á to 
omgange sørge for slutresultatet.
dermed var den største udesejr i turnerin-
gen, siden VB slog Randers FC 5-0 den 17. 
april 2003, en realitet.

20-10-13
vejle Boldklub - Brønshøj 
0-0

Morten Haastrup Jensen, Viljormur Davidsen, Jonatan 
Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk 
(70. Azer Busuladzic), Rasmus Hansen, Henrik Bødker, Kri-
stian Gaarde (58. Jacob ”Taz” Sørensen), Nicolaj Agger (87. 
Kaimar Saag), Andreas Albers
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Dommer: Casper Thorsøe JR.

Tilskuere: 2545

Jubilar: Jonatan Neftali, 100 kampe

hvepse bliver aldrig et yndlingsinsekt hos 
entomologer i Vejle Boldklub, der næsten 
altid har det svært, når modstanderen kom-
mer fra Tingbjerg. også denne gang viste 
hvepseboet sig at være uigennemtrænge-
ligt for vejlenserne, som dog i modsætning 
til den forrige kamp mod Bo henriksens 
udvalgte kunne høste et enkelt point efter 
nulløsningen.
VB havde i denne og resten af sæsonen Mor-
ten haastrup jensen på mål for en rygskadet 
kristian Fæste. Værterne var sådan set ihær-
dige nok og havde – specielt mod slutningen 
af 1. halvleg – også enkelte gode muligheder, 
men københavnernes nicklas dannevang 
stod en rigtig solid kamp.
”uafgjort er jo det næstbedste resultat, og 
havde vi vundet 1-0, havde alle sagt, det var 
en fin kamp,” sagde efter kampen en ikke 
helt utrøstelig Tonny hermansen, som kunne 
glæde sig over den defensive organisation, 
som dårligt tillod Brønshøj en chance.

26-10-13
Marienlyst - vejle Boldklub 
0-3 (0-2)

Morten haastrup jensen, derrick nissen, jonatan neftali, 
joão Pereira, Viljormur davidsen, Rasmus hansen, Christian 
Sivebæk (61. jacob ”Taz” Sørensen), henrik Bødker, kristian 
Gaarde (58. azer Busuladzic), nicolaj agger (81. Gerard 
aafjes), andreas albers nielsen

kampens gang:

18. 0-1 andreas albers nielsen
25. 0-2 Christian Sivebæk
57. 0-3 nicolaj agger

dommer: Thomas kurt lo Turco

Tilskuere: 533

VB fik som ventet revanche for det forsmæ-
delige nederlag i det foregående møde med 
oprykkerne. På odense atletikstadion var 
der den nødvendige klasseforskel, og der var 
aldrig spænding om resultatet.
efter allerede at have haft flere mulighe-
der og også en underkendt scoring kom 
gæsterne på 1-0, da andreas albers meget 
flot headede Christian Sivebæks fine indlæg 
i mål. Samme Sivebæk øgede selv syv minut-
ter senere, da han sendte et frispark direkte 
i mål fra 25 m.
nicolaj agger slukkede 12 minutter efter 
pausen endegyldigt lyset for fynboerne, da 

han bugserede bolden i mål efter et Rasmus 
hansen-hjørne. Trods flere muligheder nøje-
des vejlenserne med tremåls sejren.
”Vi lå et par niveauer over dem,” var den tør-
re konstatering fra Christian Sivebæk, som 
markerede sig med både scoring og assist.

03-11-13
vejle Boldklub – lyngby 
0-0

Morten Haastrup Jensen, Viljormur Davidsen, Jonatan 
Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi (57. Gerard Aafjes), 
Rasmus Hansen, Christian Sivebæk (68. Azer Busuladzic), 
Kristian Gaarde (75. Jacob ”Taz” Sørensen), Henrik Bødker, 
Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen

Dommer: Chris Johansen

Tilskuere: 2231

en af de absolut mere seværdige 0-0 kampe, 
da VB for sjette turneringskamp i træk holdt 
uplettet clean sheet. det blev et lige opgør 
mellem to kompetente mandskaber men 
også begge med pokalfodbold i benene, 
og to dygtige målmænd havde deres andel 
i nulløsningen. nicolaj agger og Busuladzic 
havde de rødblusedes bedste muligheder, 
mens Morten haastrup tog sig af et par frilø
bere fra blå blok.
”jeg er glad for, at vi er ved at få et hold, 
hvor spillerne ofrer sig for deres hold og slås 
for ikke at tabe,” sagde en ganske tilfreds 
Tonny hermansen efter kampen.
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07-11-13
vejle Boldklub – Silkeborg iF 
1-2 (1-1)

Morten Haastrup Jensen, Daniel Norouzi (82. Rolf Toft), 
João Pereira, Jonatan Neftali, Viljormur Davidsen, Rasmus 
Hansen (57. Kristian Gaarde), Christian Sivebæk, Azer Busu-
ladzic, Henrik Bødker, Nicolaj Agger (68. Gerard Aafjes), 
Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
15. 0-1 Dennis Flinta
25. 1-1 Frans Dhia Putros (selvmål)
82. 1-2 Morten Beck Andersen

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 1843

Rødt kort: 87. Christian Sivebæk

Rollerne var byttet om i forhold til kampen 
en måneds tid tidligere, hvor nedrykkerne 
blev udspillet i nørreskoven. et Silkeborg-
mandskab med stigende formkurve kunne 
denne gang helt fortjent tage alle tre point 
med hjem til Søhøjlandet og dermed sætte 
en stopper for VB’s lange stime af kampe 
uden nederlag.
et nervøst startende VB-hold, der havde fået 
jacob ”Taz” langtidsskadet ved træning, kom 
bagud efter klumpspil, men ud af ingenting 
fik holdet alligevel udlignet, da et Rasmus 
hansen-frispark blev rettet af og snød kas-
per jensen i SIF-målet. hjørnesparksstatistik-
ken 1-9 siger dog alt om midtjysk dominans 
før pausen.
hjemmeholdet fik mere spil efter pausen, 
og det begyndte at ligne en pointdeling 

– ja, Christian Sivebæk havde endog en fri-
sparkshammer på overliggeren. I stedet løb 
gæsterne på det efterfølgende angreb ned 
og sikrede sig sejrsmålet ved Morten Beck 
andersen, som kunne score fra tæt hold.
Frustrationen greb vejlenserne, og Sivebæk 
kunne gå før i bad med to gule kort for brok 
inden for et par minutter.
”1. halvleg er nok den ringeste i min tid. 
der var ingen vilje, ingen energi, og vi er 
drønheldige med 1-1 ved pausen. det tager 
lang tid at bygge et højhus, men ingen tid 
at rive det ned igen. jeg har aldrig været så 
skuffet,” skummede Tonny hermansen efter 
kampen.

18-11-13
FC Fredericia – vejle Boldklub 
1-3 (1-2)

Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, 
Gerard Aafjes, João Pereira, Henrik Bødker, Rasmus Hansen, 
Nicolaj Agger (55. Viljormur Davidsen), Kristian Gaarde (88. 
Lasse Kronborg), Azer Busuladzic, Andreas Albers Nielsen 
(72. Kaimar Saag)

Kampens gang:
21. 1-0 Nikolaj Hagelskjær
33. 1-1 Rasmus Hansen
45. 1-2 Kristian Gaarde
69. 1-3 Kristian Gaarde

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

Tilskuere: 1225

VB rejste sig og vandt sikkert på Monjasa 
Park over lokalrivalerne. allerede efter 17 
sekunder (!) kunne en fri agger have bragt 
gæsterne foran, men han traf sidenettet. I 
stedet kunne den tidligere vejlenser nikolaj 
hagelskjær efter en snes minutter bringe 
Waels landsoldater foran, da en højtståen-
de VB-bagkæde blev fanget. Inden pausen 
havde Rasmus hansen banket en udligning 
ind efter en stikning fra Busuladzic, og kri-
stian Gaarde havde til overflod sørget for 
føringsmål, da han støvede af efter en jakob 
køhler-halvklaring.
Samme Gaarde cementerede helt fortjent 
sejren efter pausen efter en ”Müller-dre-
hung” – Viljormur davidsen havde assisten.
et par kontroversielle situationer satte yder-
ligere kolorit på derbyet, da henrik Bødker 
bremsede jesper Christiansen. ”Godt for-
svarsspil,” mente vejlenserne. ”Rødt kort,” 
sagde fredericianerne. dommer kristoffer-
sens fløjte forblev tavs. endvidere traf ex-vej-
lenseren Thomas Mikkelsen underkanten af 
overliggeren med efterfølgende nedspring 
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på stregen. 
Mod slutningen var der et glædeligt indhop 
af langtidsskadede lasse kronborg, som var 
med for første gang i et år.
”Måske ikke det kønneste fodbold, men vi 
står godt sammen derinde,” fastslog tomåls-
skytten kristian Gaarde. ”hårdt arbejde 
betaler sig!”.

23-11-13
vejle Boldklub – Hobro iK 
2-2 (1-2)

Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen (79. Denis Fazlagic), 
João Pereira, Jonatan Neftali, Viljormur Davidsen, Christian 
Sivebæk, Kristian Gaarde (41. Andreas Albers Nielsen), Ras-
mus Hansen (60. Kaimar Saag), Henrik Bødker, Azer Busu-
ladzic, Nicolaj Agger

Kampens gang:
09. 0-1 Mads Jessen
31. 0-2 Mads Jessen
42. 1-2 Andreas Albers Nielsen
78. 2-2 Kaimar Saag

Dommer: Brian Lindorf Hansen

Tilskuere: 2574

VB kunne gå fornuftigt i vinterhi med et 
point mod det ubestridte tophold, hobro.
Værterne var ellers nede 0-2 efter en halv 
time, efter at hobros Mads jessen havde 
udnyttet en neftali-fejl samt scoret på lang-
skud. Men træner hermansen bragte hurtigt 
ellers bænkede andreas albers, og med en af 
sine første boldberøringer headede den lan-
ge angriber reduceringen ind inden pausen.
efter teen dominerede et heroisk kæmpende 

hjemmehold totalt. hermansen indskiftede 
endnu to offensivspillere og spillede med 
kun tre i bagkæden. udligningen kom på 
det 10. af 12 VB-hjørnespark, da kaimar Saag 
sørgede for det andet indhoppermål.
nicolaj agger havde i slutminutterne et i 
øvrigt fortjent sejrsmål på fødderne, men 
hobro-keeper jesper Rask var netop…rask.
Publikum – antallet var sæsonrekord – var 
fint tilfreds med en flot topkamp og enga-
gerede rødtrøjer.

Ole Kristensen

Stillingen i nordicBet ligaen efteråret 2013

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Hobro 18 13 3 2 38-21 42
2 AC Horsens 18 11 2 5 42-29 35
3 Silkeborg 18 10 3 5 33-23 33
4 Vejle Boldklub 18 8 5 5 30-17 29
5 Lyngby 18 9 2 7 29-24 29
6 HB Køge 18 8 4 6 23-18 28
7 Fredericia 18 7 3 8 34-29 24
8 Vendsyssel FF 18 7 1 10 22-33 22
9 Brønshøj 18 6 3 9 22-26 21

10 Hvidovre 18 5 4 9 22-33 19
11 AB 18 3 6 9 18-34 15
12 Marienlyst 18 2 2 14 17-43 8

tilskuere i efteråret 2013
vejle Stadion: Udebane:

Vendsyssel 1766 AB 997
Lyngby 1688 FC Fredericia   1446
HB Køge 2118 Marienlyst 454
Brønshøj 1957 AC Horsens 4554
Silkeborg 1820 Hobro   1301
Hvidovre 1939 Hvidovre   548
Brønshøj 2545 Marienlyst 533
Lyngby 2231 FC Fredericia 1225
Silkeborg 1843
Hobro IK 2574

I alt 20481 I alt 11058
Snit 2048 Snit 1229
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albers og neftali spillede flest kam-
pe af alle
den nye cheftræner Tonny hermansen benyt-
tede 25 spillere i de 22 officielle kampe i 
efterårssæsonen. 18 kampe i nordicBet liga-
en og 4 kampe i dBu Pokalen. alle 25 spillere 
var på banen i nordicBet ligaen, mens kri-
stian Fæste, jens Berthel askou, Mads døhr 
Thychosen og lasse kronborg ikke nåede i 
aktion i dBu Pokalen. andreas albers niel-
sen og jonatan neftali spillede flest kamp af 
alle, da de deltog i alle 18 turneringskampe 
og begge kun missede ottendedelsfinalen i 
dBu Pokalen mod FC Vestsjælland. jonatan 
neftali missede kun de sidste 40 minutter af 
sæsonpremieren på hjemmebane mod Vend-
syssel FF, ellers spillede spanieren fuld tid 
hver gang han var på banen. kristian Gaarde 
kommer lige efter de to på listen, da han sad 
over mod hobro i turneringen og mod Varde 
IF i pokalturneringen. jacob ”Taz” Sørensen, 
henrik Bødker og nicolaj agger spillede alle 
med i 19 kampe. For jacob ”Taz” vedkom-
mende gjaldt det, at han havde fået spilletid 
i alle kampe, indtil han i dagene op til hjem-
mekampen mod Silkeborg IF den 7. novem-
ber blev alvorligt skadet.
I kolonnen kan du se, hvor mange kampe 
den enkelte spiller deltog i i efteråret 2013. 

I den første kolonne er det kampene i nor-
dicBet ligaen. I den anden kolonne vises 
det, hvor mange optrædener spilleren har i 
dBu Pokalen, inden den tredje kolonne er 
en sammentælling. den fjerde kolonne ”spil-
lerrangliste” viser, hvor mange kampe de 
enkelte spillere har opnået for klubben pr. 
01/12-2013.

Benyttede spillere efteråret 2013

NordicBet Ligaen DBU Pokalen I alt Spillerrangliste 
pr. 01-12-2013

Jonatan Neftali 18 3 21 105
Andreas Albers Nielsen 18 3 21 84
Kristian Gaarde 17 3 20 20
Jacob “Taz” Sørensen 15 4 19 77
Nicolaj Agger 17 2 19 46
Henrik Bødker 16 3 19 31
Azer Busuladzic 16 2 18 121
Christian Sivebæk 15 1 16 37
Viljormur Davidsen 14 2 16 16
Daniel Norouzi 12 4 16 16
Rasmus Hansen 12 3 15 15
Derrick Nissen 11 3 14 15
João Pereira 12 1 13 13
Denis Fazlagic 9 4 13 70
Kristian Fæste 12 0 12 107
Niels Bisp Rasmussen 8 2 10 28
Morten Haastrup Jensen 6 4 10 10
Rolf Toft 6 3 9 9
Gerard Aafjes 7 1 8 8
Kaimar Saag 4 4 8 16
Jeppe Hansen 3 3 6 6
Patrick Rasmussen 1 1 2 2
Jens Berthel Askou 1 0 1 54
Mads Døhr Thychosen 1 0 1 1
Lasse Kronborg 1 0 1 55
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albers blev efterårets topscorer
divisionsholdet scorede 48 mål i efteråret 
2013. 30 i nordicBet ligaen og 18 i dBu 
Pokalen. andreas albers nielsen fortsatte de 
gode takter fra forårssæsonen og blev med 
sammenlagt 11 scoringer den mest scorende 
VB’er. kristian Gaarde nettede 6 gange i tur-
neringen og én gang i pokalen, hvilket rakte 

til andenpladsen. I alt scorede 15 forskellige 
spillere vejlensernes mål. I udekampen mod 
aB i august og hjemme mod Silkeborg IF i 
november scorede modstanderen selvmål. I 
dBu Pokalen scorede elleve forskellige spil-
lere. I alt nettede vejlenserne 18 gange i 
pokalturneringen, hvor tre spillere delte top-
scorerprisen. denis Fazlagic, andreas albers 
nielsen og kaimar Saag scorede hver tre 
gange.

Målscorere efteråret 2013 
NordicBet 

Ligaen
DBU 

Pokalen I alt Mål pr. 
01-12-13

Andreas Albers Nielsen 8 3 11 30
Kristian Gaarde 6 1 7 7
Nicolaj Agger 5 1 6 15
Kaimar Saag 1 3 4 7
Denis Fazlagic 1 3 4 10
Christian Sivebæk 3 0 3 4
Rasmus Hansen 1 1 2 2
Selvmål 2 0 2
Jeppe Hansen 0 2 2 2
Viljormur Davidsen 1 0 1 1
Azer Busuladzic 1 0 1 9
Henrik Bødker 1 0 1 2
Daniel Norouzi 0 1 1 1
Jonatan Neftali 0 1 1 6
Jacob “Taz” Sørensen 0 1 1 8
Rolf Toft 0 1 1 1

30 18 48
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Vejle Boldklubs landsholdsspillere 
Vejle Boldklub kolding/Vejle Boldklub havde i 2013 12 spillere udtaget til landsholdsfodbold. 
herunder følger et overblik over alle VBk/VB’ere på landsholdsopgaver i 2012. Spillerne fra 
årgang 1997 repræsenterede VB’erne flot på ungdomslandsholdene med hele fire spillere i 
aktion, men 98’erne, der kom på banen efter sommerpausen, lagde stærkt ud med tre spil-
lere i aktion.

viljormur davidsen
Født: 19-07-1991
Position: Forsvar
landshold: Færøerne
a-landskampe/mål i 2013: 7/0

da VB signede den stærke venstreback Viljormur davidsen i som-
mertransfervinduet, signede man samtidig en a-landsholdsspiller. 
allerede før sommerpausen spillede Viljormur davidsen sine første 
kampe på det færøske a-landshold, da han blandt andre var med i 
VM-kvalifikationskampen på udebane mod Sverige. efter skiftet til 
Vejle Boldklub beholdt han pladsen på landsholdet, hvor han modsat 
hos vejlenserne hver gang optrådte i forsvarets venstre side. han leve-
rede solidt på venstreback hver gang og var med i hele kampen, da 
færingerne den 11. oktober hentede VM-kvalens første point via 1-1 
hjemme i Torshavn mod kasakhstan.

Jeppe andersen
Født: 06-12-1992
Position: Midtbane
landshold: u/21
ungdomslandskampe/mål i 2013: 2/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 13/0

Med jeppe andersen og oliver Thychosens udtagelse til to venskabs-
kampe i marts 2013, havde VB mulighed for at få flyttet turnerings-
premieren mod Viborg FF. den mulighed benyttede vejlenserne sig 
af, mens de to unge VB-talenter fik værdifuld erfaring med de bed-
ste danske talenter i årgangen. jeppe andersen blev indskiftet i ven-
skabskampene mod Frankrig ude og hjemme mod norge på Viborg 
Stadion. kampen mod franskmændene blev tabt 1-3, mens danskerne 
vandt 2-0 over norge. jeppe andersen skiftede i sommerpausen til 
esbjerg fB.

oliver Thychosen
Født: 17-01-1993
Position: angreb
landshold: u/21
ungdomslandskampe/mål i 2013: 2/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 17/2

Med oliver Thychosen og jeppe andersens udtagelse til to venskabs-
kampe i marts 2013, havde VB mulighed for at få flyttet turnerings-
premieren mod Viborg FF. den mulighed benyttede vejlenserne sig 
af, mens de to unge VB-talenter fik værdifuld erfaring med de bedste 
danske talenter i årgangen. oliver Thychosen blev indskiftet i ven-
skabskampene mod Frankrig ude og hjemme mod norge på Viborg 
Stadion. kampen mod franskmændene blev tabt 1-3, mens danskerne 
vandt 2-0 over norge. oliver Thychosen brugte sommerpausen på at 
skifte til FC nordsjælland.
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Patrick rasmussen
Født: 26-06-1996
Position: angreb
landshold: u/18
ungdomslandskampe/mål i 2013: 2/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 8/1

den målfarlige VB-spids, der hen over kalenderåret regelmæssigt sco-
rede mål for klubbens u/17- og u/19-ligahold, var med da det danske 
u/18-landshold i starten af september spillede to venskabskampe i 
Schweiz. I første opgør i Vevey blev Patrick Rasmussen indskiftet ti 
minutter før tid i 2-2-opgøret mod schweizerne, mens han begyndte 
på banen to dage efter. her spillede danskerne 1-1 i et opgør hvor 
Patrick Rasmussen var på banen i de første 45 minutter. det danske 
u/18-landshold havde efter sommerpausen fået ny landstræner, såle-
des at det var den tidligere VB-assistent henrik Clausen, der stod med 
ansvaret.

Jeppe Hansen
Født: 03-07-1996
Position: Midtbane
landshold: u/17, u/18
ungdomslandskampe/mål i 2013: 4/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 4/0

jeppe hansen spillede fire landskampe i 2013. To på u/17-landsholdet 
og efter sommerferien to på u/18-landsholdet. den gennembruds-
stærke midtbanespiller var i februar med det danske u/17-landshold 
på la Manga til en international turnering. her blev det til en indskift-
ning mod Slovakiet (1-1) og en kamp fra start mod norge (0-1). efter 
sommerferien – og oprykket til u/18-landsholdet – var jeppe hansen 
med ungdomslandsholdet i Schweiz til to venskabskampe. I 2-2-kam-
pen blev jeppe hansen indskiftet, mens han to dage senere spillede 
alle 90 minutter i 1-1-kampen mod samme modstander. jeppe han-
sen debuterede på førsteholdet i sæsonpremieren søndag den 28. juli 
mod Vendsyssel på Vejle Stadion og spillede en god håndfuld kampe 
med divisionsholdet i efteråret 2013.

Jeppe Mikkelsen
Født: 08-01-1997
Position: Forsvar
landshold: u/16
ungdomslandskampe/mål i 2013: 3/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 3/0

jeppe Mikkelsen havde erobret venstrebacken på VB’s u/17-ligahold i 
løbet af sæsonen 2012/13 og efter flere gode præstationer, blev han 
udtaget til det danske u/16-landshold der i april spillede en ueFa 
turnering i Polen. her spillede jeppe Mikkelsen tre kampe, som dan-
skerne alle vandt. det blev til fuld spilletid i én kamp, en indskiftning 
og en udskiftning. jeppe Mikkelsen der var kommet til VB i sommeren 
2012 fra kolding IF havde kun disse tre optrædener i dBu regi i 2013.

der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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ali el-Haj
Født: 26-11-1997
Position: Midtbane
landshold: u/16
ungdomslandskampe/mål i 2013:3/1
ungdomslandskampe/mål i alt: 3/1

ali el-haj gjorde Mads døhr Thychosen selskab på det yngste af dBu’s 
ungdomslandshold i 2013. den dygtige midtbanespiller på VB’s u/17-
ligahold spillede tre kampe i turneringen i Tyrkiet. de to første mod 
norge og Grækenland som indskiftningsspiller, mens han blev udskif-
tet efter 50 minutter i den sidste kamp mod Tyrkiet, hvor danskerne 
tabte 4-0. ali el-haj havde kun været på banen i otte minutter af kam-
pen mod Grækenland, da han lukkede kampen med scoringen til 4-0. 
det blev ali el-haj eneste optrædener på dBu’s ungdomslandshold i 
2013.

Mads døhr thychosen
Født: 27-06-1997
Position: angreb
landshold: u/16, u/17
ungdomslandskampe/mål i 2013: 13/2
ungdomslandskampe/mål i alt: 17/4

Mads døhr Thychosen var 2013’s mest aktive VB-spiller på de dan-
ske ungdomslandshold. Før sommerpausen spillede han fire kampe 
(2 mål) på u/16-landsholdet. alle kampene spillet ved aegean Cup i 
Tyrkiet, hvor Mads døhr scorede i sejrene over Grækenland og nor-
ge. efter sommerpausen rykkede den talentfulde VB’er op på u/17-
landsholdet der gik et travlt efterår i møde. Som opvarmning til eM-
kvalifikationen på hjemmebane spillede holdet internordisk turnering 
i norge og Syrenka Cup i Polen. her var danskerne ubesejrede, men 
alligevel leverede danskerne en skuffende eM-kval på hjemmebane.
Sejr over kasakhstan, uafgjort mod østrig og et 2-0 nederlag til 
Schweiz placerede jan Michaelsens tropper på gruppens tredjeplads, 
der måske senere kan vise sig at være nok til en runde mere i eM-
kvalifikationen. Mads døhr Thychosen blev i oktober 2013 nyere tids 
yngste debutant på førsteholdet, da han kom ind i hjemmekampen 
mod hvidovre. Senere på måneden var han på besøg hos arsenal FC 
til et træningsophold.

Casper Bruun
Født: 28-09-1997
Position: Forsvar
landshold: Futurelandsholdet
ungdomslandskampe/mål i 2013: 0/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 0/0

dBu søsatte et nyt talentprojekt i foråret 2013, som Casper Bruun 
var en del af. Futurelandsholdet blev det kaldt og var for spillere der 
fysisk måtte have et mindre efterslæb. den stærke forsvarsspiller på 
VB’s u/17-ligahold spillede to kampe mod Belgiens ditto med de øvri-
ge futurelandsholdsspillere fra årgang 1997. danskerne vandt begge 
opgør, og Casper Bruun spillede fuld tid i den sidste af kampene. kam-
pene registreres ikke som officielle ungdomslandskampe under dBu. 
Casper Bruun kom til VB fra kolding IF i sommeren 2012.
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Jonas erngaard
Født: 06-01-1998
Position: angreb
landshold: u/16
ungdomslandskampe/mål i 2013: 2/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 2/0

På det yngste af dBu’s ungdomslandshold havde VB tre spillere med i 
årgangenes første landskampe i oktober 2013. her mødte danskerne 
østrig i to kampe i nykøbing Falster. jonas erngaard fik en sen ind-
skiftning i den første kamp og en plads fra start to dage senere. ern-
gaard og danskerne vandt begge kampe, men angriberen kom ikke 
på måltavlen. jonas erngaard havde i begyndelsen af 2013 skrevet en 
treårig ungdomskontrakt med VB.

Christian Kudsk
Født: 09-01-1998
Position: Forsvar/midtbane
landshold: u/16
ungdomslandskampe/mål i 2013: 1/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 1/0

Christian kudsk var, som et par andre spillere, kun udtaget til den 
anden kamp, da det danske u/16-landshold havde dobbeltmøde med 
østrig i nykøbing Falster i oktober 2013. her spillede Christian kudsk 
fra kampstart, da danskerne med tre VB-spillere fra start vandt 3-2. 
Christian kudsk gik ud i kampens sidste minutter efter en godkendt 
kamp på venstreback. en position han ikke have optrådt på for VB’s 
u/17-ligahold. her havde han optrådt på forskellige pladser på midt-
banen. kudsk er en boldstærk og pågående spiller, der er kommet til 
klubben i sommeren 2013 fra FC Midtjylland.

agon Mucolli
Født: 26-09-1998
Position: Midtbane
landshold: u/16
ungdomslandskampe/mål i 2013: 2/0
ungdomslandskampe/mål i alt: 2/0

den stærke midtbanespiller agon Mucolli var én af tre VB-spillere på 
det danske u/16-landshold, der i efteråret 2013 spillede to venskabs-
kampe mod østrig i nykøbing Falster. et par dage inden kampene 
offentliggjorde VB, at den dygtige midtbanespiller havde lavet en 
treårig aftale med klubben, og han var da også begyndt sæsonen på 
u/17-ligaholdet meget lovende. Mod østrigerne spillede agon Mucolli 
den sidste af kampene fra start. et opgør som danskerne vandt med 
3-2.
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DBU Pokalen 13/14

”Bodil” bremsede kvartfinalen
Fru Fortuna var VB venligt stemt de tre før-
ste runder af dBu Pokalen 2013-14. alle tre 
gange blev lavere rangerede modstander-
hold trukket op af bowlen, og skønt det i to 
af kampene var med lodder og trisser, fik VB, 
hvis seneste pokaltitel ligger tilbage i 1981, 
spillet sig frem til ottendedelsfinalen. 
her ventede for første gang et superliga-
hold, men VB tog fusen på oddssætterne og 
sendte FC Vestsjælland ud af turneringen, 
skønt mange normalt startende Vejle-spillere 
blev sparet.
kvartfinalelodtrækningen bød på lokalderby 
og revancheopgør på Casa arena, men orka-
nen ”Bodil” satte på selve kampdagen d. 
05. december en stopper herfor. det er før-
ste gang siden 30. juli 2005, VB får en kamp 
aflyst på selve dagen. dengang stod banen 
hos hIk i hellerup under vand.
I skrivende stund var der ikke sat ny dato på 
kvartfinalen mod aC horsens.

14-08-13
varde iF – vejle Boldklub  
1-2 (0-0)

Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen (73. Kaimar Saag), 
Jonatan Neftali, Niels Bisp Rasmussen, Daniel Norouzi, Hen-
rik Bødker (46. Azer Busuladzic), Christian Sivebæk, Jeppe 
Hansen (89. Patrick Rasmussen), Denis Fazlagic, Jacob ”Taz” 
Sørensen, Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
54. 0-1 Jeppe Hansen
56. 1-1 Kristoffer Sørensen
90. 1-2 Denis Fazlagic

Dommer: Allan Staal

Tilskuere: 317

Debutanter: Morten Haastrup Jensen, Patrick Rasmussen

VB, der var ændret på fire pladser i forhold 
til det hold, som netop havde vundet i Glad-
saxe, havde med Varde fået en på papiret 
overkommelig entré i dBu Pokalen, men 
vestjyderne var en hårdere nød at knække 
end som så. 
hjemmeholdet med den tidligere Vejle- og 
Fredericia-spiller Søren Pallesen på holdet 
havde mest ære af en målløs 1. halvleg, hvor 
de favoriserede 1. divisionsgæster ikke havde 
meget at byde på.
unge jeppe hansen kunne dog med et flot 
langskud bringe sit hold foran en halv snes 

minutter efter pausen, men fortjent fik vest-
jyderne udlignet efter hjørnespark kort efter.
Skønt initiativet nu var på Vejle-hænder, var 
vestjyderne stadig farlige på omstillinger og 
havde i overtiden nær sørget for en artig 
pokaloverraskelse, men ramte på et frispark 
kun VB-målets bagstiver. I stedet forhindrede 
denis Fazlagic øjeblikket efter både sensa-
tion og forlænget spilletid, da han skovlede 
bolden i mål til VB-sejr.
Vejlenserne kunne give comeback til lang-
tidsskadede kaimar Saag.

27-08-13
Holluf Pile-tornbjerg iF -  vejle Bold-
klub  
0-9 (0-4)

Morten Haastrup Jensen, Viljormur Davidsen, Jonatan Nef-
tali (51. Kaimar Saag), Niels Bisp Rasmussen, Daniel Norouzi, 
Rasmus Hansen, Denis Fazlagic (58. Andreas Albers Nielsen), 
Kristian Gaarde, Nicolaj Agger (46. Jeppe Hansen), Jacob 
”Taz” Sørensen, Rolf Toft

Kampens gang:
28. 0-1 Nicolaj Agger
39. 0-2 Daniel Norouzi
41. 0-3 Jonatan Neftali
45. 0-4 Denis Fazlagic
57. 0-5 Jeppe Hansen
59. 0-6 Jacob »Taz« Sørensen
76. 0-7 Andreas Albers Nielsen
78. 0-8 Kaimar Saag
80. 0-9 Kaimar Saag

Dommer: Paw Johansen

Tilskuere: 671

Debutant: Rasmus Hansen

VB havde lodtrækningsheld og stod i anden 
runde over for nærmest en walkover i fynske 
holluf Pile mod det stedlige serie 2 hold.
der skulle dog gå næsten en halv time, inden 
nicolaj agger med venstrepoten fik slået hul 
på bylden. herefter gik det så også stærkt, 
om end resultatet altså ikke ganske nåede at 
blive tocifret.
Ved den ottende scoring tillod kaimar Saag 
sig at brænde et straffe, men ”Taz” samlede 
riposten op og spillede esteren, som så alli-
gevel fik scoret.
der var ros fra træner Tonny hermansen til 
godt kæmpende fynboer: ”Vi måtte arbejde 
hårdt i en halv time, før vi fik dem lukket 
op.”
VB kunne give debut til lejesvenden Rasmus 
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hansen fra Randers, som spillede alle 90 
minutter.

25-09-13
næstved Boldklub - vejle Boldklub
3-5 (1-1) (3-3)

Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, 
Viljormur Davidsen, Daniel Norouzi, Jeppe Hansen (86. 
Jacob ”Taz” Sørensen), Rasmus Hansen (71. Henrik Bødker), 
Kristian Gaarde, Denis Fazlagic, Rolf Toft, Kaimar Saag (66. 
Andreas Albers Nielsen)

Kampens gang:
41. 1-0 Anders Clausen
45. 1-1 Kaimar Saag
49. 1-2 Rolf Toft
70. 1-3 Andreas Albers Nielsen
74. 2-3 Stefan Nygaard Hansen
82. 3-3 Patrick Hansen
110. 3-4 Andreas Albers Nielsen
114. 3-5 Denis Fazlagic

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 534

også i tredje runde havde VB fordelen af at 
møde et lavere rangeret hold – men måtte jo 
så også samtidig på udebane for tredje gang.
Vejlenserne kom dog på overarbejde den 
aften mod 2. divisionsholdet. en gammel 
kending i nørreskoven, anders Clausen, 
bragte sydsjællænderne foran kort inden 
pausen, men i 1. halvlegs overtid fik kaimar 
Saag udlignet.
VB syntes at have afgjort kampen, da det 
med 20 minutter igen stod 1-3 efter sco-
ringer af Rolf Toft og indskiftede andreas 
albers, men værterne fik udlignet og tvang 
dermed favoritterne ud i forlænget spilletid.
her havde de fuldtidsprofessionelle dog 
overtaget, og albers og Fazlagic kunne med 
to scoringer i de sidste ti minutter sikre VB 
adgang til fjerde runde.
ass. træner kim engstrøm vikarierede for en 
karantæneramt Tonny hermansen: ”Typisk 
pokalkamp. Skidt, vi lukker dem ind i kam-
pen ved 1-3 – her er vi for dårlige i forsvaret 
ved en-mod-en situationer.”

29-10-13
vejle Boldklub - FC vestsjælland 
2-1 (1-0) 

Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Gerard Aafjes, 
João Pereira, Daniel Norouzi, Rolf Toft (64. Rasmus Hansen), 
Henrik Bødker, Kristian Gaarde (55. Denis Fazlagic), Azer 
Busuladzic, Jacob ”Taz” Sørensen, Kaimar Saag (70. Nicolaj 
Agger)

Kampens gang:

44. 1-0 Kristian Gaarde
66. 2-0 Rasmus Hansen (straffespark)
81. 2-1 Dennis Sørensen

Dommer: Jakob Kehlet

Tilskuere: 1182

I ottendedelsfinalen kunne VB endelig byde 
det vejlensiske publikum på pokalfodbold. 
og de rødtrøjede underdogs skabte en artig 
overraskelse, da de i lighed med pokalturne-
ringen 2012-13 ekspederede FC Vestsjælland 
ud af cup’en.
Tonny hermansen havde tilmed rystet posen 
og givet plads til flere normale bænkevar-
mere i startelleveren – holdet var ændret på 
seks pladser i forhold til turneringskampen i 
Marienlyst weekenden inden. ove Pedersen 
derimod kom ”mit der ersten Garnitur.”
FCV var farligst i en jævnbyrdig 1. halvleg, 
men Morten haastrup holdt VB inde i kam-
pen med superredninger, og kristian Gaarde 
kunne sørge for en overraskende føring til 
hjemmeholdet umiddelbart inden pausen.
Værterne holdt stort set sjællænderne fra 
fadet efter pausen, og Rasmus hansen kunne 
omsætte et straffe begået mod kaimar Saag.
dennis Sørensens reducering mod slutningen 
var således kun kosmetisk.

Ole Kristensen
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Reserveholdsturneringen forår 2013

Vejle Boldklub koldings reservehold vandt 
sin pulje i efteråret 2012 på en bedre mål-
score end oB, og holdet kvalificerede sig der-
med egentlig til at spille med i ”topgruppen” 
i foråret. Men grundet et stramt program for 
nordicBet ligaen i foråret 2013, valgte man 
at placere reserveholdene fra nordicBet liga-
en i en pulje for sig i foråret 2013. 

Puljen bestod af Viborg, lyngby, FC Frederi-
cia, Vejle Boldklub kolding, hB køge og aB, 
der mødte hinanden en gang i løbet af for-
årets reserveholdsturnering. Vejle Boldklub 
kolding sluttede på en 4. plads med fem 
point og en målscore på 9-5 efter forårets 
seks kampe. 

Vejle Boldklub kolding indledte turneringen 
mandag den 18. februar med et lokalopgør 
mod FC Fredericia. opgøret blev spillet på 
kunstgræsbanen ved Balle Musik- og Idræt-
sefterskole.  hjemmeholdet vandt en storsejr 
på 7-0 over et ungt og bravt kæmpende Fre-
dericia-mandskab, der hovedsageligt bestod
 af u/19 og u/17-spillere. Sejren skulle have 
været større, men det kneb med effekti-
viteten før pausen. Målscorere i sejren var 
andreas albers nielsen (2), Thomas Mikkel-
sen (2), oliver Thychosen, jeppe andersen og 
anfører david Vidarsson. 

efter kampen havde træner Claus nørgaard 
følgende kommentarer: 

- Vi skulle havde vundet kampen større, 
men 7-0 er et retvisende billede af den store 
niveauforskel på de to hold. jeg kunne godt 
ønske mig, at vi var blevet matchet lidt bed-
re, end vi blev i dag, sagde Claus nørgaard.

I den efterfølgende kamp spillede VB 0-0 
mod aB. kampen den 16. marts blev brugt 
som generalprøve inden forårspremieren i 
nordicBet ligaen mod FC Fredericia. opgø-
ret blev afviklet under vanskelige forhold i 
VB Parken, da sneen dalede ned over kunst-
græsbanen på træningsanlægget, og især 
efter pausen var det svært at spille fodbold 
med banen dækket af sne. 

- Vi begynder for passivt i første halvleg, og 
det er først efter pausen, at vi kommer frem 
på banen og er aggressive. Til gengæld er vi 
klart bedst i anden halvleg. kampen i dag 
viste, at vi er nødt til at starte kampene med 

stor indsats, og så må spillet komme som 
følge af indsats og ikke omvendt, sagde kim 
Brink.
- jeg er enig i, at forholdene var svære i dag. 
I begyndelsen af første halvleg var banen fin 
nok, men så begyndte det at sne. I anden 
halvleg er der nærmest tale om uvejr, sagde-
kim Brink.

Forårspremieren blev senere udsat, da jeppe 
andersen og oliver Thychosen blev udta-
get til u/21-landsholdet, men det er en helt 
anden historie… 

Mandag den 8. april måtte reserverne for 
første gang i foråret se sig besejret, da hol-
det på udebane tabte 3-1 til lyngby på 
Virumgård kunstgræsbane.  nicklas ullum 
bragte gæsterne foran, men et stærk besat 
lyngby-mandskab, der kun bestod af spillere 
fra deres a-trup, slog tilbage på scoringer af 
lasse Fosgaard, Frederik Gytkjær og ayoub 
Sørensen og vandt 3-1.

efter kampen havde træner nikolaj Primdal 
følgende kommentarer til nederlaget.
- Vi møder et fint lyngby-hold og bliver mat-
chet godt. Vi står sammen som hold, og gør 
det vi kan og leverer en fin indsat. lyngby 
har bolden mest, men uden for alvor at kom-
me til kæmpe chancer, og da stillingen er 1-1 
med lidt mere end ti minutter igen, står vi 
med fornemmelsen af, at vi kan tage et point 
med hjem, men så scorer de to gange til sidst. 
Sejren til lyngby er fortjent, sagde nikolaj 
Primdal.
han glædede sig over, at kampen gav fuld 
spilletid til jeppe andersen, denis Fazlagic 
og oliver Thychosen, ligesom david Vidars-
son fik en time på kunstgræsset i Virum.

Fredag den 24. maj spillede VBk næstsidste 
reserveholdskamp efter en uge med VBk on 
Tour, hvor klubben spillede mod ammitsbøl/
egtved, Tørring/ølholm og Give, og den end-
te med et 2-1 nederlag ude mod Viborg FF. 
danilo arrieta bragte hjemmeholdet foran 
efter 25 minutters spil. VBk’s jeppe hansen, 
der til dagligt spillede på u/17-holdet, udlig-
nede på langskud med 20 minutter igen. 
kort før tid sikrede Tobias Perch-nielsen 
Viborg sejren med scoringen til 2-1.
efter kampen havde træner nikolaj Primdal 
følgende kommentarer til kampen.
- det var vigtigt for os, at vi i dag stod sam-
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men om at lave en god præstation, og det 
gjorde vi på trods af nederlaget. Vi leverede 
en rigtig fin præstation set i lyset af, at vi har 
spillet fem kampe på fem dage. Stor ros til 
spillerne fra a-truppen, som var med, for de 
leverede et professionelt stykke arbejde, og 
det gav vores unge spillere muligheden for 
at spille en god kamp, og det gjorde de, siger 
nikolaj Primdal. 

Vejle Boldklub koldings reservehold spillede 
5. juni den udsatte kamp mod hB køges ditto 
på SeaS-nVe Park i herfølge. Både værterne 
fra hB køge og Vejle Boldklub kolding stil-
lede op med mange unge spillere i forårets 
sidste reserveholdskamp. opgøret bølgede 
frem og tilbage med tilbud i begge ender, 
men ingen af holdene fik nettet til at blafre i 
herfølge denne onsdag eftermiddag, og der-
for endte det meget retfærdigt 0-0.
Træner kim engstrøm havde følgende kom-
mentarer til kampen:
- hB køge er bedst i 1. halvleg. Vi tog et 
lavere udgangspunkt og forsøgte at slå til 
på omstillinger, og efter en skidt indledning 
kommer vi bedre med, som halvlegen skred 
frem. Vi fik ikke spillet vores chancer helt 
store nok, og så stod det 0-0 efter 1. halv-
leg. Vi justerer nogle ting i pausen og stresser 
dem højere oppe på banen. Vi bliver langt 
mere farlige og sidder på halvlegen både 
spille- og chancemæssigt. Vi mangler dog 
den skarphed, der kunne afgøre kampen. de 
sidste fem minutter satser vi så, ved at smide 
derrick nissen på toppen, det gav også en 
chance, men vi scorede ikke. Resultatet var 
meget retfærdigt. Vi ville gerne have vundet, 
men vi kunne også have tabt. Casper Bruun 
fik kamptræning efter syv uger på sidelinjen 
med en brækket hånd, og det var godt for 
ham, inden der venter u/17-holdet tre vig-

tige kampe, sagde kim engstrøm.
 
Vejle Boldklub valgte i sommers ikke at del-
tage i reserveholdsturneringen 2013/2014. 
om den beslutning sagde sportschef Mads 
Bro hansen til www.vejleboldklubkolding.dk 

- Vi har ikke de fornødne ressourcer pt. til at 
gennemføre turneringen på et tilfredsstillen-
de niveau, og derfor har vi valgt ikke at del-
tage i reserveholdsturneringen 2013/2014. I 
stedet vil vi selv arrangere kampe for at få 
matchet vores reserver på det nødvendige 
niveau. 

Henning Jepsen 

Resultater foråret 2013: 
18-02-13
Vejle Boldklub Kolding - FC Fredericia 7-0 
16-03-13 
Vejle Boldklub Kolding - AB 0-0  
08-04-13 
Lyngby - Vejle Boldklub Kolding 3-1  
24-05-13 
Viborg - Vejle Boldklub Kolding 2-1  
05-06-13 
HB Køge - Vejle Boldklub Kolding 0-0 

Havnegade 13 . 7100 Vejle
Telefon 75 82 34 31

– specialforretning med det store
udvalg i polyetherskum og stoffer.

På gensyn hos Idea Skum!

reserveligaen foråret 2013 (Pulje) 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Viborg 5 3 1 1 9-7 10
2 Lyngby 5 2 2 1 9-7 8
3 FC Fredericia 5 2 2 1 8-13 8
4 Vejle Boldklub Kolding 5 1 2 2 9-5 5
5 HB Køge 5 1 2 2 3-4 5
6 AB 5 1 1 3 7-9 4

Forhandler af:

Energetix 
magnetsmykker

Friendtex 
tøj

Forever 
aloe vera

timogsimonsen 
tørklæder, tasker m.m.

Bodil Kristensen
Bogfinkevej 8

8721 Daugård
Tlf. 40 13 00 21
obk@hafnet.dk

Åben i butikken torsdag 12-18
- samt efter aftale
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The Young Ones

Serien The young ones kørte i foråret i Vejle 
Boldklub koldings kampprogram. her por-
trætterede lars Christensen seks af klubbens 
fodboldtalenter. den første artikel med u/17-
holdets Casper Bruun blev bragt i kamppro-
grammet mod FC Fredericia den 28. marts 
2013, og den sidste artikel i serien med Mads 
døhr Thychosen blev bragt i kampprogram-
met mod hB køge den 20. maj 2013. 

Casper Bruun
Artiklen om Casper Bruun blev bragt første 
gang i kampprogrammet mod FC Fredericia 
den 28. marts 2013.
Casper Bruun (1997) har på rekordtid etab-
leret sig som en af profilerne på Vejle Bold-
klub koldings u/17-ligahold. den tidligere 
mesterrækkespiller fra kolding IF har midter-
forsvaret som favoritpositionen, men hård 
konkurrence har betydet, at han har spillet 
højre back, hvor han også har over¬bevist 
landstræneren om sine kvaliteter.
Casper Bruun sparkede til de første fodbol-
de i kolding-klubben nr. Bjert Strandhuse, 
inden han skiftede til kolding IF. her var han 
én af profilerne på det kIF-hold, der slutte-
de midt i mesterrække 1 sidste forår. I tiden 
som kolding IF-spiller fik han også fornem-
melsen af forholdene i Vejle Boldklub via 
kuV-træningen og træningskampe med VB’s 
u/15-hold. Siden i sommer har han så været i 
u/17-ligatruppen i VBk, hvor han som første-
årsspiller har kæmpet sig til mange minutter 
på banen.

- jeg var en smule nervøs ved at skulle 
begynde på efterskolen og i Vejle Boldklub 
kolding. jeg vidste, at der var mange gode 
spillere i Vejle-kolding. Mange af 96’erne var 
gode, så det ville blive svært for mig at spille 
mig på holdet. jeg var indstillet på, at jeg 
skulle kæmpe mig på holdet, og det er jeg 
glad for, er lykkedes, forklarer Casper Bruun.
Forsvarsspilleren ser sig selv som midterfor-
svarer, men det er ikke her, at han har fået sit 
gennembrud i klubben.
- konkurrencen i midterforsvaret har været 
meget hård, så jeg har spillet højre back. det 
vigtigste for min udvikling er spilletid, men 
på sigt ser jeg mig selv som midterforsvarer. 
Mine styrker er i hovedspillet, mens jeg ger-
ne vil bygge på offensivt, især i omgangen 
med bolden. jeg er vant til at arbejde hårdt 
og skulle kæmpe for at få spilletid, og det 
vil jeg fortsat gøre. jeg er bevidst om, hvad 
jeg er god til, mens jeg øver mine svage sider, 
siger Casper Bruun, der i 2013 er blevet udta-
get til samling med u/16-landsholdet.
- det gik rigtig godt til træningssamlingen, 
og jeg er blevet udtaget til en futurelands-
kamp i Belgien i april måned. det er rigtig 
stort for mig at prøve, så det er bare med at 
klø på. På den helt lange bane drømmer jeg 
om at kunne leve af at spille fodbold og ger-
ne i en udenlandsk klub, siger Casper Bruun 
og smiler.

engstrøm: Bruun sætter en ære i at forsvare
Vejle Boldklub koldings u/17-ligatræner, kim 
engstrøm, har haft Casper Bruun i sin trup i 
denne sæson, og han giver ham dette skuds-
mål:
- Casper Bruun er en midterforsvarer, som er 
meget dygtig til at forsvare. han er meget 
dedikeret og sætter altid en ære i at forsva-
re. jeg har brugt ham på højre back for at 
give ham erfaring på u/17-liganiveau. kon-
kurrencen om pladserne centralt i forsvaret 
har været hård, så for at give Casper kampe 
har jeg valgt ham til højre back. det giver 
ham en ekstra dimension i hans spil, siger 
kim engstrøm.
- han vil få kampe som midtstopper på sigt. 
Casper Bruun er meget ærgerrig og vil altid 
træne. han er aldrig skadet, vil gerne lytte 
og forsøger hele tiden at forbedre sig. det er 
gode egenskaber for en ung fodboldspiller. 
han har taget store skridt i det første halve 
år i klubben. han kom fra et midterhold i 
mesterrække 1 til en ligaklub, det kræver 
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store step at rykke det skridt. Vi skal stadig 
bygge fodboldmæssige ting på ham, men 
han er i besiddelse af en stærk vindermenta-
litet og spillede i vores forårspremiere mod 
Brøndby en halvleg med et trælår, så han 
er den hårdføre type. Samtidig har Casper 
Bruun store lederegenskaber, og han vil få 
stor betydning for vores kommende u/17-
ligahold, siger kim engstrøm.

Tekst: Lars Christensen.

nicklas eriksen
Artiklen om Nicklas Eriksen blev bragt første 
gang i kampprogrammet mod FC Hjørring 
den 31. marts 2013.
nicklas eriksen (1994) er topscorer på Vejle-
koldings u/19-ligahold med fem mål på trods 
af en efterårssæson, hvor han kun spillede 
seks kampe. den hurtige angriber med mål 
i støvlerne kom relativt tidligt ind omkring 
førsteholdet i Vejle-kolding, også før end 
han selv regnede med det.
Fodboldspillet begyndte for nicklas eriksen 
i byen Skodborg ved Vejen, hvor den lokale 
fodboldklub havde gavn af den hurtige spil-
ler, indtil han var u/15-spiller.
- jeg havde tidligere fået tilbud fra kolding, 

men jeg tog først til kB som 2. års u/15-spiller 
og spillede der et halvt år. jeg blev topscorer 
med 14 mål i 14 kampe og scorede lige præcis 
et mål i hver kamp, husker nicklas eriksen, 
der ikke var ret længe i kB.
- Som 2. års u/17-spiller skiftede jeg så til kol-
ding IF, hvor jeg begyndte i januar 2011 og 
havde seks måneder tilbage, inden jeg blev 
u/19-spiller. det gik ret godt, og jeg spillede 
5 kampe på 1. divisionsholdet, blandt andet 
kom jeg på banen på Vejle Stadion mod VB i 
en kamp, der endte 2-2, siger nicklas eriksen.
Stortalentet, der altså allerede som 16-årig 
spillede de første divisionskampe, blev sluset 
ind omkring Vejle Boldklub koldings talent-
hold sammen med holdkammeraterne Mads 
Zederkof og Matthias nielsen fra kIF, da sam-
arbejdet mellem VB og kIF trådte i kraft i 
sommeren 2011.
- en måned eller to inden jeg kom herop, blev 
vi hentet ind til prøvetræning med det davæ-
rende u/19-hold. Tidligere havde jeg ikke 
mærket interesse fra VB, men fra sommerfe-
rien blev jeg ligaspiller i VBk, og siden har 
jeg været glad for at være her. jeg har ikke 
tænkt så meget over at være kIF’er i VBk, nu 
føler jeg mig som en VBk-spiller, og det er jeg 
glad for, forklarer nicklas eriksen.
allerede i sidste sæson nåede offensivspille-
ren ind omkring klubbens 1. divisionshold, da 
daværende cheftræner nicolai Wael havde 
nicklas eriksen med til udekampen mod FC 
Vestsjælland, hvor han debuterede med en 
sen indskiftning. det blev også til en halvleg i 
sæsonens sidste kamp mod næstved.
- jeg blev hurtigt aktuel til 1. divisionsholdet 
også meget hurtigere, end jeg selv havde for-
ventet. hvis man skal have den slags chancer, 
er det bare med at klø på i kampene og score 
mål og så gøre sig fortjent den vej igennem, 
siger nicklas eriksen.
- jeg vil vise, at jeg kan score mål. Mange mål. 
jeg er en hurtig spiller, som har et godt blik 
for spillet og mine medspillere. jeg mener 
selv, at jeg er en rendyrket angriber, ikke 
andet, selvom jeg har spillet på en kant. det 
har været nemt at falde til i klubben, og jeg 
håber, at kunne få lov til at blive her, siger 
nicklas eriksen.

Brian rasmussen: eriksen den største ener i 
truppen
Vejle-koldings u/19-ligahold trænes af Bri-
an Rasmussen, og han er ikke i tvivl om, at 
potentialet er til stede i nicklas eriksen, der 
dog helst ikke skal have spoleret tiden som 
ungdomsspiller af flere skader.
- I topform er nicklas eriksen en meget 
spændende spiller, men grundet næsten 

om Casper Bruun
navn: Casper Bruun
Født: 28-09-1997
Position: Forsvar
Rygnummer: 20
Tidligere klubber: nr. Bjert Strandhuse, 
kolding IF
Favoritspiller: Carles Puyol
Favoritklub: FC Barcelona
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seks måneder på sidelinjen, er der endnu et 
stykke vej til topformen. nicklas er hurtig, 
målfarlig og så sparker han meget tørt til 
bolden, siger Brian Rasmussen.
- nicklas eriksen er en dejlig spiller at have 
med på træningsbanen. han er ihærdig, og 
så kommer han altid med godt humør og 
laver sjov, men formår samtidig at være seri-
øs med sin fodbold. han er vel den største 
ener i vores trup og holdets største offensive 
profil. jeg er glad for at have ham tilbage 
efter skader, og nu skal vi have gjort ham 
rigtig kampklar igen, siger Brian Rasmussen, 
der i 2013’s to første turneringskampe, kun 
kunne benytte nicklas eriksen som indskifter 
i 2. halvleg.
VBk-træneren er ikke i tvivl om, at nicklas 
eriksens kvaliteter kan bruges i klubben i 
fremtiden, men det kræver, at spilleren hol-
der sig kampklar.
- han har været ude i lang tid, og nu skal han 
helst ikke have flere perioder på sidelinjen 
som ungdomsspiller. hans spidskompetencer 
er efterspurgte i moderne fodbold, og jeg 
kunne godt forestille mig, at der kunne blive 
brug for ham efter sommerpausen, slutter 
Brian Rasmussen.

Tekst: Lars Christensen.

Ole Bisp rasmussen
Artiklen om Ole Bisp Rasmussen blev bragt 
første gang i kampprogrammet mod Skive 
den 7. april 2013.
ole Bisp Rasmussen (1996) måtte i en tidlig 
alder vælge mellem elitefodbold og hånd-
bold. det blev fodbolden i først VB og siden 
hen VBk, der vandt for forsvarsprofilen på 
det yngste VBk-mandskab. han har døjet 
meget med overbelastningsskader i lysken 
de sidste halvandet år, hvilket har kostet et 
kontinuerligt kampforløb, men nu skulle 
u/17-anføreren være fit for fight.
ole Bisp Rasmussen har ikke fodbolden fra 
fremmede. Både Mads Bisp Rasmussen (1990) 
og niels Bisp Rasmussen (1993) har spillet 
fodbold i VB, men alligevel havde den yngste 
af brødrene et svært valg foran sig.
- jeg spillede både håndbold og fodbold og 
skulle så vælge, hvad der skulle prioriteres 
højest. jeg havde et tilbud fra Fredericia 
hk, og senere kom VB så på banen, men jeg 
valgte at blive i Vinding SF, hvor jeg havde 
spillet, siden jeg var 3-4 år. jeg følte ikke, at 
jeg var klar til at stoppe i Vinding SF, så jeg 
tog et halvt år mere med, blandt andet for at 
udvikle mig som fodboldspiller, og fordi jeg 
havde det rigtig godt med medspillere og 
trænere, indleder ole Bisp Rasmussen.
halvvejs igennem tiden som u/13-spiller, 
skiftede han så til Vejle Boldklub, og den 
endelig prioritering af fodbold var truffet. 
For ole Bisp var overgangen og skiftet helt 
problemfrit.
- Igennem både niels og Mads (ældre søsken-
de, red.) havde jeg fået et indtryk af flere af 
trænerne i klubben, ligesom jeg selv havde 
trænet lidt med holdet. jeg kendte også 
mine nye medspillere fra de mange indbyr-

om nicklas eriksen
navn: nicklas eriksen
Født: 25-08-1994
Position: angriber
Rygnummer: 10
Tidligere klubber: Skodborg, kB, 
kolding IF
Favoritspiller: Robin van Persie
Favoritklub: FC Barcelona
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des kampe fra min tid som Vinding SF-spiller. 
det var meget nemt at falde til i VB, og jeg 
blev taget godt imod af både trænere og 
medspillere, siger ole Bisp Rasmussen.

Sendt på sidelinjen af overbelastningsskader
han blev formelt u/17-spiller i klubben i som-
meren 2011, men allerede som u/15-spiller 
debuterede han i u/17-ligaen.
- jeg trænede tidligt med u/17-ligaholdet og 
fik kampe i ligaen. det betød rigtig meget 
for min udvikling, at jeg fik kampe mod spil-
lere som lucas andersen og Viktor Fischer 
(begge ajax amsterdam, red.). jeg høstede 
en del erfaring ved at være med tidligt, siger 
ole Bisp Rasmussen, der i tiden som u/17-
ligaspiller i VBk har oplevet flere perioder 
ude af holdet.

- det har været rigtig træls og hårdt med 
de mange og lange perioder, hvor jeg ikke 
har kunnet spille kampe og træne, som jeg 
gerne ville. I de sidste halvandet år, har det 
været on/off sådan lidt på skift, men siden 
1. januar har det set bedre ud. jeg har fået 
et genoptræningsprogram fra Susanne dam- 
gaard, som jeg følger, og tingene bliver 
doseret godt. Tidligere på året spillede jeg 
tre kampe på en uge, og det kunne mærkes, 
men vi forsøger at prioritere tingene korrekt, 
siger ole Bisp Rasmussen.
- det var overbelastningsskader i lysken, der 
gjorde, at jeg har været ude så meget. det 
var en hård periode, men støtten fra nikolaj 
Primdal og min familie har betydet meget. 
den har fået mig til at kæmpe videre, for-
klarer ole Bisp Rasmussen, der også oplever 
opbakning fra de ældre brødre.
- Vi støtter og hjælper hinanden. de har jo 
begge fodboldforstand qua deres egne erfa-
ringer. niels guider mig omkring forsvarsspil-
let. Vi minder om hinanden som fodboldspil-
lere og i vores spil, men ellers må det være 
op til andre at vurdere styrker og svagheder, 
siger ole Bisp Rasmussen, der ligesom niels 
har spillet kampe på dBu’s ungdomslands-
hold.
- Mit mål med fodbolden er hele tiden at 
udvikle mig. jeg vil gerne spille med VBk i 
Superligaen og være en del af holdet, og 
senere opleve det at spille i udlandet. Men 
jeg ved også, at jeg skal udvikle mig. eng-
land kunne være meget interessant at prøve, 
fordi det er fysisk med duelspil. det passer 
mig fint. ellers har jeg en drøm om at komme 
til at spille med niels. det kunne være sjovt, 
siger ole Bisp Rasmussen.

engstrøm: dygtigste forsvarsspiller på ung-
domsholdene
Vejle-koldings u/17-ligatræner kim 
engstrøm har måttet undvære sin anfører i 
store dele af den igangværende sæson, men 
alligevel tøver han ikke med at kalde en ole 
Bisp Rasmussen i kampform for den bedste 
forsvarsspiller på ungdomsholdene.
- Både som fodboldspiller og som leder er 
han helt afgørende på u/17-ligaholdet. han 
er meget dygtig i sit forsvarsspil, fordi han 
går på kroppen af angriberne. han udstråler 
autoritet og har et dejligt gå-på-mod. han 
skal blive bedre med bolden og i de offen-
sive aktioner, ligesom jeg mener, at vi godt 
kan håbe på flere mål fra hans side gerne 
omkring de offensive dødbolde, siger kim 
engstrøm.
- Ved talentturneringen i norge i vinterop-
starten var han den dygtigste forsvarsspiller 
vi havde med, og hvis han spillede på vores 
u/19-ligahold, ville han også være en klar 
profil. det siger lidt om hans betydning for 
holdet. Vi mistede point i efteråret, da han 
ikke var med, og det kan allerede aflæses 
på resultaterne efter vinterpausen, at han er 
med igen, siger kim engstrøm.
- oles potentiale er højt. havde han været fit 
for fight, havde han også været mere med 
landsholdet, end tilfældet har været. jeg 
vurderer ham til at være top 3-4 styk¬ker i 
årgangen, som blandt andre tæller andreas 
Christensen fra Chelsea. han har forudsæt-
ningerne til at nå ligeså langt som niels Bisp. 
de minder om hinanden. ole har nogle ting, 
som han skal have indhentet efter skade-
spauserne, men hvis han fortsætter ad den 
vej, som han har fulgt i 2013, så får vi også 
styr på det, siger kim engstrøm.

Tekst: Lars Christensen.

om ole Bisp Rasmussen
navn: ole Bisp Rasmussen
Født: 18-06-1996
Position: Forsvar
Rygnummer: 3
Tidligere klubber: Vinding SF
ungdomslandskampe/mål: 3/0
Favoritspiller: daniel agger
Favoritklub: FC Barcelona
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derrick nissen
Artiklen om Derrick Nissen blev bragt første 
gang i kampprogrammet mod FC Vestsjæl-
land den 24. april 2013.
derrick nissen (1994) spiller netop nu på 
fjerde sæson i Vejle Boldklub kolding. den 
hårdføre højreback, der kom til nørreskoven 
fra FIF/B 1909, bliver seniorspiller efter som-
merferien, og han håber at have en fremtid 
i klubben.
derrick nissen var i sommeren 2009 én af 
hele fire spillere hentet i klubber omkring 
odense, der skiftede til nørreskoven og VB. 
derrick nissen kom fra FIF/B 1909 sammen 
med Patrick jensen, mens kasper høst og 
Benjamin hansen stødte til fra næsby Bold-
klub.
- jeg kendte ikke Benjamin hansen og kas-
per høst, men vidste hvem de var. Patrick 
jensen spillede jeg sammen med i FIF/B 1909. 
det havde da lidt betydning, at vi var et par 
stykker fra Fyn, men det var ikke afgørende. 
jeg var glad for at kunne kombinere fodbold 
og efterskole det første år i Vejle. Siden er 
jeg faldet godt til i byen, og det har helt 
sikker hjulpet, at vi var flere fra Fyn. Senere 
kom jeppe kirk til, og ham har jeg også spil-
let sammen med tidligere, indleder derrick 
nissen.
- det var vel den første sæson i klubben, der 
har været bedst rent resultatmæssigt. Vi blev 
nr. 5 i u/17-ligaen og spillede mange gode 
kampe. jeg husker, vi havde en stime på 
5-6-sejre i træk, og vi lå ret godt til i tabellen 
og kunne måske have taget medaljer, hvis 
vi havde fortsat. det var samme sæson, jeg 

kom med landsholdet, og jeg husker tydeligt 
min debut mod Tyskland. det var kæmpe-
stort, siger derrick nissen og fortsætter om 
kampene i rødt og hvidt:
- jeg var med til u/17 eM og VM. Selvom jeg 
ikke spillede fast på holdet, var det en stor 
oplevelse at være en del af. jeg har klare 
ambitioner om, at jeg igen skal være en del 
af landsholdet, siger derrick nissen.
du var en del af det allerede halv-berømte 
danske ungdomslandshold fra årgang 1994. 
hvordan oplevede du det?
- det er lidt surrealistisk at se, hvor flere af 
spillerne er endt henne. nogle i ajax amster-
dam, én i Bayern München og så videre. det 
er kun halvandet år siden, at jeg spillede 
kampe med dem på ungdomslandsholdet og 
kunne møde dem i ungdomsligaerne. det er 
ret vildt, hvor hurtigt det kan gå, siger der-
rick nissen.

netop hjemvendt fra to store slutrunder med 
ungdomslandsholdet, var der førsteholdsde-
but til derrick nissen i en pokalkamp mod 
Funder GF i 2011.
- det var måske ikke den største kamp i de 
mest prangende omgivelser, men jeg var rig-
tig glad for at få min førsteholdsdebut. jeg 
tog det som et stort skulderklap, og det gav 
mod på mere, siger derrick nissen.
I den efterfølgende divisionskamp mod Ran-
ders FC var derrick nissen med som indskift-
ningsspiller uden at komme i kamp. Siden er 
det blevet til reserveholdskampe og kampe 
på u/19-ligaholdet.
- jeg har trænet rimelig fast med førstehol-
det i denne sæson. nogle uger mere end 
andre. det skal passe med min skole og før-
steholdets kampprogram. jeg lærer hver 
gang, jeg er træner med dem. der er mere 
tempo på, og spillerne er stærkere fysisk og 
går meget på kroppen, forklarer derrick nis-
sen, der startede karrieren i VB som midter-
forsvarer, men sidenhen blev højreback.
- På banen er jeg god 1:1, hurtig og aggres-
siv i mit spil. jeg vil gerne forbedre afleve-
ringerne fremad banen og det offensive spil. 
jeg har tidligere spillet midterforsvarer og 
højrekant, men spiller helst højreback. det er 
dejligt at være alsidig, men jeg ser mig selv 
som højreback, siger derrick nissen.

den 19-årige profil på u/19-holdet har kon-
traktudløb i klubben til sommer – samtidig 
med at tiden som ungdomsspiller slutter.
- Som udgangspunkt vil jeg gerne blive i Vej-
le og slå igennem her. her har jeg spillet som 
ungdomsspiller og jeg vil gerne blive senior-
spiller her, siger derrick nissen.
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Patrick rasmussen
Artiklen om Patrick Rasmussen blev bragt 
første gang i kampprogrammet mod Viborg 
FF 2. maj 2013.
Patrick Rasmussen (1996) blev som første-
års u/17-spiller topscorer i u/17-ligaen med 
16 mål for Vejle-koldings yngste hold. det 
kastede efterfølgende både en toårig aftale 
med VBk og landsholdsdebut af sig for den 
16-årige angriber, der som søn af klubbens 
tidligere angriber, Brian Rasmussen, ikke har 
målnæsen fra fremmede.
Vejle Boldklubs træningsanlæg på nordre 
Stadion lagde rammerne for Patrick Rasmus-
sens første bekendtskaber med fodbolden 
som 4-5-årig. lige siden har han spillet for 
VB.
- jeg husker de første år i VB, som værende 
rigtigt sjove. Min bror (yannick Rasmussen, 
årgang 1992, red.) spillede også i klubben 
på et ældre hold, og det var sjovt at lære af 
ham. I de første par år var min mor, henri-
ette Rasmussen, meget inde omkring min 
fodbold ved træningen, mens min far Brian 
Rasmussen har været tættest på min udvik-
ling på fodboldbanen de seneste par år. jeg 
nåede desværre ikke at se min far spille fod-
bold, men jeg har set tv-klip med ham, og 
det har været sjovt, siger Patrick Rasmussen, 
inden han mindes tiden på nordre Stadion.
- jeg har rigtig mange minder fra nordre Sta-
dion. det var hårdt at forlade banerne, fordi 
jeg har spillet så meget på dem, og de lå per-
fekt i forhold til at komme derud. Men VB 
Parken er også et fint sted, forklarer Patrick 
Rasmussen.
- jeg har hele tiden været glad for at spille 
i klubben. Først som u/15-spiller fandt jeg 
ud af, at jeg kunne drive det til lidt mere. 

Brian rasmussen: derrick nissen skal nok nå 
i mål
Vejle Boldklub koldings u/19-ligatræner Bri-
an Rasmussen ser store muligheder for for-
svarsprofilen på u/19-holdet derrick nissen. 

- derrick nissen har mange færdigheder. han 
er hurtig, god på bolden, har stor udholden-
hed og er meget træningsparat. han er altid 
velforberedt og kommer for at træne hver 
gang. han yder altid alt, hvad han kan, og 
det er oftest disse spillere, der flytter sig mest 
som seniorspillere, siger Brian Rasmussen.
- hvis han slipper for skader, går han helt sik-
kert en god karriere i møde. derrick nissen 
har et stort talent og skal nok nå i mål på 
højeste niveau i danmark. han besidder kva-
liteter, som en moderne back skal have, med 
hans fart og boldomgang. de største talen-
ter i danmark er under stor bevågenhed, og 
det er oftest et spørgsmål om held/uheld, om 
man ryger af sted til udlandet, men i første 
omgang vil derrick nissen have gode mulig-
heder for at etablere sig i vores førsteholds-
trup, hvis han forlænger aftalen med klub-
ben, siger Brian Rasmussen.
- udover de fodboldmæssige færdigheder 
er derrick nissen fantastisk at arbejde sam-
men med. han er altid glad, smilende og 
en god kammerat. han er ikke bange for 
at stille spørgsmål og forholde sig kritisk til 
trænerne, hvis han føler det er på sin plads. 
I bund og grund er derrick nissen en rigtig 
god dreng, slutter Brian Rasmussen.

Tekst: Lars Christensen

om derrick nissen
navn: derrick ashoya nissen
Født: 29.03.1994
Position: Forsvar
Rygnummer: 2
Tidligere klubber: B 1913, FIF/B 1909
Førsteholdskampe/mål: 1/0
ungdomslandskampe/mål: 15/0
Favoritspiller: jack Wilshere
Favoritklub: arsenal FC
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jeg kom tidligt ind omkring u/17-ligaholdet, 
og derfra har det været fantastisk. jeg blev 
topscorer i u/17-ligaen som førsteårs-spiller, 
og det er jeg rigtig stolt af. jeg husker sidste 
sæson som en rigtig stor oplevelse. Mange 
ting gik min vej, og jeg kom lidt ud af ingen-
ting og fik en jokerrolle, siger Patrick Ras-
mussen.
Målene er faldet knap så hyppigt i den anden 
sæson i u/17-ligaen for Patrick Rasmussen, 
hvis 8 sæsonmål dog stadig gør ham til hol-
dets topscorer.
- jeg synes, at vores sæson på u/17-ligahol-
det er gået dårligere end forventet. Vi har 
et hold, der bør kunne ligge bedre til i tabel-
len, men vi har ikke været dygtige nok. da 
jeg blev topscorer i sidste sæson, var andreas 
Winther (1996) en fantastisk medspiller. 
Vores samspil var en god forbindelse for hol-
det, og han lavede en del assist. Vores rela-
tioner på en fodboldbane er gode, men vi 
har faktisk ”kun” spillet sammen siden halv-
vejs igennem tiden som u/14-spillere, hvor 
andreas kom til VB, siger Patrick Rasmussen, 
inden han fortæller om sit bedste mål:
- det var i sidste sæson i en hjemmekamp 
mod lyngby, der endte 2-2. andreas Winther 
sparker en dødbold kort inde på deres bane-
halvdel, jeg tager bolden ned første gang 
med brystet og sparker den fladt ned i hjør-
net. det lyder måske ikke af det helt store, 
men det viste noget om vores samspil inde på 
banen, siger Patrick Rasmussen.
kort inde i nuværende sæson sendte lands-
træneren første gang bud efter VBk-topsco-
reren, da u/17-landsholdet spillede en turne-
ring på Island.
- I starten var det skræmmende at være 
med landsholdet. Med- og modspillere er en 
klasse over, når man er med landsholdet. jeg 
scorede et enkelt mål mod Island, da jeg var 
med landsholdet første gang. jeg fik bolden 
ude på kanten, og så sparkede jeg på mål, 
da der ikke var nogen med. Bolden ramte 
en modspiller og gik ind. alle mål tæller, og 
det kendetegner vel en dygtig angriber. Mit 
instinkt, er nok min største styrke. jeg har 
det med at placere mig rigtigt i feltet, og det 
kaster mål af sig. jeg har det nok fra ham 
den gamle, siger Patrick Rasmussen og henvi-
ser til sin far Brian Rasmussen, der som aktiv 
på højt plan scorede mål for blandt andre 
VB, B 1903 og FC københavn.
Patrick Rasmussen underskrev i september i 
fjor en toårig aftale med VBk.
- jeg tog det som et stort skulderklap, at klub-
ben troede så meget på mig, at de ville lave 
en aftale med mig. de kommende år skal jeg 
vise, at jeg er god nok til at få seniordebut 

for VB. det er helt klart min prioritet at jeg 
får det i VB, da jeg altid har spillet her. På den 
korte bane, skal jeg efter sommerferien spille 
mig på u/19-ligaholdet, og kigger jeg rigtig 
langt frem i tiden, drømmer jeg om at spille 
i Premier league. jeg skal indfri målene gen-
nem hårdt arbejde og tro på tingene, siger 
Patrick Rasmussen, der påpeger, at han hele 
tiden har haft glæden ved spillet.
- Mine svagheder er nok spillet nede i banen 
med ryggen til mål, samt mit venstreben. 
jeg forsøger at øve det ved træningerne, 
ved at afslutte i skudøvelser med det dårlige 
ben. hovedspillet kan også forbedres. Sid-
ste sæson, så jeg mig selv som en angriber, 
der bare stod på det rigtige sted i boksen 
og sparkede bolden i nettet. Men jeg mener 
selv, at jeg er blevet mere komplet, da jeg 
har udviklet mit spil. Men selv i moderne fod-
bold, vil der altid være plads til en angriber, 
der kan lave mål, siger Patrick Rasmussen, 
der satser på en fodboldkarriere.

- jeg er i gang med første år på Campus Vej-
les treårige hhX-uddannelse, hvor jeg går i 
sportsklassen. jeg passer min skole, men fod-
bolden prioriteres højest. det er dét, som jeg 
helst vil, siger Patrick Rasmussen.

engstrøm: Patrick opsnuser de nemme mål
kim engstrøm er træner for Vejle Boldklub 
koldings u/17-ligahold, og han giver holdets 
topscorer disse ord med på vejen.
- Patrick Rasmussen er en dygtig angriber, 
der løber dybt og er god til at stå på det 
rette sted i feltet, hvor bolden falder ned. 
han opsnuser ofte de nemme mål, og det er 
en god kvalitet at have som angriber. han 
er dygtig til at løbe i ryggen på forsvarerne 
og finde rum. Patrick skal arbejde på at blive 
bedre til at holde fast i bolden og bruge sin 
fysik bedre, siger kim engstrøm.
- alle Patricks mål er meget forskellige. 
Med højre, venstre og med hovedet. han er 
ikke typen, der sætter en mand, men han 
er meget klog, når han afslutter, og det er 
måske hans største styrke. På den konto tror 
jeg, han har fået mange gode råd af sin far, 
siger kim engstrøm.
- det er svært at spå om, hvor langt Patrick vil 
kunne nå. Men hvis Patrick får bygget på tek-
nisk samt i spillet ude på banen, er det stort 
set kun op til ham. For alle klubber efter-
spørger angribere, der laver mål. det er dog 
meget vigtigt, Patrick får bygget på i spillet, 
da han som angriber vil opleve, at pladsen 
bliver mindre og mindre, jo ældre han bli-
ver. desuden vil han formentligt komme til 
færre og færre chancer i kampene på højere 
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niveau. derfor bliver det meget vigtigt at 
score, når muligheden opstår.
- Patrick har indtil videre stort set spillet 
fast i sin u/17 tid. Pt. oplever han lidt mod-
gang, denne skulle gerne gøre ham stærkere 
på sigt. ligesom en øget konkurrence om 
angrebspladserne på u/17-holdet vil gøre, at 
han hele tiden skal være koncentreret samt 
arbejde hårdt for holdet, siger kim engstrøm.

Tekst: Lars Christensen.

Mads døhr thychosen
Artiklen om Mads Døhr Thychosen blev bragt 
første gang i kampprogrammet mod HB 
Køge den 20. maj 2013.
Mads døhr Thychosen (1997) hedder det 
seneste skud på stammen fra Thychosen-
dynastiet i Vejle. og den 15-årige offensiv-
spiller på VBk’s u/17-ligahold ser ikke ud 
til at være mindre talentfuld end de øvrige 
medlemmer, bedømt ud fra det seneste år. 
Flotte præstationer på det danske u/16-
landshold kastede nemlig kampe med arse-
nal FC’s ungdomshold af sig i sidste måned.
den engelske storklub havde fulgt Mads 
døhr Thychosen i kampe for det danske ung-
domslandshold og ville gerne se ham nær-

om Patrick Rasmussen
navn: Patrick Brøsted Rasmussen
Født: 26-06-1996
Position: angriber
Tidligere klubber: altid VB/VBk
Rygnummer: 18
ungdomslandskampe/mål: 6/1
Favoritspiller: Ronaldo, Brasilien
Favoritklub: Manchester united

mere an.
- jeg ved, at de var i både Tjekkiet og Por-
tugal for at se mig, da jeg spillede med 
landsholdet. Senere henvendte arsenal FC 
sig, fordi de ville have mig med til en inter-
national turnering i Italien. Man kunne godt 
mærke, at det var en stor klub, og jeg synes, 
det var meget anderledes at være med dem, 
siger Mads døhr Thychosen.
- de var alle sammen fantastiske fodbold-
spillere med et højt niveau. det var meget 
stort, da jeg var af sted. nu skal jeg over 
til england og se arsenals faciliteter på et 
ikke fastlagt tidspunkt. jeg har ikke fået så 
meget respons på mine præstationer endnu, 
men de vil i hvert fald gerne se mig igen, for-
klarer Mads døhr Thychosen, der med arse-
nals ungdomshold blandt andet var med i en 
kamp mod Real Madrid.
Mads døhr Thychosen var som u/15-spiller en 
del af dBu talentcenter, og da 1997-årgan-
gens første landshold blev udtaget, var han 
også med.
- jeg var med u/16-landsholdet i Tjekkiet i 
september. det var den første tur. Vi vandt 
begge kampe over tjekkerne med 4-2 og 7-4. 
jeg scorede to mål i min debut, og det var 
fantastisk. det er helt klart det største, jeg 
har oplevet. nu har jeg så spillet otte lands-
kampe og scoret fire mål, men jeg måtte 
desværre melde afbud til seneste landsholds-
samling, da jeg havde en hjernerystelse. Men 
det er også min ambition på den korte bane, 
at jeg fortsat skal være med omkring lands-
holdet, siger Mads døhr Thychosen.
han er søn af annette Thychosen og lars 
døhr og begyndte allerede at spille fodbold,
inden han var fyldt tre år.
- jeg startede ret tidligt med at spille i Vin-
ding. jeg husker meget den første tid med 
fodbold som værende med meget hygge-
træning, mens det blev mere seriøst, da jeg 
kom til VB som 11-årig. her var niveauet 
noget højere. Som 13-årig vendte jeg tilba-
ge til Vinding, men allerede som 14-årig var 
jeg tilbage i VB. helt frem til jeg blev u/15-
spiller, har jeg spillet med årgangen over 
(årgang 1996, red.). da jeg bliver u/15-spiller 
og kom med på dBu’s talentcenter, fandt jeg 
ud af, at jeg nok kunne drive fodbolden til 
”lidt mere”, siger Mads døhr Thychosen.
han har siden sidste sommer været første års 
u/17-ligaspiller i Vejle Boldklub kolding.
- niveauet i u/17-ligaen er højt. Springet op 
til landsholdet er ikke så højt, som man skul-
le tro. jeg har været fint tilfreds med egne 
præstationer, men jeg er meget skuffet over 
det, vi som hold har præsteret. det har ikke 
været godt nok. det var en fed følelse at 
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stykke med siden sidste sommer, forklarer 
kim engstrøm.
- alene det, at han kan spille så mange plad-
ser, gør ham spændende. det har dBu også 
noteret sig, og de har også brugt ham for-
skellige steder på banen. Mads døhr bringer 
altid en enorm vilje og gejst til holdet, og 
det er et kæmpe plus for ham. han har ikke 
præsteret helt så kontinuerligt på vores hold 
i denne sæson, men det kan hænge sammen 
med flere positionsskift. han skal score flere 
mål, hvis han skal slå igennem som angriber, 
og det har vi en forventning om, kommer til 
at ske i næste sæson. Mads døhr har et dej-
ligt temperament, og det kan både være et 
plus og et minus. han har ”kant” og stiller 
hårde verbale krav til medspillerne i kamp. 
han hader at tabe, og det kan han komme 
langt på, vurderer kim engstrøm.

Tekst: Lars Christensen.

slå FC nordsjælland på hjemmebane i én af 
de første runder. jeppe hansen scorede på 
frispark efter 83 minutter. derimod var den 
første kamp i Brøndby nok den største skuf-
felse. Vi var foran 3-1 ved pausen, men tabte 
6-4. Vi mødte et fantastisk hold, men tabte så 
alligevel, siger Mads døhr Thychosen, der har 
ambitionerne klar for fremtiden.
- næste år er jeg 2. års u/17-spiller i klubben. 
jeg vil gerne op at snuse til u/19-holdet og 
beholde min plads på landsholdet. På den 
længere bane drømmer jeg både om udlan-
det og a-landsholdet. Især Manchester uni-
ted er min store drøm. Men jeg er rigtig glad 
for at være i Vejle Boldklub kolding lige nu, 
siger Mads døhr Thychosen, der på sin 15-års 
fødselsdag sidste sommer, underskrev den 
første kontrakt.
- allerede nogle måneder inden min fød-
selsdag fik jeg at vide, at de ville tilbyde mig 
en kontrakt. det var en dejlig proces, og vi 
blev hurtigt enige. det var en drøm, der gik i 
opfyldelse. På dagen, hvor vi skrev under, var 
det hele rigtig stort, og jeg var meget glad, 
husker Mads døhr.
- jeg spiller helst angriber, men kan også 
sagtens spiller en kant. jeg er den aggressive 
type, der arbejder hårdt og er meget ærger-
rig. jeg er hurtig, duelstærk og går meget på 
kroppen af mine modstandere, siger Mads 
døhr Thychosen.

Kim engstrøm: Mads døhr thychosen er den 
største profil i klubbens 97-årgang
Vejle Boldklub koldings u/17-ligatræner kim 
engstrøm har haft glæde af Mads døhr på 
klubbens u/17-ligahold siden i sommer. her 
er det blevet til to mål i 18 kampe for VBk-
profilen.
- Mads døhr er klubbens største talent i 
97-årgangen. alene prøveopholdet hos arse-
nal vidner om, at overliggeren er sat højt for, 
hvor langt han kan nå. han bør nå højeste 
niveau i danmark, og jeg håber selvfølgelig, 
at det bliver her i klubben. Mads er super at 
arbejde sammen med. er altid glad og smi-
lende. han er ikke bleg for at stille spørgsmål 
til de ting, vi gør, og spørge til, hvorfor vi gør 
det. det er som udgangspunkt en god egen-
skab, siger kim engstrøm.
- jeg synes han er bedst som forreste angri-
ber, men han kan også spille den hængende. 
han har spillet kant i år, dels fordi konkur-
rencen har været hård, og fordi vi vil give 
hans spil en ekstra dimension ved at lade 
ham spille på kanten. der lærer han, hvornår 
han skal udfordre, og hvornår han skal spille 
bolden. han skal gøre det, der tjener holdet 
bedst, og den udvikling er vi kommet et godt 

om Mads døhr Thychosen
navn: Mads døhr Thychosen
Født: 27-06-1997
Position: angriber, kant
Rygnummer: 10
Tidligere klubber: Vinding SF
ungdomslandskampe/mål: 8/4
Favoritspiller: Wayne Rooney
Favoritklub: Manchester united



53

alexander Scholz slog i 2013 igennem i bel-
gisk fodbold. Forud var gået et lidt særpræ-
get karriereforløb, hvor Scholz efter endt 
u/19-tid hos Vejle Boldklub holdt en fodbold-
pause på seks måneder, inden han snørede 
fodboldstøvlerne igen. Først for islandske 
Stjarnan, hvor stærke præstationer førte til 
en kontrakt med belgiske kSC lokeren.
- jeg kom til Belgien sidst i 2012 fra Island, 
men jeg var først spilleberettiget fra tur-
neringsstart i januar, 2013. Så jeg havde to 
måneder til at træne med holdkammera-
terne og lære dem at kende. Vi var på træ-
ningslejr i januar og så begyndte turneringen 
ellers den 16. januar. jeg startede inde i den 
første kamp og spillede hele foråret, inden 
jeg blev skadet i første kamp i play off1, ind-
leder alexander Scholz, da årsskriftet taler 
med ham dagen inden lokerens kamp mod 
lierse sidst i oktober.
 - Fra den nye sæson var jeg klar igen og 
spillede på holdet. Sportsligt er det meget 
anderledes end det, jeg var vant til fra tid-
ligere klubber. når vi møder topholdene på 
udebane – Standard liege, Club Brugge og 
anderlecht – så er det på fede stadions med 
mange tilskuere. jeg oplever det sportslige 
niveau som værende højt, forklarer alexan-
der Scholz.

den belgiske liga – jupiler league – er ikke 
bygget op som de fleste fodboldligaer i euro-
pa. Fra juli-marts spiller 16 klubber 30 kam-
pe. herefter mødes de seks bedste i play off1 
ude og hjemme inden den belgiske mester 
kan kåres. holdene fra 7. pladsen til 14. plad-
sen deles op i to grupper med fire hold i hver, 
som spiller om de respektive placeringer. hol-
dene på 15.- og 16. pladsen i grundspillet, 
spiller indbyrdes om at undgå nedrykning.

- lokeren er subtop-hold. Vores mål er at 
komme med i play off1, så vi skal placere os 
mellem de seks bedste hold i grundspillet. 
lige nu er vi lidt bagefter efter en periode 
med dårlige resultater, men vi kan sagtens nå 
at komme med i play off1 endnu. Vi har en 
vigtig kamp i morgen mod lierse (kSC loke-
ren vandt 1-0, red.) og skal møde Club Brugge 
snart, så vi har mulighed for at komme med 
op, hvor det er sjovt, og hvor vi skal være, 
med et par sejre, siger alexander Scholz.
han er historiens tredje danske spiller i bel-
giske kSC lokeren. Fra 1978-84 spillede en 
anden tidligere VB’er – Preben elkjær – 

med stor succes for lokeren, der ligger i det 
nordlige Belgien, 40 km nordvest for landets 
hovedstad Bruxelles. eM-helten fra 1992, kim 
Christofte, spillede i lokeren fra 1981-84.
- Vi har mange forskellige nationaliteter i 
truppen og spillere fra hele verden. Flere af 
spillerne har været i klubben længe, og vores 
træner (Peter Maes, red.) er i gang med sin 
fjerde sæson i spidsen for holdet. Vi spiller 
som et klassisk subtop-hold. Vi står ikke så 
højt på banen, men fighter godt for sagen. 
Vi har dygtige kantspillere og er fysisk stær-
ke. Vi vil gerne spille fodbold og gå til den 
inde på banen, og så er vi altid godt indstil-
lede på modstanderne. Vi slog anderlecht 
(de forsvarende mestre, red.) på udebane i 
1. spillerunde, mens vi har smidt point mod 
nogle bundhold. der har været en tendens 
til, at vi har svært ved at være spilstyrende, 
siger alexander Scholz.
han debuterede for VB den 20. juni 2010, da 
han – som 17-årig - spillede alle 90 minutter 
i midterforsvaret ved siden af Godwin antwi 
i 1-0 nederlaget ude til lyngby. det blev til 
yderligere 16 førsteholdskampe, men ingen 
fra start på favoritpositionen i det centrale 
forsvar. I stedet spillede han oftest i forsva-
rets højreside, hvis han ikke blev brugt som 

VB'ere i udlandet - Alexander Scholz
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indskifter.
- For lokeren har jeg mest spillet i midterfor-
svaret, men jeg har også spillet lidt på høj-
reback og en enkelt kamp på venstreback, 
fortæller alexander Scholz.
Som forsvarsspiller på Vejle Boldklubs u/17- 
og u/19-ligahold i perioden 2008-2011 sco-
rede han 18 mål i 70 ungdomsligakampe. På 
VB’s førstehold nåede den målfarlige Scholz 
ikke at få nettet til at blafre, mens han i skri-
vende stund har scoret en enkelt gang i jupi-
ler league. alexander Scholz har efter det 
første år bosiddende i det nordlige Belgien 
fundet sig godt til rette.
- jeg er glad for at være i Belgien og befin-
der mig godt her. det minder meget om dan-
mark, så på den måde har det været let at 
falde til, og jeg har også mange gode kam-
merater. da jeg lige var kommet her til, rej-
ste jeg meget rundt og så de andre byer. det 
har jeg ligesom været igennem nu, så jeg er 
begyndt at studere filosofi. det er på halvtid, 
og jeg studerer mest hjemmefra, da det pas-
ser dårligt med træning og kamp at møde op 
til forelæsninger, siger alexander Scholz, der 
aldrig var i tvivl om, at han ville spille fod-
bold.
- det er godt at være professionel fodbold-
spiller i Belgien, og jeg nyder tilværelsen 
her. jeg har længe vidst, at jeg ville være 
professionel fodboldspiller. når det går 
godt, bliver jeg kun bekræftet i det valg. 
det er selvfølgelig gået hurtigt  med at 
komme til så god en liga som den belgiske 
efter min fodboldpause, men jeg vidste, at 
jeg havde et godt niveau og kunne være 
med. Men jeg har også været heldig, at den 
rigtige scout så mig på et godt tidspunkt, 
da jeg spillede for Stjarnan, siger alexander 

Scholz, der spillede den sidste turnerings-
kamp for VB i maj 2011.
- jeg følger lidt med i dansk fodbold, men 
det er mest gennem VB. jeg følger holdet på 
internettet og streamer nogle kampe. det 
er mest, hvis denis Fazlagic har været med. 
han og jeppe andersen er to gode venner, 
som jeg stadig taler med. ellers er de fleste af 
mine tidligere holdkammerater ved at være 
rejst til andre klubber, men jeg håber stadig 
det bedste for VB, slutter alexander Scholz.
han skrev en kontrakt på 2½ år med kSC 
lokeren.

Tekst: Lars Christensen

FAKKTABOKS:
Alexander Scholz
Født: 24-10-1992
Klubber: Hedensted IF, Vejle Boldklub 
(-2011), Stjarnan, Island (2012), KSC Loke-
ren, Belgien (2013-)
Position: Forsvarsspiller
Kontrakt: Har kontraktudløb med KSC 
Lokeren den 30. juni 2015.
Førsteholdskampe/mål for VB: 17/0
Debuterede den 20. juni 2010 mod Lyng-
by (0-1). Med 17 år, 7 måneder og 27 dage 
på debutdagen er han med udgangen af 
2013 klubbens tiende yngste debutant på 
førsteholdet siden 1997.
Familie: Alexander Scholz er søn af VB’s 
tidligere forsvarsprofil Kent Scholz, der i 
perioden 1997-2001 spillede 140 kampe 
(0 mål) på førsteholdet.
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Senior - Herrer 

Ved opstart af forårssæsonen 2013 deltog vi 
med hold i serie 1, serie 3 og serie 5.
Førsteholdet i serie 1 klarede frisag trods stor 
turbulens og uro i spillertruppen, serie 3-hol-
det spillede en flot forårssæson og sikrede 
sig oprykning til serie 2. Serie 5 holdet slut-
tede i bunden efter en sæson med problemer 
med at stille hold.
Ved opstart af efterårssæsonen havde en 
lang række spillere valgt at forlade klubben, 
hvilket betød, at vore nyoprykkede senior-
spillere skulle danne grundstammen på 
vores førstehold. det blev en efterårssæson, 
hvor det var op ad bakke – udover den store 
udskiftning i den samlede spillertrup blev 
vi desværre ramt af flere alvorlige skader. 
Resultaterne blev derefter, og her ved sæso-
nens afslutning må vi desværre konstatere, 
at både første- og andetholdet rykkede ned, 
således at vi i næste sæson har hold i serie 2, 
serie 3 og serie 5. 
der skal lyde en stor tak til trænere og hold-
ledere, som specielt i efterårssæsonen har 
haft en meget vanskelig opgave.
Tak til niels erik Christensen (niller), Benny 
Gylling, Thomas Magnussen og Tue nymand, 
som på skift har fungeret som træner for 
serie 1. Tak til leif dam (Ralle) og jørgen 
knudsen, som har fungeret som træner og 
holdleder for serie 3/serie 2, og tak til jacob 
Møller og kristian jessen, som har haft ansva-
ret for serie 5-holdet.

Ole Holm
Bestyrelsesmedlem – herresenior ansvarlig

Serie 1
Forår
holdet fik en god start på forårssæsonen 
under ledelse af niller og lå placeret i den 
øverste del af tabellen. I maj måned opstod 
der imidlertid uoverensstemmelser mellem 
træner, bestyrelse og spillertruppen. det 
betød, at en stor del at førsteholdsspillerne 
boykottede holdet. Benny Gylling overtog 
træningen og løftede den meget store byrde 
at få stablet et hold på benene med hjælp 
fra u-19-spillere og oldboys, og det lykkedes 
for holdet at skrabe de nødvendige point 
sammen, således at vi overlevede i serie 1. 
Thomas Magnussen blev ansat som træner 
for førsteholdet, og han havde også ansvaret 
for holdet i de sidste kampe i forårssæsonen.

efterår
Forud for efterårssæsonen blev det beslut-
tet, at serie 1 holdet skulle bygges op med 
en stamme af nyoprykkede u-19 M spillere 
støttet af flere mere erfarne spillere. umid-
delbart før sæsonstarten i august måned bad 
Thomas Magnussen, af personlige grunde, 
desværre om at blive løst fra sin aftale, et 
ønske, som blev efterkommet af bestyrelsen. 
det lykkedes med kort varsel at få ansat Tue 
nymand som serie 1 træner.

Vi vidste på forhånd, at det ville blive en 
meget vanskelig opgave at klare frisag i serie 
1. den første kamp mod Tjæreborg på hjem-
mebane blev et lige opgør, som vi tabte 1-3, 
en kamp som længe lå på vippen. kampen 
blev efterfulgt af en række hæderlige kam-
pe, dog uden at det resulterede i point.
Forud for en midtugekamp i egen blev vi i 
timerne op til afgang desværre ramt af flere 
sene afbud, og vi var nødsaget til at træffe 
den ubehagelige beslutning at melde afbud 
til kampen – en beslutning, som vi bestemt 
ikke er stolte over, og det må simpelt hen 
ikke ske.

I takt med de gentagne nederlag begyndte 
det også at smitte af på spillernes engage-
ment og humør, og i den sidste turnerings-
halvdel løb vi ind i nogle slemme øretæver. 
den sidste kamp skulle spilles på hjemmeba-
ne i VB Parken mod topholdet kolding IF – en 
kamp, som havde stor betydning, idet kol-
ding havde brug for minimum ét point for 
at sikre sig oprykning. Vi gik ind til kampen 
med lidt bange anelser. Vi stillede med et 
meget ungt hold sammensat af primært før-
steårs seniorer og u-19 spillere. holdet ydede 
imidlertid en flot indsats og spillede lige op 
med topholdet, og først da vi blev ramt af et 
gult kort godt 10 minutter før tid, lykkedes 

Herrer Serie 1 (Pulje 10) forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Fredericia fF 14 9 4 1 39-18 31
2 Egen UI 14 8 4 2 46-20 28
3 Aabenraa BK 14 6 3 5 23-28 21
4 Vejle B 14 6 2 6 27-25 20
5 Kolding IF 14 6 1 7 25-24 19
6 Bredballe IF 14 5 1 8 31-27 16
7 Bramdrupdam GIF 14 5 0 9 16-36 15
8 Haderslev FK 14 3 1 10 17-46 10
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det kolding at sikre sig en sejr på 4-2.

Set i bakspejlet har det været en turbulent 
sæson, som klubben ikke kan været stolt 
over, men der skal lyde en stor tak til de spil-
lere som uge efter uge har trukket VB-trøjen 
over hovedet på trods af de mange nederlag.

jeg håber, at alle spillere møder op til en ny 
og spændende VB-sæson. Vi har rigtig man-
ge talentfulde spillere, som kan være med til 
at bringe os tilbage på sporet.

Ole Holm 

Serie 3 forår
Optur
efter oprykning til serie 3 i sidste sæson var 
det med en vis spænding, vi startede op i 
serie 3 i foråret. efter en lang og hård vin-
ter, heldigvis med mulighed for at træne på 
kunstgræs, startede vi i juelsminde, også 
på kunstgræs, og spillede en dårlig kamp 
med nederlag 2–0. denne start blev hurtigt 
ændret med tre sejre i træk og 16 mål sco-
ret. herefter mødte vi hedensted, og efter 
en rigtig god kamp mod en god modstander 
tabte vi 4–2. herefter var vi ikke i tvivl om, at 
hedensted ville blive tophold i serie 3 i denne 
sæson.
Vi kæmpede dog ufortrødent videre, og efter 
at være ubesejret i seks kampe med fem sejre 
og en uafgjort var vi godt med i toppen og 
stod igen i en topdyst mod hedensted – den-
ne gang på hedensted Stadion. hedensted 
havde til kampen forstærket holdet med 
spillere fra danmarksserien, og vi stillede 
også i næsten stærkeste opstilling. det blev 
en flot kamp med mange tilskuere og spæn-
ding gennem hele kampen. hedensted kom 
foran med 1–0, men jens knudsen udlignede 
hurtigt efter på frispark. denne stilling holdt 
til overtid, hvor hedensted scorede efter et 
forsvarskiks, og kampen endte 2–1. 

efter dette lå hedensted til oprykning, men 
vi gjorde vores arbejde færdigt med to sejre 
i de sidste to kampe. hedensted havde hover 
i den sidste kamp og var foran med 3–0 ved 
pausen, men hover kom tilbage og scorede 
til 3–3 i overtid, og dermed var vi rykket op 
i serie 2. Vi sluttede med en fornem 56–22 
målscore i 14 kampe – fire mål i gennemsnit 
pr. kamp, hvoraf jesper Fuglsang og jens 
knudsen stod for ca. 2/3 af målene.

Serie 2 efterår
nedtur
I slutningen af forårssæsonen var der en del 
problemer i klubben med skiftende træ-
nere og spillerflugt fra serie 1 holdet. dette 
påvirkede hele efteråret, hvor der var store 
problemer med at stille hold på serie 1, der 
dog skal have ros for ikke at benytte alt for 
mange af vore faste spillere.
Første kamp blev indledt på udebane mod 
VFC, hvor vi spillede en flot kamp og vandt 
3–1. desværre blev vi senere taberdømt med 
3-0, da vores førstehold ikke kunne stille hold 
i den første kamp. en kold spand vand i hove-
det til holdet og en dårlig start på serie 2.
desværre blev centrale spillere som Thomas, 
jens og Peter langtidsskadede tidligt i sæso-
nen, og herefter kom Ralles lange telefonli-
ste kraftigt i brug. Vi spillede gode og dårlige 
kampe, og specielt kneb det med vores mål-
scoringer, som tit har reddet os i andre kam-
pe. Turneringen var tæt i bunden af rækken, 
og vi kunne hele vejen se muligheden for at 
slutte midt i kredsen. Vi nåede dog ikke helt 
med, da tre uafgjorte - alle 2–2 - ikke gav til-
strækkeligt med point til at blive i rækken.
de mest stabile spillere gennem sæsonen har 
været Bo Møller og jonas dam, men tak til 
alle, der har givet et nap med, når det kneb. 
Vi var bl.a. nødt til at bruge fem forskellige 
målmænd i efterårsturneringen, og selv leif 
dam kom ind et kvarter i sidste kamp.
Vi håber på, at der i 2014 er stabilitet på træ-

Herrer Serie 1 - efteråret 2013 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Kolding IF 14 11 2 1 33-15 35
2 Egen UI 14 10 3 1 44-15 33
3 Bramming B 14 7 2 5 31-25 23
4 Bredballe IF 14 5 5 4 31-22 20
5 Kolding B 14 6 0 8 25-25 18
6 Tjæreborg IF 14 5 2 7 34-29 17
7 Aabenraa BK 14 4 2 8 38-39 14
8 Vejle B 14 0 0 14   8-74   0

Herrer Serie 3 (Pulje 40) forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 14 10 1 3 56-22 31
2 Hedensted IF 14 8 5 1 37-17 29
3 Hover IF 14 7 2 5 33-28 23
4 Juelsminde IF 14 7 2 5 27-23 23
5 SS Skjold 14 6 3 5 29-30 21
6 Hornsyld IF 14 6 3 5 37-22 21
7 Løsning IF 14 2 4 8 18-34 10
8 Gauerslund IF 14 0 0 14 7-68   0
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ner- og spillersiden og er sikre på, at vi så 
kan sikre os en god sæson i 2014 gerne med 
oprykning til serie 2 igen

Leif Dam og Jørgen Knudsen

Serie 5 forår og efterår 
To vidt forskellige sæsoner, hvor den første 
skulle have været med oprykning og dertil 
hørende fest, men vi blev klogere. en super 
opstart med masser af tilgang af såvel nye 
som gamle kendinge skulle have udmøntet 
sig i en topplacering. Men som så mange 
andre gange fik vi sæsonen spoleret af tynde 
afbud, men mest af alt skader. dette gjorde, 
at vi i hele foråret var nødt til at skifte ud på 
mange positioner fra kamp til kamp. drøm-
mene om oprykning blev afløst af en lidet 
flatterende sidsteplads.. . øV øV! Men det 
var en meget tæt kreds, hvor vi spillede lige 
op med alle holdene. 

heldigvis var der ikke noget, der hed nedryk-
ning, så efteråret var igen med serie 5 bold. 
Vores unge spillere var klar på endnu en 
sæson, oliver, Stephan og Phillip var gode 
navne, der kunne supplere os halvgamle, og 
det er vist ikke for store ord at bruge om oli-
ver, hvis vi skriver, at han var begge sæsoners 
bedste spiller. han kunne ene og alene splitte 
et modstanderhold ad med sine utrættelige 
løb. kombineret med hele Stephans familie, 
brødre og fætre, så kom vi godt igennem 
efteråret. 
Vi sluttede på en fjerdeplads, efter en super-
flot finish med tre gode sejre,  bl.a. mod 
oprykningsfavoritterne fra nørremarken. 
jucop og oliver lå tæt i kampen om topsco-
rerværdigeden, tror, at jucop vandt med en 
enkelt eller to scoringer, men hvad angår 
reelle mål (uden straffespark), var det oliver, 
der vandt. 
Rune og alexander var de nye spillere i dette 
efterår, begge med gode træningsindsatser, 

samt gode på det sociale område. 
Vi afventer med udmeldinger om sæsonen 
2014, da halvdelen af trænerteamet cykler 
til Paris med nogle juice-drenge fra Rynkeby. 
held og lykke, jucop… også en stor tak til 
vores troværdige holdleder, Michael ”Barca” 
Pedersen.
alt i alt vil vi gerne sige tusind tak for to gode 
sæsoner, hvor vi er stødt på alt fra ”grimme 
flænger” over en brækket fod til et par nye 
titler som fædre. 

Trænerteamet 
Møller og Jessen

Herrer Serie 2 - efteråret 2013 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Horsens 14 8 3 3 36-26 27
2 Gauerslund IF 14 7 2 5 38-21 23
3 Vejle FC 14 6 3 5 30-38 21
4 Erritsø GIF 14 5 4 5 27-22 19
5 Tørring/Ølholm 14 5 3 6 31-30 18
6 Fredericia KFUM 14 5 3 6 27-34 18
7 Grejsdal Sport 14 5 3 6 26-28 18
8 Vejle B 14 3 3 8 19-35 12

Herrer Serie 5 forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Hedensted IF (1) 10 8 1 1 34-24 25
2 Firehøje IF 10 5 1 4 31-21 16
3 FC Anadolu 10 5 1 4 22-18 16
4 Jelling fS 10 5 0 5 21-16 15
5 FC Nørremarken 10 3 0 7 16-39   9
6 Vejle B 10 2 1 7 26-32   7

Herrer Serie 5 - efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Fredericia KFUM 10 8 0 2 35-17 24
2 Nørremarkens fS 10 7 0 3 33-18 21
3 Erritsø GIF 10 5 0 5 29-18 15
4 Vejle B 10 5 0 5 32-26 15
5 Fredericia fF 10 3 0 7 20-40   9
6 Hover IF 10 2 0 8 16-46   6
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Serie 2 
Bagest fra venstre: Kenneth Qvist, Tue Nymann, Jonas Dam, Rene Vad, træner Leif Dam
Forrest fra venstre: Fadi Lank, Ali Lank, Thomas Sørensen, Casper Bredahl, Shergo Ramadan.

Serie 5 
Bagerst fra venstre: Michael Pedersen (holdleder), Lars Tørslev, Per Jensen, Alexander Harritz, Peter Van-
ting, Oliver Fyrst, Steffen Hemdorff, Mike Jensen.
Forrest fra venstre: Daniel Bank, Kristian Jessen (træner) Morten Ankjær, Jacob Møller (træner), Jacob 
Thygesen. 
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Oldboys - Veteraner

Oldboys a 
alt for mange afbud ødelagde sæsonen
I dBu’s lP – Turnering for oldboys over 33 
år 2012/2013 skulle vi møde haderslev d. 17. 
april 2013 i VB Parken. Vi havde samlet et 
godt hold og glædede os til kampen. des-
værre sendte haderslev afbud, idet de ikke 
kunne stille hold - derved vandt vi uden 
kamp.
I den efterfølgende runde skulle vi d. 1. 
maj 2013 møde dalum IF på udebane. kun 
4 (fire!) spillere ud af 22 kunne stille op. Så 
nu blev det desværre vores tur til at melde 
afbud.
I region 3, oldboys turneringen, skulle vi d. 
2. september og 9. september møde aGF, 
ude samt hjemme, men desværre forsatte de 
kedelige tendenser med afbud, og vi måtte 
se os slået begge gange uden at have været 
i kamp.
I den nye dBu lP – turnering 2013/2014 skul-
le vi d. 18. september 2013 ude møde Stens-

balle, og her kunne vi heller ikke stille hold 
og tabte endnu engang (igen, igen) uden 
kamp.
de triste gentagne afbud gjorde, at oldboys 
afdelingens bestyrelse til sidst vedtog, Ikke 
at tilmelde os hverken dBu’s eller region 3 
turneringen for 2014.
oldboys a-holdet blev sidst jyske mestre i 
2005, og fra dette hold er der da heldigvis 10 
spillere, som endnu spiller i VB. de er så ble-
vet otte år ældre nu og spiller således på VB´s 
Veteranhold, hvor de klarer sig forrygende.
I en længere årrække har vi ikke fået tilført 
nye spillere nedefra, eftersom de jo nok er 
blevet spredt i alle verdenshjørner. Vi kan 
dog kun håbe, at dette vil ændre sig ad åre, 
således at vi igen kan få et hold jyske mestre 
i oldboys afdelingen.

En lidt vemodig VB–hilsen
Robert Torntoft

Conrad

Med hjerte 
og sjæl

Café



60

Oldboys +32
Forår
Forår 2013 blev en blandet fornøjelse; der 
var afbud til en kamp og kampe med dårligt 
spil, en storsejr og flere flotte fodboldkampe.
Vi skulle være startet en uge før turnerings-
start mod Grindsted, som vi havde en udsat 
kamp mod fra september 2012. her skulle vi 
have spillet om førstepladsen, men som så 
mange gange før lavede dGI om på turne-
ringsformen. Vi skulle nu kun spille ½ sæson. 
Vinding SF førte puljen med 15 point, men 
de havde spillet en kamp mere. Grindsted 
lå nr. 2 med 15 point, og VB lå nr. 3 med 13 
point, så det hold, der vandt kampen, ville 
blive nr. 1 i puljen. Men kampen blev desvær-
re aldrig blev spillet - pga. dårligt vejr valgte 
vi at aflyse.

Vi skulle starte ny turnering i form af en halv-
års turnering. Vi startede med to aflysninger 
pga. den hårde vinter.  Vi kom derfor først i 
gang den 10. april mod Give, som vi vandt 
2-1 over. det lovede godt for foråret. det 
blev også til et rigtig godt forår, med kun 
to nederlag (spillede dog dobbeltkamp mod 
BPI), tre uafgjorte og syv vundne kampe (spil-
lede dog dobbeltkamp mod lindved).

Forårets kampe forløb sådan: Give-VB 1-2 / 
VB-Grindsted 1-0 / hedensted-VB 0-0 / Vin-
ding-VB 2-5 / VB-lindved 1-0 / Gauerslund-VB 
1-5 (sekspoints kamp) / VB-BPI 1-3 (sekspoints 
kamp) / VB-Give 2-0 / Grindsted-VB 0-0 / VB-
hedensted 0-5 / lindved-VB 0-2 / VB-Vinding 
1-1.
Vi blev nr. 2 i puljen, og derfor kunne vi kom-
me med til landsmesterskaberne i løgum 
kloster.

Målscorere i foråret blev: 
niels ejnar Gammelgård 5 mål / Brian »BC« 
jochumsen 3 mål / krølle 3 mål / kevin 2 mål 
/ jacob Møller 2 mål / Tom, Pieter, jeppe, Bo 
Møller 1 mål, 1 selvmål (sejrsmålet i 1-0 sej-
ren mod lindved).

der blev spillet 12 kampe og brugt 28 for-
skellige spillere:
Tom og Pieter spillede alle 12 kampe. jesper 
hansen, Søren jensen, jeppe østerby, niels 
ejnar Gammelgaard og lars Tørslev 10 kam-
pe. etienne 9 kampe, Mikael Skovbo, kevin 
jensen 8 kampe. Brian »BC« jochumsen, 
jacob Thygesen 7 kampe. kenni olesen 5 
kampe. Thomas overgård, anders Sommer, 
jacob Møller 4 kampe. Claus »eT« 3 kampe. 
krølle, Brian Balsgård 2 kampe. Bo Møl-
ler, Søren holst, Thomas lindsted, Thomas 

Søgård, heine, kim hansen, Søren Thomasen 
1 kamp.
Med en placering som nr. 2 var det flot forår!

efterår
en ny turneringsform skulle starte. Turnerin-
gen skulle gå fra august 2013 til juni 2014. 
Men endnu engang kunne dGI ikke lade 
være med at pille i turneringsformen, så midt 
i efterårssæsonen, var der pludselig kun spil 
om nedrykning. det kunne også afspejles 
i tabellen med flere overraskelser og flere 
kampe, der blev aflyst, da der ikke var noget 
at spille for. jeg måtte også for første gang 
som træner melde afbud til en kamp, da vi 
skulle møde Grindsted den 9. oktober. Vi 
havde prøvet alt for at finde 11 mand den-
ne onsdag, men da vi kun kunne stille med 
7 mand, måtte jeg desværre melde afbud – 
ÆV!

efteråret må vi se tilbage på med blandede 
følelser.  Vi startede godt nok med at vinde 
første kamp, men så kom der tre uger med 
ren nedtur. Vi havde svært ved at stille hold 
og tabte to kampe mod hedensted og øster 
Starup og spillede uafgjort mod jelling. jeg 
tror ikke, vi nogen sinde har brændt så man-
ge 100 % chancer som i kampen mod øster 

 www.insigncenter.dk

Oldboys +32 forår

Kampe, mål og point

 K V U T Score Point
1 Hedensted IF 14 9 3 2 51-17 30
2 Vejle B. 14 8 3 3 26-17 27
3 GGIF - fodbold 14 8 3 3 40-30 27
4 BPI 14 8 1 5 37-33 25
5 Vinding SF 14 7 3 4 44-38 24
6 Gauerslund IF OB 14 3 2 9 23-45 11
7 Give Fremad 14 3 1 10 29-43 10
8 Lindved GF 14 2 0 12 17-44   6
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Starup. Men når vi ikke kan score, er det tit 
sådan i fodbold, at så kan modstanderen. og 
det var lige, hvad der skete i den kamp - vi 
tabte 1-3 på hjemmebane. Forfærdeligt...! 

den 7.-8. september, midt i turneringen, 
skulle vi så til landsmesterskaberne i løgum 
kloster.
Vi fik stillet 13 mand til denne weekend, et 
lidt alternativt hold, men vi kom for at hygge 
og have det sjovt - og det fik vi.  jesper han-
sen, Mikael Skovbo, Tom »gamle« Rasmussen, 
Pieter »i god form« Mouritsen, klaus »Cleo« 
olesen, jesper »jj« jacobsen, keld Sommer, 
Claus »eT« Therkelsen, Christian »Give« han-
sen, Michael »nevø« jensen, Søren »ældste 
mand« kromann, allan »håndboldspiller« 
johansen og etienne »træner« ebel, kørte af 
sted lørdag morgen mod løgum. Vi blev ind-
kvarteret på en skole, hvor vi fik pakket vores 
udstyr ud og spist morgenmad. Vi skulle kun 
spille tre kampe, med mindre vi gik videre. 

I den første kamp skulle vi møde herning 
Fremad, som ikke havde tabt en kamp i 1½ 
år. Vi gav dem kamp til det sidste og tabte 
lidt uheldigt med 2-1 i de døende minutter. 
Vores målmand prøver at bokse bolden væk, 
men bokser bolden i hovedet på en mod-
stander, og keld Sommer prøver forgæves at 
nå hen til en bold, der lige akkurat kan trille 
over målstregen og 2-1 til herning. Selv om 

vi fik to gule kort, og eT måtte udgå allerede 
efter 10 min. med lyskenproblemer, så havde 
uafgjort ikke været ufortjent.
I anden kamp kunne vi lige stille med 11 
mand, da Christian havde fået en forstræk-
ning efter første kamp. Vi havde brugt 
mange kræfter i den første kamp, så da dGI 
Sydvest fik scoret til 1-0, gik luften ud af bal-
lonen og vi tabte fuldt fortjent 4-0.
 den tredje kamp skulle spilles søndag for-
middag, men da ingen af de to hold kunne 
stille 11 mand, aftalte vi at sparke straffe-
spark i stedet. Begge hold kunne med nød og 
næppe skrabe 10 mand sammen, der kunne 
bevæge deres ben mode straffesparksplet-
ten. den tabte vi desværre også - med 6-5. 
Sportslig set var turen således ikke den store 
fornøjelse, men så var det jo godt, at der var 
fest lørdag aften. her var der en stor festmid-
dag i løgum hallerne, hvor alle hold skulle 
deltage, og det blev en »stille« og hyggelig 
fest. Søndag efter sidste kamp/spark kørte 
alle trætte og en oplevelse rigere, hjem.
Tak FoR en God TuR.

om onsdagen, efter landsmesterskaberne, 
skulle vi så spille turneringskamp igen mod 
Give. den vandt vi 2-1. det er første gang, 
vi vinder en kamp, efter vi har været til et 
landsmesterskab (!) I den efterfølgende 
kamp kunne vi ydmyge Billund med hele 9-1, 
i den kamp var BC i hopla med fem scoringer 

Oldboys +32
Bagest fra venstre: Børge »holdleder« Mikkelsen, Søren »Mas« Thomassen, Jeppe »Røde« Østerby, Niels 
Ejnar Gammelgaard, Tom »Gamle« Rasmussen, Søren Jensen
Forrest fra venstre: Etienne »Træner« Ebel, Kim Hansen, Kristian Jessen, Jacob Thygesen, Jesper Hansen, 
Torben Hansen, Kent Aagaard
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- FloT. ugen efter aflyste lindved. onsda-
gen efter blev VB ydmyget af Vinding, hvor 
vi tabte 6-1. Så kom kampen, hvor vi måtte 
aflyse mod Grindsted, en sort plet på cv´et.
 I de sidste 2 kampe i dette turneringsår viste 
vi styrken fra foråret. I den første kamp fik 
VFC en lussing på 5-1 på kunststofbanen i VB 
Parken, og ugen efter kørte vi til Pjedsted 
(der var dog lige Michael h. og ejnar, der 
kørte forbi Fredericia, før de fandt Pjedsted 
stadion…) og slog dem 5-1.
Vi endte på en femteplads, seks sejre, en uaf-
gjort og fire tabte kampe.
hedensted vandt puljen, og lindved og Give 
rykkede ned i 1. division.

efteråret i oversigt:
VB-Gauerslund 2-1 / hedensted-VB 4-2 / jel-
ling-VB 1-1 / VB-øster Starup 1-3 / VB-Give 
2-1 / Billund-VB 1-9 / VB-lindved – uhT / Vin-
ding-VB 6-1 / Grindsted-VB - hhT / VB-VFC 5-1 
/ BPI-VB 1-5.

Målscorere efterår: 
Brian »BC« jochumsen 10 mål / niels ejnar 
Gammelgård 6 mål /  Tom Rasmussen 3 mål 
/ jeppe østerby 2 mål / kristian jessen, jacob 
holm, Michael henriksen, kent Ågård (ja så 
har vi set det med), jacob Møller (du scorede 
kun 1 mål i efteråret!), kevin jensen, jesper 
hansen 1 mål.

der blev spillet 9 kampe i efteråret og brugt 
26 spillere: 
Tom og etienne spillede alle 9 kampe. jes-
per hansen 8. Søren jensen og kent Ågård 
7. Pieter Mouritsen, jeppe østerby, niels 
ejnar Gammelgård, Brian »BC« jochumsen 
6. Mikael Skovbo, Torben hansen, Michael 
henriksen 5. kenni olsen, jacob Møller, 

Søren Thomassen 4. lars Tørslev, kevin jen-
sen, anders Sommer, Søren kromann 3. kim 
hansen, Poul jørgensen 2.  kristian jessen, 
Morten andkjær, heine, jacob holm, jacob 
Thygesen 1.
Årets spiller på oldboys +32 blev Søren »mål-
mand« jensen for sin flotte præstation på og 
uden for banen.
og til sidst, en SToR, SToR tak til vores hold-
leder Børge Mikkelsen. han yder en stor ind-
sats, så vi kan føle, vi spiller superliga. han 
henter og bringer tøjet, han hænger tøjet 
klar til kampene, han fylder vanddunke, han 
fylder lægetasken op, han vasker tøjet og 
han indberetter resultaterne. Børge kom-
mer altid med godt humør. Verdens bedste 
VB oldboys +32 holdleder........Tak FoR dIn 
IndSaTS, BøRGe..!
Tak til alle de spillere, der har hjulpet holdet, 
håber I vil forsætte med det i 2014.......PÅ 
GenSyn i 2014!

Etienne Ebel

Stilling efterår 2013

Kampe, mål og point

 K V U T Score Point
1 Hedensted IF 11 8 1 2 39-17 25
2 GGIF - fodbold 11 8 0 3 31-18 24
3 BPI 11 7 2 2 31-22 23
4 Vinding SF 11 7 2 2 36-12 23
5 Vejle B. 11 6 1 4 31-22 19
6 Ø. Starup-V. Neb 11 5 3 3 25-25 18
7 Jelling fS 11 4 3 4 22-24 15
8 Vejle FC 11 4 2 5 26-30 14
9 Gauerslund IF OB 11 3 2 6 18-23 11

10 Billund IF 11 2 1 8 12-39   7
11 Lindved GF 11 2 1 8 18-42   7
12 Give Fremad 11 0 2 9 12-27   2
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7-mands veteranholdet 
2013 sæsonen for super veteraner 7-mands 
holdet kunne ikke leve op til det flotte resul-
tat fra 2012, hvor vi endte på en syvende-
plads! 
der har åbenbart ikke været trænet så hårdt 
og seriøst som i året forinden!
holdet endte på en skuffende 11. plads, med 
kun 44 point - sidste års pointhøst blev på 66 
point, så man må erkende, at den manglen-
de træning straks ses på resultatet!!!
Vinder af turneringen blev i år med 89 point 
hover, der var bedst indbyrdes mod Bredbal-
le, der ligeledes havde 89 point. 
Fremmødet har hele året været nogenlunde 
stabilt - der har kun været en enkelt gang, 
hvor det kneb med at finde 7 spillere!
der har været brugt 20 spillere, hvor ole 
Conradsen topper med 15 kampe. lige efter 
med 13 kampe følger kjeld drejer og leo 
kim med 12 kampe.
Topscorer blev Peter Vanting med 10 mål, 
derefter fulgte Søren kromann med 9 mål, 
leo kim med 5 og ole Conradsen med 4 
mål - vores sædvanlige »bomber«, keld dre-
jer, svigtede lidt i år og scorede kun 3 mål 
- måske også en af årsagerne til den dårlige 
placering..! 
jeg vil atter i år gerne sige tak til hele hol-

Veteran
Bagest fra venstre: Gert Roland, Henning Petersen, Ole Kristensen, Ole Conradsen, Conny Laursen, Ole 
Holm
Forrest fra venstre: Ole Olesen, Ismet Kilic, Kjeld Drejer, Leo Kim Andersen

det og især til ole Conradsen, der har været 
til stor hjælp både som reserveholdleder og 
ikke mindst som organisator til søndagstræ-
ningen.
Vi fortsætter søndagstræningen for fuldt 
knald, så vi måske næste år kan rykke op i 
den finere ende af tabellen!

Gert Roland

Stilling dGi Sydøstjylland Fodbold 2013 – Superveteran (+50)

Kampe, mål og point

 K V U T Score Point
1 Hover IF 42 24 12 6 65-24 84 
2 Bredballe IF 42 23 13 6 74-42 82 
3 Uldum IF 42 24 8 10 80-43 80 
4 Billund IF 42 19 18 5 57-25 75 
5 Bredsten IF 42 20 13 9 49-30 73 
6 Hedensted IF 42 21 10 11 70-41 73 
7 Gauerslund IF OB 42 19 11 12 51-41 68 
8 Vinding SF 42 14 14 14 50-51 56 
9 Jelling fS 42 10 17 15 31-42 47 

10 Vejle Kammerater 42 12 9 21 40-52 45 
11 BS Grejsdalen 42 11 7 24 35-83 40 
12 Vejle B 42 10 10 22 39-58 40 
13 Ø. Nykirke IF 42 8 10 24 25-65 34 
14 Jerlev SG&I 42 9 5 28 41-80 32 
15 Løsning IF 42 6 13 23 29-59 31 
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Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen 

Herre ungdomsafdelingen

Carsten S. Hansen, KUV-koordinator

KUv
hvordan går det i klubben?
Tit bliver jeg spurgt om dette, når jeg kom-
mer rundt i kuV-klubberne, på arbejde, hos 
venner og familie. Selvfølgelig fordi jeg 
efterhånden har været en del af VB og kuV 
i en del år, men formentlig også fordi, folk 
bare gerne vil tale om Vejle Boldklub.
Vejle Boldklub er en institution og kendt 
danmark over. det er lige før, at der er sam-
me antal holdninger til VB som til strukturen 
i folkeskolen. 
 
ofte er mit svar dette: 
jeg er ikke det mindste i tvivl om, at alle,- 

om man er frivillig eller ansat, kæmper en 
brav kamp hver dag og forsøger at gøre 
deres ypperste for, at det skal lykkes for 
VoReS kluB = Vejle BoldkluB. 
 
et andet svar er også:
Beklager, men jeg har ikke en kommentar til, 
hvad der sker i VB generelt, for om det er 
førsteholdets præstationer, serie 1, ungdom, 
talentsektoren eller mediernes syn på VB, så 
forsøger jeg at holde fokus på kuV = og KUv 
har styr på det.
 
Sandheden om kuV er, at vi i 2013 har ved-
ligeholdt og kæmpet en kamp for at holde 

KUV årgang 2001 efterår 
Bagest fra venstre: Træner Anders Paulin, Lucas Mogensen Engum UI, Mikkel Lindstrøm Vinding SF, Ebbe 
Møberg Give Fremad, Lasse Rode Hedensted IF, Philip Andersen Vinding SF, Oscar Runge Skibet IF, Markus 
Kaas Bredballe IF, Patrick Gregersen Skibet IF, Alvin Huseinovic Skibet IF, Christopher Maansson Gauerslund 
IF, træner Anders Schytz Jelling IF
Forrest fra venstre: Nikolai Bang Øster Starup/Vester Nebel, Rasmus Mikkelsen Sole IF, Benjamin Bæksted 
Gauerslund IF, Rasmus Krabbe Skibet IF, Mads Hedegaard Gauerslund IF, Simon Mørk Skibet IF, Casper Bang 
Engum UI, Emil Andersen Skibet IF, Emil Christensen Skibet IF, Mikkel Eriksen Give Fremad
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niveau. ja, det er lykkedes, men det har slidt 
hårdt på enkeltpersoner. 
I kuV har vi så mange ideer og intentioner, 
som desværre kommer til kort, da ManPo-
WeR er en udfordring og ikke mindst vil 
være det i FReMTIden, hvis kuV skal være 
med til at gøre en forskel, både internt og 
ude i kuV-klubberne.

30 klubber i KUv
ammitsbøl/jerlev IF, Bredsten IF engum 
uI, Firehøje IF, Gauerslund IF, hedensted 
IF, hover IF, jelling fS, ølholm B., Vejle FC, 
Bredballe IF, Vinding SF, Grejs IF, lindved 
GF, uldum IF, Tørring IF, Skibet IF, egtved IF, 
løsning IF, Vejle kammeraterne, FCG/Grejs-
dal Sport, Sole IF, daugaard IF, Give Fremad, 
højen IF, øster nykirke IF, Smidstrup/Skærup, 
BPI, juelsminde IF, og Vejle B. 
2013 blev året, hvor vi mistede to klubber. 
naturligt tog kolding IF retur, men meget 
ærgerligt valgte erritsø GIF at bakke op om 
Fredericia og deres projekt dernede. 

vejle Boldklubs førstehold
de ønsker at være med til at bidrage til kuV-
samarbejdet, og i 2013 var det med stor SuC-
CeS, at træningskampe, opvisningskampe 
og ikke mindst sommerkampe foregik ude 
i kuV-klubberne. Tre fede arrangementer, 

hvor der var aktiviteter lige fra streetkampe 
på det lokale torv til autografskrivning, træ-
ning med klubbens unge drenge og piger, 
foredrag for trænere og sponsorer og afslut-
tende med prikken over i´et, kamp imellem 
det lokale hold og VB´s førstehold.
Førsteholdstræning på Vejle Stadion, besøg 
i kuV-klubberne til autografskrivning og 
masser af oplevelser på Vejle Stadion i for-
bindelse med hjemmekampe er bare nogle 
af de oplevelser, kuV-klubbernes pige- og 
drengespillere har fået fra førsteholdet i år.

vB træner- og Målmandsakademi
kunne for femte sæson mønstre et hold, 
hvor 43 kursister meldte deres ankomst.  
Coerver danmark var igen…igen blevet 
inviteret (ønske fra kursister). Seks moduler 
med Coerver og filosofien bag blev kursi-
sterne guidet igennem. I år havde vi krydret 
det med ”Skridtet fra talent til etableret på 
førsteholdet” v/ lasse kronborg og Claus 
nørgaard, og akademiet sluttede med, at 
kursisterne var inviteret til hjemmekamp på 
Vejle Stadion, men inden da var emnet ”kom 
bag om Vejle Boldklub”. en SuPeR dag hvor 
direktør henrik Tønder, sportschef Mads Bro 
og administrationschef Brian kristensen hver 
især fortalte om klubben.

KUV årgang 2000 efterår
Bagest fra venstre: Jan-Erik Simmelhag KUV, Mathias Gramstrup Egtved, Frederik Johansen Egtved, 
Muhammed Muheb Wardag Vejle Kammeraterne, Christian Heckmann Geil Egtved, Kasper Duus Egtved 
, Alexander Cimmino Bredballe IF, Esben Uhd Wind Vinding, Anders Krusborg Vejle Kammeraterne, Peter 
Balsgaard Nielsen Egtved, Brian Runge KUV Skibet, Sahled Kuv Vejle Kammeraterne 
Forrest fra venstre: Alexander Pedersen Sole IF, Mikkel Thomsen Skibet IF, Kasper Halkjær-Lassen Skibet IF, 
Lauridts Grauballe Skibet I, Ali Ghani Jassim Vejle Kammeraterne, Casper Bollerup Hedensted IF, Kasper Rud 
Gauerslund, Oliver Kjeldsen Gauerslund, Alexander Joe Gauerslund, Jacob F Højmark Juelsminde IF, Jonas 
A. G. Rasmussen Bredballe 
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Tak til kursisterne og kuV-klubberne for den 
opbakning. jeg ved, I har fået noget i ryg-
sækken, som jeres drenge og piger med sik-
kerhed fremover kan nyde godt af hjemme i 
klubberne. 
Men endnu en SuCCeS så dagens lys. den-
ne gang VB´s Målmandsakademi. 13 ”mål-
mænd” vil være med til at gøre en forskel 
hjemme i kuV-klubben. Grunden til jeg skri-
ver ”målmænd” er, at tre af deltagerne aldrig 
har stået i mål eller haft handsker på før. 
Men af et godt hjerte og det at kunne være 
med til at gøre en forskel var incitamentet 
for at være en del af Målmandsakademiet. 
hP, der til daglig er kuV-målmandstræner, 
og Bjarne Cassøe, der er målmandstræner i 
VB´s Talentsektor, var de 2 instruktører. Med 
hver deres charme og 13 kursister, der bare 
ville det her…. I skulle have været der ☺ Men 
det kan I nå næste år – vær´ med til at gøre 
en forskel. 

KUv Match
er efterhånden blevet en fast bestanddel af 
kuV arrangementer. I 2013 var der 36 hold i 
marts og 78 hold i november. kuV Match har 
udviklet sig fra at være et udpræget dansk 
træningsstævne til nu at være en trænings-
turnering med et internationalt snit. Styre-
gruppen med ole Weiersøe, henrik jacob-
sen, kim engstrøm, undertegnede og de 
fire arrangørklubber (marts og november) 
egtved IF, juelsminde IF, Bredsten IF og Mid-
delfart G&Bk., sørgede endnu engang for, 
at kuV Match blev en stor succes. Tak for 
jeres indsats. Specielt marts-arrangementet 
vil blive husket for en stor vejrudfordring, 

men ved fælles hjælp blev det klaret til uG. 
hvilket de deltagende klubber kvitterede for 
ved at komme igen i november. læs mere på: 
www.kuv-match.dk.

Kompetenceakademier
akademierne kom godt fra start i 2012, 
fortsatte i 2013, men med knap så mange 
deltagere. I december og januar evalueres 
konceptet med klubberne og trænerne. helt 
sikkert fortsætter det i 2014 med de rettelser, 
vi lytter os til, der må være. Vi kommer så 
endnu mere styrket ud i 2014 og kan være 
med til at sætte vores præg på træningen 
ude i klubberne, samtidig med at trænerne 
i de enkelte klubber dygtiggøres. 
der er tale om målrettet kvalitetstræning / 
færdighedstræning på børnenes præmisser, 
træning ud fra Coerver-filosofien. Fodbold-
træning ud fra devisen ”seriøs og sjov”, og 
det får børnene gennem udfordringer og 
ved at tilegne sig færdigheder. 
kompetencecenteret ledes af jan S. hansen, 
der samtidig er leder af VB`s Mikroakademi. 

KUv-hold 2013:
I kuV diskuteres der i styregruppen hvert år.
• Træner vi med de rigtige årgange?
• Skal vi fortsætte med ældste årgang et år 
mere?
• Skal vi længere ned og have en yngre 
årgang med?

de sidste par år har svaret været = Fortsæt 
som året før. og det gør vi igen i 2014, men 
ingen tvivl om, at vi hele tiden skal være 
 

Målmandsakademiet
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skarpe. Tendensen i dansk fodbold og de 
klubber, vi sammenligner os med, er, at struk-
tureret talenttræning helt ned til u-10 vinder 
frem.

u-13 (2001), u-14 (2000) var årgangene, 
kuV arbejdede med i 2013. Årgang 2000 er 
et meget homogent hold, hvor der hurtigt 
blev lavet holdånd og et godt træningsmiljø. 
2001´erne er en MeGeT spændende årgang 
med masser af talent, men samtidig også en 
god bredde.    
ud over de 2 x 6 træningspas, som er en 
del af de oplevelser, kuV årgangene kom-
mer igennem på et år, inviteres de dygtigste 
inden sommerferien til VB-ekstra og efter 
sæsonafslutning til vintertræning i VB. et til-
bud, der gives enkelte spillere, samtidig med, 
at man stadig spiller hjemme i kuV-klubben. 
Vi forsøger på den måde at finde de spillere, 
vi ønsker til VB, men også på et meget bedre 
grundlag, da spilleren har været med over en 
længere periode, og på den måde ved spil-
leren og familien (forhåbentlig) også, hvad 
de går ind til, hvis et klubskifte bliver aktuelt.
VB, kuV, kuV-klubberne og forældre/spillere 
føler sig meget bedre klædt på til at tage 
den rigtige beslutning.

Spilleren i centrum
kuV ser det som en mission at være vejleder 
for hver enkelt familie i forhold til drengens 
fodboldfremtid. 
øverst på dagsordenen står der alTId - Spil-
leren i centrum. 
For hvad der for den ene dreng er rigtigt, er 
ikke nødvendigvis det rigtige for en anden. 
det er alt lige fra tidspunktet at flytte klub 
på, til hvilken klub man evt. skal flytte til, 
da der også sker spilleroverflytninger fra en 
kuV-klub til en anden kuV-klub. 
der er mange interessepunkter, der skal 
varetages i overvejelserne. alt lige fra spiller-

drømme til forældreambitioner og klubinte-
resser. Men som sagt: øverst på dagsordenen 
står der alTId – Spilleren i centrum. 

vB-ekstra - vintertræning i vB
I VB-ekstra før sommerferien deltog:
2001: jacob kristensen (Give Fremad), jonas 
Bisp (Bredballe IF), Frederik kristensen og 
Villads Rasmussen begge (Skibet IF), jakob 
Buhl (engum uI). alle fem skiftede til VB i 
sommerferien. emil andersen og Patrick Gre-
gersen begge (Skibet IF), lasse Rode (heden-
sted IF), Phillip andersen (Vinding SF) deltog 
også, men fortsatte i deres hjemklub og var 
på kuV-holdet efter sommerferien.
2000: Christian heckmann Geil (ammitsbøl/
egtved), Mathias Gramstrup (ammitsbøl/egt-
ved) og alexander Cimmino (Bredballe IF). 
alle fortsatte i deres klub og deltog på kuV-
holdet efter sommerferien.

Til vintertræning i VB efter sæsonafslutning 
er følgende indstillet:  
Årg. 2000: Christian heckmann Geil (ammits-
bøl/egtved), Mathias Gramstrup (ammitsbøl/
egtved), Peter Balsgaard (ammitsbøl/egt-
ved), anders krusborg (Vejle kammeraterne) 
og alexander Cimmino (Bredballe IF).
Årg. 2001: Patrick Gregersen (Skibet IF).

Selv om vi ikke har arbejdet med årgang 
1999 i 2013, har vi stadig holdt øje ude i kuV-
klubberne. det har gjort, at følgende er invi-
teret til vintertræning:
anders Vrang Thomsen (Bredballe IF), jonas 
Søgaard andersen (Vinding SF) og Frederik 
kallesøe (kolding IF)
 
Spilleroverflytninger 2012/2013
nedenstående spillere har på den ene eller 
anden måde været tilknyttet kuV-talent-
udvikling i 2012/2013 og i samarbejde med 
moderklub, VB og forældre/spilleren valgt et 
forløb, der nu har udmøntet sig i, at de i dag 
spiller i VB. 
Tillykke og held og lykke fremover til: 
Årg.1999: Mads Steffensen (kolding IF – tidli-
gere Gauerslund)
Årg. 2000: emil Thomsen (jelling SF) 
Årg. 2001: noah Madsen til VB i januar 
2013 efter kuV-udtagelse, Villads Rasmus-
sen og Frederik kristensen, begge fra Skibet 
IF, jacob kristensen fra Give Fremad, jonas 
Bisp, Bredballe IF, noah Weng og jakob Buhl, 
begge engum uI – alle til VB i sommerpausen 
2013.
ud over held og lykke og godt gået drenge 
– Stor Tak for opbakningen og tilliden til for-
ældre og kuV-klubber.

Målmandsakademiet
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Spillere, der gennem tiden er kommet til VB 
gennem kuV og stadig er i VB u-17 – u-19
u-19: ole Bisp Rasmussen (Vinding SF) (dBu 
u-18) jesper Svenningen (Vinding SF), andre-
as Winther (Give Fremad) og Søren Balsgaard 
(Firehøje IF).
u-17: Mads døhr (Vinding SF) (dBu u-17), 
Martin damsbo (Skibet IF – tidligere Give 
Fremad), Peter hansen (egtved IF), Casper 
Bruun (kolding IF) (dBu Future), jonas ern-
gaard (Vejle kammeraterne) (dBu u-16), 
Rasmus Fink (Vinding SF), Sebastian Bruhn 
(Bredballe IF) og Rasmus henriksen (Skibet 
IF – tidligere Give Fremad).

derudover skal nævnes, at der på dBu 
Talentcenter u-15 i løbet af 2013 har delta-
get tidligere kuV-spillere (alle spiller i dag 
u-15 Mester i VB): Svein knut (Firehøje IF), 
Mads Steffensen (Gauerslund IF – kolding IF) 
og Tobias utoft Vinding SF (dBu Future).

HJÆlP
dette var mit årsskrift nr. 15. kuV har gen-
nemgået en kÆMPe udvikling gennem de 15 
år. Mange spillere har været gennem syste-
met og der har været søsat vildt mange ting. 
der skal lyde et lille opråb, jeg á flere gange 
har forsøgt: der er brug for flere hænder, 
hvis kuV skal blive ved med at have dette 
høje niveau!

hjÆlP - hjÆlP, der er også brug for dig, der 
lige nu læser dette og tænker: ”det vil jeg 
gerne være en del af”. Så kom ud af busken. 
Vi har alle slags opgaver. lige fra hjælp på 
Vejle Stadion ved hjemmekampene, opga-
ver, der kan laves på hjemmekontoret, når 
ungerne er lagt i seng, til fodboldrelaterede 
opgaver i forbindelse med kuV-holdet, kom-
petenceakademierne etc. PRøV at udfordre 
os. 
 
taK for i år
Tak til TReFoR, der blev vores samarbejds-
partner. der har et par gange været tilløb 
til et tættere samarbejde - det er ikke helt 
lykkedes, men jeg håber, at vi i 2014 finder 
ind i et super samarbejde. et af de tiltag, der 
blev søsat som et led i TReFoR samarbejdet, 
var spisning i TReFoR skyboksen i forbindelse 
med VB´s hjemmekampe. her blev kuV klub-
bernes kuV-repræsentanter og deres spon-
sorer eller klubfolk budt indenfor. 
Tak til alle jer andre, der på den ene eller 
anden måde har været med til at bidrage 
til kuV i 2013. I leverer alle på den ene eller 
anden måde en uvurderlig indsats. jeg glæ-
der mig til at samarbejde med jer igen i 2014. 

normalt nævner jeg ingen navne, da alle 
trænere, ledere, folk på stadion, akademi-
erne, kuV-Match osv. gør det nemmere at 
være Carsten hansen. I kender konceptet og 
har også taget kuV til jer.  

Men én person skal dog have en sluthilsen i 
år, da han nu forlader Vejle Boldklub. 
René hansen - Tak for din indsats i kuV og 
ikke mindst i Vejle Boldklub. du har på din 
måde, været med til at sætte dit præg på alle 
de ting, du har haft med at gøre. du er ære-
kær, kan ikke acceptere sløseri, og du sæt-
ter altid spilleren i centrum samtidig med, at 
Vejle Boldklub i den grad er kommet på land-
kortet. held og lykke i dit nye job hos dBu 
jylland. Personligt vil jeg komme til at savne 
at arbejde sammen med dig og ikke mindst 
din sparring. håber at se dig i VB igen. 

KUV Koordinator 
Carsten S. Hansen

trænerakademiet 
Som førstegangs deltager havde jeg igen-
nem længere tid set frem til at skulle deltage 
på årets Trænerakademi i Vejle Boldklub. 
Baggrunden for deltagelsen var den meget 
positive omtale, som de tidligere akademi-
er havde fået. akademiet er et ofte blevet 
fremhævet blandt mine trænerkollegaer i 
Vinding SF.

jeg er pt. træner på to årgange (u-9 og u-12 
drenge), og havde igennem Trænerakade-
miet mulighed for at få et godt indblik i den 
tilgang, Coerver Coaching har til fodbold-
træningen.

det har været et helt igennem fantastisk 
forløb, som har givet et stort udbytte til den 
daglige træning og givet mulighed for at 
møde trænerkollegaer fra de omkringlig-
gende klubber i Vejle. Især de mange kon-
krete redskaber man får med hjem til den 
daglige træning, har været rigtig gode – og 
noget man kan gøre brug af allerede efter 
første modul.

undervisningen blev varetaget af hans han-
sen, Coerver danmark. han er uden tvivl en 
fantastisk kapacitet og besidder en enorm 
mængde erfaring, som gjorde, at undervis-
ningen og øvelserne var let forståelige for 
alle deltagerne – uanset hvilket niveau vi 
befandt os på. de enkelte moduler og øvel-
ser var opbygget på samme måde hver gang, 
og gav en god indsigt i, hvordan træningen 
blev tilrettelagt og udført, set ud fra et Coer-
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ver perspektiv. Vi deltog selv som medier på 
flere moduler og havde ligeledes hjælp af 
drenge fra lokale klubber, hvilket alt i alt var 
med til at give deltagerne et stort udbytte og 
forståelse for øvelsernes opbygning.

akademiet bød også på et spændende 
modul med foredrag af henholdsvis Claus 
nørgård og lasse kronborg, samt et modul 
hvor vi havde mulighed for at komme bagom 
VB og set hele det spændende set-up ’bag 
scenen’.

der skal lyde en stor tak til VB og kuV for 
at tage initiativet til at arrangere Trænera-
kademiet, som er en uvurderlig hjælp til at 
kunne tilbyde vores fodboldspillere kvali-
tetstræning med høj intensitet og masser af 
boldberøringer. Vi er uden tvivl rigtig mange 
trænere med fornyet motivation og et fyldt 
øvelseshæfte!
Tak til Trænerakademiet 2013.

Henrik Breuning
Vinding SF

Spillerindlæg
Mit navn er Christian hechmann, og jeg er 
13 år gammel. Fodbold er en rigtig stor del 
af min hverdag. jeg startede med at spille 
fodbold i egtved IF, da jeg var seks år. det var 

min far, der havde taget mig med til en træ-
ning. jeg var lidt genert, og jeg turde ikke 
rigtig være med, men min far og mor pres-
sede mig nok lidt til, at jeg kom til at spille 
fodbold, og det er jeg glad for, at de gjorde. 
I 2012 blev jeg indstillet til kuV af mit træ-
nerteam i egtved. jeg husker, at min træner 
kom hjem til mig og sagde, at de havde ind-
stillet mig. jeg var mere end stolt, da han for-
talte, hvad han havde i tankerne. det lyder 
jo dumt, når jeg så fortæller, at jeg sagde nej 
tak. jeg fortrød det så utrolig meget da jeg 
så, hvordan nogle af de drenge fra årgangen 
over mig havde udviklet sig igennem kuV. Så 
jeg besluttede at gøre alt hvad jeg kunne for, 
at blive indstillet til kuV året efter.
Så i 2013 blev jeg igen indstillet, og det 
kunne ikke gå for hurtigt med at takke ja 
til kuV-træningen. jeg husker hvor nervøs 
jeg var i bilen på til VB Parken, men jeg var 
mere end klar til at vise, hvad jeg kunne. de 
må åbenbart have kunne lide, hvad de så 
fordi dagen efter fik jeg af vide, at jeg var 
forhåndsud-taget. jeg var helt høj, resten af 
ugen over det. det var første gang jeg havde 
med kuV at gøre, også blive forhåndsudta-
get det var fantastisk.
jeg har lært så meget af kuV, og det sam-
menhold der er omkring kuV gør det så fan-
tastisk. når man møder til træning, kan man 
se på hver og en der sidder i omklædnings-
rummet, at de er mere end klar til at vise, 
hvad de kan. det er med til at gøre trænin-
gen bedre, og sikre et højere niveau. Først og 
fremmest så har jeg haft de bedste trænere, 
som jeg nogensinde har haft. de har givet 
mig så meget, ikke kun fodboldmæssigt men 
også mentalt. Trænerteamet i kuV har været 
noget af det bedste ved kuV. det der over-
stråler det hele, det er vores fællesskab inde 
i årgang 2000 i kuV. jeg tror aldrig, at jeg 
har oplevet, at få så mange nye venner på 
så kort tid. 
jeg har også udviklet mit egne kompetencer 
meget gennem kuV-træningen, så jeg i dag 
har mange nye tangenter at spille på. jeg er 
blevet en meget bedre teknisk spiller. Træ-
nerne har fokuseret meget på det tekniske, 
og det har gavnet mig rigtig meget. 
Vi har været til et kuV-stævne i esbjerg, hvor 
vi for første gang skulle spille sammen. jeg 
husker klart og tydeligt, fornemmelsen da 
vi sad i omklædnings-rummet, og jeg fik af 
vide, at jeg skulle være anfører, og det gjor-
de mig både stolt og glad. Vi spillede nogle 
gode kampe og trænerne var fint tilfredse 
med vores indsats. 
jeg har også fået muligheden for, at træne 
med på VB’s u14 mesterække hold både Christian Hechmann
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i sommerferien og efterårsferien. det har 
været en kæmpe oplevelse, at træne med 
dem. jeg har set hvordan spillere på rigtig 
højt niveau tackler de forskellige udfordrin-
ger på fodboldbanen, og hvor seriøse de er, 
og hvor meget de går op i fodbolden. 
Mange af de gode fodboldoplevelser jeg 
har fået igennem det sidste år har jeg fået 
gennem kuV. Så jeg vil gerne takker alle 
omkring kuV for at jeg måtte være med, 
og det har virkelig givet mig mod på at fort-
sætte min fodboldudvikling. jeg takker også 
alle spillerne for de sjove og gode oplevelser 
vi har haft sammen. jeg håber at I fortsætter 
med kuV, det giver en som fodboldspiller et 
ordentligt spark bag i og lyst til meget mere 
fodbold
Som så mange andre drenge drømmer jeg 
om at kunne leve af at spille fodbold, men 
uanset hvor langt mit talent rækker, så er jeg 
sikker på, at fodbold vil fylde en stor del at 
mit liv frem over. 

Christian Hechmann

Spillerindlæg
Mit navn er Villads appel Rasmussen. jeg 
er 12 år gammel og hører til årgang 2001. 
jeg startede med at spille fodbold i Skibet IF, 
da jeg var 5 år. Vi var en hel flok drenge fra 
Skibet, der drømte om at blive rigtig gode 
fodboldspiller, og vi gik derfor meget op i 
at træne og ville gerne lære en hel masse. 
heldigvis havde vi en meget seriøs og dygtig 
træner i Brian Runge, som brugte næsten al 
sin tid på at gøre os til gode fodboldspillere. 
jeg havde en meget god tid i Skibet IF, hvor 
jeg lærte en hel masse - det var rigtig fedt. 
jeg fik mange gode venner ved at spille i Ski-
bet og havde et godt kammeratskab. 
da vi havde spillet sammen i Skibet i otte 
år, var vi blevet gamle nok til at komme til 
kuV udtagelsestræning. Vi var heldigvis 
mange dygtige spillere her i Skibet, som blev 
indstillet til kuV. Vi skulle igennem to udta-
gelsestræninger, og jeg var meget spændt. 
Til den første træning var vi ca. 46 drenge, 
der virkelig håbede på at bliver udtaget til 
kuV-truppen.  Ved den første træning var 
jeg noget nervøs og spændt. det var jo også 
første gang, vi oplevede, der var mange kuV-
trænere, der skulle se og kigge på os. 
Ved den anden træning var jeg ikke så ner-
vøs mere, for da vidste jeg lidt mere om det 
hele. Til begge kuV-træninger tænkte jeg 
på, at jeg ville give mig 200 %, for jeg ville 
rigtig gerne udtages til den endelige kuV-
trup, som var på kun 26 spillere. da anden 
træning var overstået, fik vi at vide, vi ville få 

besked af vores træner, om vi var gået videre. 
heldigvis nåede jeg kun lige at komme hjem, 
så ringede min træner og fortalte min far, 
at jeg var blevet udtaget. jeg blev helt vildt 
glad og lettet, da jeg fik det at vide, og jeg 
sprang rundt i køkkenet. 

jeg havde fået at vide, jeg skulle træne seks 
gange med kuV-truppen i løbet af foråret, 
og jeg glædede mig helt vildt. kuV-trænin-
gerne var rigtig gode, jeg lærte en masse nye 
øvelser, og niveauet var meget højt. Vi var jo 
mange gode spillere. 
efter tre kuV-træninger blev jeg inviteret 
til noget, kuV kalder VB ekstra. Vi var ni fra 
kuV, der blev udtaget til VB ekstra, og det 
betød, vi skulle træne med VB`s u-12 drenge 
for at lære, hvordan det var at spille i VB og 
få flere udfordringer. 
efter nogle træninger blev jeg udtaget til en 
træningskamp med VB. Vi tabte 3-1 til okS, 
og det var ikke så godt, men jeg syntes, det 
var rigtig spændende, og jeg fik lov at mær-
ke, hvordan det var at spille kamp for VB. 
I min sommerferie fik jeg en dejlig mail om, 
at VB ville invitere mig med til Brøndby CuP 
2013. det blev jeg selvfølgelig helt vildt glad 
for, og heldigvis kunne vi lige nå at køre 
hjem fra vores ferie i Frankrig og direkte til 
Brøndby, så jeg kunne nå at være med til 
alle kampene. Brøndby Cup var også en stor 
oplevelse med masser af gode kampe mod 
svære modstandere. Vi nåede i finalen, men 
tabte desværre 3-2 til hamborg Vi var der i 
fem dage, og jeg fik en masse nye gode ven-
ner fra VB.
 efter Brøndby Cup skulle jeg hjem og star-

KUV-målmænd årgang 2000-2001
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te min træning med Skibet og nåede lige 
at spille én træningskamp mod okS, inden 
jeg sammen med kuV, VB og mine forældre 
blev enige om, at jeg skulle forsøge mig i VB. 
det er jo min store drøm at komme så langt 
som muligt med min fodbold og vi mente, at 
tiden var den rigtige for mig i forhold til at 
prøve kræfter med VB. 

nu har jeg spillet på VB´s u-13 Mesterrække 
i fire måneder, og det har været en rigtig 
spændende oplevelse og udfordring at kom-
me ind til et elitemiljø med masser af konkur-
rence. Man skal yde sit bedste til hver eneste 
træning for at komme på hold. heldigvis er 
det gået rigtig godt indtil videre, og jeg har 
fået masser af kampe og scoret nogle mål. 
jeg er rigtig glad for at være i VB og er glad 
for, at der er noget der hedder kuV, så vi ude 
fra de små klubber får chancen for at vise os 
frem og blive endnu bedre fodboldspillere. 
kuV har været en rigtig fed oplevelse for 
mig og har vist mig, at det betyder noget, at 
man yder sit bedste. Tak til kuV og Skibet IF 
for mange gode og lærerige oplevelser. 

Villads

KUV årgang 2001 forår
Bagest fra venstre: Træner Tobias Bendixen, Mikkel Lindstrøm Vinding SF, Jakob Buhl Engum UI, Lasse Rode 
Hedensted IF, Alvin Huseinovic VFC/Skibet IF, Patrick Gregersen Skibet IF, Noah Weng Engum UI, Rasmus 
Krabbe Skibet IF, træner Anders Paulin VB og træner Anders Schytz Jelling FS
Forrest fra venstre: Ebbe Møberg Give Fremad, Mikkel Askær Engum UI, Oscar Runge Skibet IF, Emil Ander-
sen Skibet IF, Simon Mørk Skibet IF, Mads Hedegaard Gauerslund IF, Villads Rasmussen Skibet IF, Christopher 
Mannsson Gauerslund IF, Lucas Mogensen Engum UI 

Villads appel Rasmussen
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I året, der nu er ved at nå sin slutning, fast-
holdt vi vores status som a licensklub trods 
svingende resultater for både u/17 og u/19-
holdene.
dette kan der være mange forklaringer på, 
blandt andet at vi også i denne omgang leve-
rede en træner til 1. holdstruppen i bestræ-
belserne på at nå den oprykning, som vi sat-
sede så hårdt på. 
Trods de svigtende resultater formåede vi 
igen at levere forholdsvis mange spillere til 
dBu’s u-landshold et tegn på, at det daglige 
arbejde på træningsbanen har et højt niveau 
hos både trænere og spillere.
På u/16-landsholdet har vi haft både jeppe 
Mikkelsen, ali el-haj og Mads døhr Thycho-
sen med, og Mads fastholdt også sin plads 
på landsholdet, da han rykkede op på u/17-
holdet. På u/18 har vi haft både Patrick Ras-
mussen og jeppe hansen med landsholdet i 
Schweiz, mens vi på det nye u/16-landshold, 
der spillede 2 kampe mod østrig i nykøbing 
Falster, havde agon Mucolli, Christian kudsk 
og jonas erngaard med, så vi er stadig leve-
ringsdygtige til diverse dBu u-landshold. et 
godt signal til sektoren og vore omgivelser. 
der er altså store muligheder for, at de unge 
ambitiøse spillere kan få opfyldt drømmen 
om at spille på et landshold, når de vælger 
VB som klubben, de vil prøve talentet af i.
et af målene som a-licensklub er at udvikle 
spillere til Superligaen og 1. division. det kan 
vi med rette sige, vi gør i VB. I januar måned 
blev Patrick jensen solgt til FC Midtjylland, og 
han fik allerede som u/19-spiller sin debut på 
deres 1. hold i Superligaen og har spillet som 
fast mand siden. I sommer solgte vi så jeppe 
andersen til esbjerg fB og oliver Thychosen 
til FC nordsjælland. Begge har allerede spil-
let kampe i Superligaen, og oliver Thychosen 
har også optrådt i både Champions league 
og euro league.

2013 i talentsektoren

Selvom vi selvfølgelig gerne havde set dem 
fortsætte karrieren i VB og være med til at 
løfte VB en række op, så er vi jo også en 
del af fodboldens fødekæde. Så når det nu 
engang er sådan, er vi da stolte af at være 
med til at give disse unge mennesker denne 
mulighed.
I VB’s talentsektor har vi et set-up, der giver 
de unge mennesker mulighed for både at 
satse på fodbold og skole samtidig. dette 
takket være et fortrinligt samarbejde med 
VIeS, nørremarksskolen og Campus Vejle. 
Vi var derfor stolte på både klubbens og de 
unge menneskers vegne, da ni spillere fik 
hue på i sommers.
For nuværende er u/17-holdet placeret på 
en 3. plads i ligaen, holdet består at mange 
talentfulde spillere og præsterer flotte resul-
tater. u/19-holdet startede sæsonen flot med 
2 sejre i de første 2 kampe, og er så nu gået 
lidt i stå, men holdet består af mange 1. års-
spillere, så vi er sikker på, holdet vil udvikle 
sig stærkere i foråret 2014.

da vi ved, at overgangen fra u/15 (en årgang) 
til u17-holdet (2 årgange) ofte er vanskelig, 
har vi i den nye sæson valgt at prioritere en 
u/16 trup med særlig opmærksomhed. de 
træner med u/17-ligatruppen, og flere spil-
lere er da også allerede med på u/17-holdet, 
mens andre skal bruge lidt længere mod-
ningstid. For at udvikle denne trup optimalt, 
er Bo Møller ansat som hovedansvarlig for 
truppen. Samtidig fungerer Bo Møller som 
assistent for kim engstrøm på u/17 holdet. 
Bo har fundet mange dygtige modstandere 
til u/16 truppen, så de får god erfaring gen-
nem disse kampe.
efter sommerpausen har vi tilknyttet Søren 
Vie Clausen som holdansvarlig for u/19 hol-
det, mens kenny Bjerg tidligere på året blev 
ansat som fysisk træner.
også på trænersiden udvikler vi til super-
ligaen, da tidligere fysisk træner Christian 
Clarup nu er fysisk træner for Superligaens 
førerhold FC Midtjylland, og tidligere u/19-
ansvarlig Claus nørgaard nu er assistenttræ-
ner i topklubben Brøndby. 
Talentsektoren består af mange engagerede 
mennesker på fagligt højt niveau. Vi har 
engagerede samarbejdspartnere, derfor går 
vi også ind i det nye år, med tro på en fortsat 
udvikling af VB’s Talentsektor.

Talentchef Lasse Christensen

Lasse Christensen
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U-19 Drenge

U/19-ligaen forår
Vejle Boldklub koldings u/19-ligahold endte 
sæsonen 2012/2013 på en 12. og næstsidste 
plads med 22 point og målscore på 29-44 
efter 24 kampe. Foråret blev en stor skuffel-
se for holdet, der gik til vinterpause på en 7. 
plads med 18 point efter 12 kampe. Således 
opnåede VBk’erne kun fire point i foråret 
2013. 

Forårssæsonen blev præget af, at holdet 
måtte sige ” farvel” til træner Claus nørga-
ard, der blev fast assistent for kim Brink på 
førsteholdet, og salget af forsvarsgeneralen 
og holdet største profil Patrick Banggaard 
jensen til FC Midtjylland i vinterpausen. 

I forbindelse med, at u/19-træner Claus nør-
gaard blev ”lånt” ud til Betsafe ligaholdet 
som assistenttræner, blev Brian Rasmussen ny 
holdansvarlig for u/19-ligaholdet.
- det er en god løsning. Brian Rasmussen har 
en stor erfaring gennem mange år i vores 
talentsektor, og han blev tidligere på året 
a-træner ved at bestå den næsthøjeste træ-
neruddannelse i danmark, så han er klædt 
godt på til opgaven med at træne u/19-hol-
det, sagde talentchef lasse Christensen.
Brian Rasmussen - tidligere landsholdsspil-
ler - har som angriber spillet topfodbold for 
Vejle Boldklub, B1903 og FC københavn.

- Vores primære målsætning er at udvikle 
95’erne (førsteårs spillerne, red.), så de står 
endnu bedre rustet til næste års u/19-liga, 
og så skal vi have gjort vores 94’ere klar til 
seniorfodbold. Samtidig vil vi selvfølgelig 
gerne slutte så højt som muligt i tabellen, 
men det er ikke placeringen, vi har størst 
fokus på, fortalte Brian Rasmussen til www.
vejleboldklubkolding.dk inden sæsonstar-
ten.
- Vi har et hold uden de store stjerner. Til gen-
gæld er vi rigtig gode som hold og fungerer 
fint som en enhed, når alle giver alt. Men vi 
har ikke spilleren, der bare afgør kampene 
på egen hånd, sagde Brian Rasmussen.
Træningskampene op til sæsonen gav føl-
gende resultater. VBk-kiel 1-3, næsby-VBk 
2-3, VBk-oB 6-4 og FCM-VBk 1-0. 

Tilgang: huso habul (VB’s Mesterrækkehold), 
Tobias damm henriksen (VB’s Mesterrække-
hold). 

afgang: nikolai Vilsbøll (aGF), Mikkel Ber-
telsen (B93), Patrick jensen (FC Midtjylland), 
jonas dalstrup (Skovbakken), Simon Frost 
jakobsen (kolding IF). 

ni nederlag på stribe 
holdet tabte ni kampe i streg, inden mand-
skabet den 1. juni hentede forårets første 
point, da det hjemme blev til 0-0 mod aaB. 
en forløsning for holdet efter nederlag i flere 
tætte kampe. 

- det er en chancefattig kamp, hvor vi er 
godt organiserede, og for femte kamp i træk 
giver vi ikke rigtig noget væk, men denne 
gang holder vi nullet. offensivt producerer 
vi ikke nok til u/19-liga niveau, men jeg er 
rigtig glad for og tilfreds med, at vi får for-
årets første point og holder nullet for første 
gang i foråret. jeg er glad for, at vi kom på 
pointtavlen. efter en række tætte kampe gik 
det endelig vores vej, sagde træner Brian 
Rasmussen.

efter den uafgjorte kamp tabte VBk 3-1 ude 
til FC københavn, inden det i forårssæso-
nens sidste kamp blev til en hjemmesejr på 
3-1 over bundproppen Silkeborg IF. Målene 
i sejren blev scoret af Sebastian Spornberger, 
huso habul og Frederik Skadholm. 

u/19-træner Brian Rasmussen var naturligvis 
en glad mand efter sejren over Silkeborg IF.

- Vi sender med sejren spillerne videre med 
en tro på, at de kan vinde fodboldkampe. det 
gælder både dem, der er færdige som ung-
domsspillere, samt 95'erne, som får vigtige 
roller på det kommende u/19-ligahold. det 
er rart efter et forår, som blev vanskeligere 
end forventet. jeg er personligt glad for sej-
ren, for det var sidste chance. efter de første 
par kampe i foråret - som vi tabte – satte det 
sig i spillernes hoveder, og de mistede troen 
på, at det kunne lade sig gøre. havde vi fået 
den første sejr noget før, er jeg også sikker 
på, at vi havde hentet flere point. nu slutter 
vi trods alt af med fire point i de to sidste 
hjemmekampe, sagde Brian Rasmussen.

efter sæsonen fik jeppe kirk, Sebastian 
Spornberger, nicklas eriksen, derrick nissen 
og Benjamin hansen lejlighed til at vise sig 
frem som seniorspillere for den nye chef-
træner Tonny hermansen. det gav kontrakt 
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U-19 Liga: Stående øverst fra venstre: Træner Søren Vie Clausen, Peter Nielsen, Patrick Rasmussen, Rasmus Larsen, Ole Bisp, 
Andreas Winther, Jesper Svenningsen.
Stående i midten fra venstre: Holdleder Patrick Sørensen, Fysisk træner Kenny Bjerg, Lasse Dueholm, Mads 
Døhr Thychosen, Andreas Bock, Marcus Møller, Nicolai Døj, Filip Bekic, Assistenttræner Brian Rasmussen, 
Målmandstræner Bjarne Cassøe
Siddende fra venstre: Mikkel Thisgaard, Lucas Stauffer, Søren Balsgaard, Jiri Koski, Peter Kristensen, Mikkel 
Eriksen, Jeppe Hansen, Morten Munk.

til derrick nissen i VB, mens jeppe kirk og 
Benjamin hansen nu er at finde i Marienlyst 
(nordicBet ligaen), Sebastian Spornberger er 
i FC Sydvest (2. division Vest). nicklas eriksen 
valgte at satse på en civil karriere og er nu i 
kolding IF. 

Kampe i U/19-ligaen foråret 2013
Vejle Boldklub kolding - Brøndby IF 0-1 (0-1)

FC nordsjælland - Vejle Boldklub kolding 4-2 (3-0)

Vejle Boldklub kolding - Sønderjyske 2-3 (2-0)

Vejle Boldklub kolding - esbjerg fB 1-3 (1-1)

FC Midtjylland - Vejle Boldklub kolding 2-1 (1-0)

Vejle Boldklub kolding - Randers Freja 1-2 (1-0)

lyngby Boldklub - Vejle Boldklub kolding 1-0 (1-0)

Vejle Boldklub kolding - oB 0-3 (0-1)

aGF/Viby - Vejle Boldklub kolding 1-0 (1-0)

Vejle Boldklub kolding - aaB 0-0 (0-0)

FC københavn – Vejle Boldklub kolding 3-1 (1-0)

Vejle Boldklub kolding - Silkeborg IF 3-1 (2-1)

U/19-ligaen efterår 2013
Vejle Boldklubs u/19-ligahold sluttede efter-
året på en 11.plads i landets bedste række, 
u/19-ligaen med 12 point og en målscore 
på 16-23 efter 12 kampe. Søren Vie Clausen 
blev ansat som ny u/19-træner, som afløser 
for Claus nørgaard, der i sommerpausen skif-
tede til Superligaklubben Brøndby IF og blev 
assistenttræner for klubbens nye cheftræner 
Thomas Frank. 

36-årige Søren Vie Clausen, der har a-træ-
neruddannelsen, kom fra en stilling som 
talentchef og T+ træner i FC Svendborg. han 
har tidligere trænet u/17 og u/19-division i 
          

U/19-drenge ligaen 2012/2013

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Nordsjælland  24 15 6 3 60-22 51
2 AGF/Viby 24 14 7 3 53-28 49
3 Esbjerg  24 13 7 4 35-16 46
4 FC Midtjylland 24 13 5 6 48-36 44
5 OB  24 11 4 9 36-32 37
6 Brøndby  24  9 4 11 45-44 31
7 AaB  24  8 6 10 31-35 30
8 Lyngby  24  9 3 12 30-43 30
9 Randers Freja 24  8 5 11 35-50 29

10 SønderjyskE  24  8 4 12 37-52 28
11 FC København 24  7 6 11 33-40 27
12 Vejle Boldklub Kolding 24  6 4 14 29-44 22
13 Silkeborg  24  2 5 17 28-58 11
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FC Fyn.
Søren Vie Clausen, der er uddannet folkesko-
lelærer, glædede sig over at blive fodbold-
træner på fuldtid.
- det har været mit mål stort set altid at 
blive fodboldtræner på fuldtid. hvor de 
andre drenge drømte om at blive professio-
nel fodboldspiller, så drømte jeg om at blive 
fodboldtræner. det er fedt, at drømmen nu 
er gået i opfyldelse. jeg ser det som en stor 
udfordring at blive u/19-træner i Vejle Bold-
klub, og jeg glæder mig som sagt helt vildt 
til at træne på det højeste ungdomsniveau. 
det bliver sjovt og spændende at være med 
til at udvikle spillerne og give dem det sidste 
rygstød, inden de bliver seniorspillere, sagde 
Søren Vie Clausen, der har spillet omkring 
100 divisionskampe for Svendborg fB og har 
en fortid som ungdomsspiller i Silkeborg IF.
den nye VB-træner fik en rigtig god start på 
den nye sæson med to sejre på stribe. Først 
blev hB køge sendt hjem fra VB Parken med 
et 5-3 nederlag den 10. august, og ugen efter 
slog holdet det nuværende førerhold aaB 
2-0 på udebane. Målscorere i den fortjente 
5-3 sejr: lucas Stauffer, Patrick Rasmussen 
(2), Søren Balsgaard og loris Spasojevic. ude 
mod aaB blev målene scoret af Patrick Ras-
mussen og andreas Winther, og efter sejren 
havde træner Søren Vie Clausen følgende 
kommentarer: 

- Vi vandt fortjent kampen 2-0, og vi havde 
mulighederne for at lukke kampen med en 
scoring til 3-0. Chancemæssigt havde vi langt 
de største chancer. I det etablerede spil hav-
de vi godt styr på aaB, men de var farlige på 
standardsituationer.

efter den fine start fulgte to 3-0 nederlag til 
henholdsvis FC Midtjylland (hjemme) og aGF 
(ude). herefter kom holdet tilbage på sporet 
resultatmæssig og var ubesejret i tre kampe. 
Først slog VB’erne FC nordsjælland hjemme 
2-1, inden det blev til to gange 1-1 ude mod 
lyngby og Randers FC. 

2-1 over FC nordsjælland kom efter at VB 
havde været foran 2-0. lucas Stauffer og 
Mads døhr Thychosen scorede for hjemme-
holdet, mens emil erbas reducerede på straf-
fe for FCn.

- Vi lykkedes med vores gameplan, der hand-
lede om, at vi skulle være kompakte og luk-
ke områder, så FC nordsjælland ikke kunne 
spille deres traditionelle pasningsspil. I stedet 
blev de nødt til at spille på lange bolde, og 

der var Peter nielsen og andreas Bock suve-
ræne i hovedspillet. offensivt spillede vi på 
omstillinger og havde fokus på at lægge bol-
den ned bag deres bagkæde, og det gjorde 
dem nervøse. I første halvleg fik vi strakt dem 
lange, og det gav os mulighed for at spille 
fodbold i anden halvleg. Fuldstændig efter 
hensigten og planen. I perioder undervejs er 
vi pressede, men spillerne arbejdede vanvit-
tig hårdt, og på den måde er sejren fortjent, 
selvom vi gik lidt i panik efter nordsjællands 
reducering, sagde u/19-træner Søren Vie 
Clausen.

- I en kamp, hvor samtlige spillere fortjener 
ros, vil jeg fremhæve jiri koski, der lavede 
klasseting i målet, og Mads døhr Thychosen, 
der kommer op fra u/17-holdet, falder godt 
ind, arbejder stenhårdt og scorer et flot mål, 
sagde Søren Vie Clausen.

efter de tre ubesejrede kampe blev det til 
fire nederlag i træk mod oB, esbjerg, Søn-
derjyske og FC københavn, inden holdet slut-
tede efterårssæsonen med at spille 0-0 ude 
mod Brøndby. 

- Spillemæssigt er det fremragende det vi 
leverer. Vores aggressive pres var godt og 
gav os overtaget i kampen. Vi spiller til nul, 
og det er altid vigtigt. efter spil og chancer, 
kunne kampen vel være endt 4-1 til os, for vi 
havde virkelig mange store chancer. Vi spiller 
godt for tiden, og det er kun et spørgsmål 
om tid, så begynder vi at score. jeg er lidt 
trist og har ondt af drengene, for de må altså 
kunne score på et tidspunkt, sagde træner 
Søren Vie Clausen efter Brøndby-kampen.
- det er svært at trække enkelte spillere frem. 
der er mange der gør en god indsats. jiri 
koski er afgørende for det ene point, vi trods 
alt får, da han redder daniel holms friløber. 
han giver holdet en god ro mod Brøndby og 
var stærk. Men hele holdet gør det fremra-
gende, det får mig til at tro, vi snart får sco-
ret og får en sejr, sagde Søren Vie Clausen.
 
efter deadline spiller Vejle Boldklubs u/19-
ligahold en kamp i efteråret.

Mads døhr Thychosen, Patrick Rasmussen 
og jeppe hansen fra VB’s u/19-ligahold fik 
debut på Vejle Boldklubs førstehold i efter-
året 2013. de to sidstnævnte er u/18-lands-
holdsspillere, mens Mads døhr Thychosen 
gør sig på u/17-landsholdet. 

Tekst: Henning Jepsen.  
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Kampe i efteråret
lø 10-08-13 
Vejle Boldklub - hB køge 5-3 
lø 17-08-13 
aaB – Vejle Boldklub 0-2  
lø 24-08-13 
Vejle Boldklub - FC Midtjylland 0-3  
lø 14-09-13 
aGF – Vejle Boldklub 3-0  
lø 21-09-13 
Vejle Boldklub - FC nordsjælland 2-1  
lø 05-10-13 
lyngby - Vejle Boldklub 1-1  
Sø 13-10-13 
Randers Freja - Vejle Boldklub 1-1  
lø 19-10-13 
Vejle Boldklub - oB 2-4  
lø 02-11-13 
Vejle Boldklub - esbjerg 0-1  
lø 09-11-13 
Sønderjyske - Vejle Boldklub 3-2  
lø 16-11-13 
Vejle Boldklub - FC københavn 1-3  
lø 23-11-13 
Brøndby - Vejle Boldklub 0-0

topscorer:
Patrick Rasmussen 6 mål
lucas Stauffer 3 mål
Søren Balsgaard 2 mål
ole Bisp Rasmussen 2 mål
loris Spasojevic 1 mål
andreas Winther 1 mål
Mads døhr Thychosen 1 mål

Benyttede spillere:
jiri koski (m) (1995)
Filip Bekic (1995)
nicolai døj (1995)
lucas Stauffer (1995)
andreas Bock (1995)
loris Spasojevic (1995)
Rasmus larsen (1995)
jonas djernæs (1995)
jesper Svenningsen (1995)
Mikkel Thisgaard (1995)
ole Bisp Rasmussen (1996)
Peter nielsen (1996)
jeppe hansen (1996)
Peter kristensen (1996)
andreas Winther (1996)
Patrick Rasmussen (1996)
lasse dueholm (1996)
Søren Balsgaard (1996)
Mikkel eriksen (1996)
Mads døhr Thychosen (1997)

Benyttede spillere fra U/17-holdet:
Mads døhr Thychosen, angriber/kantspiller 
(1997)
- Mads døhr Thychosen dækker de fleste 
pladser i front og blev som u/17-holdets sto-
re profil hurtigt aktuel på u/19-ligaholdet. 
debuterede i hjemmekampen mod FC nord-
sjælland den 21. september hvor han scorede 
til 2-0 efter 64 minutter. Målet faldt efter en 
flot soloaktion, hvor u/17-landsholdsspille-
ren scorede uden chance for FCn-keeperen. 
debuterede på førsteholdet søndag den 6. 
oktober mod hvidovre. På det tidspunkt hav-
de Mads døhr Thychosen kun spillet to kam-
pe på u/19-ligaholdet. Mads døhr Thychosen 
blev den yngste debutant på førsteholdet i 
nyere tid. I efterårsferien var Mads døhr Thy-
chosen i london, hvor han prøvetrænede 
med arsenal FC’s ungdomshold. 

tilgang/afgang:
Sommerpausens naturlige afgange var 
spillerne fra årgang 1994, som afsluttede 
tiden som ungdomsspillere. det drejede sig 
om derrick nissen (a-truppen), Christian 
Frandsen (Ringkøbing IF), Frederik Broch-
stedt (Middelfart G&Bk), Benjamin hansen 
(Marienlyst), jeppe kirk (Marienlyst), jakob 
nielsen (-), huso habul (Vejle FC), Sebastian 
Spornberger (FC Sydvest), nicklas eriksen 
(kolding IF) og niclas nymand (hedensted 
IF).
Truppen fik tilgang af næsbys midtbanespil-
ler andreas Bock (1995) og midtbanespille-
ren lucas Stauffer (1995), fra uSa. han kom 
fra Shattuck-Saint Marrys Soccer academy. 
Målmanden jiri koski (1995) fra finske FC 
Vaajakoski. Mikkel Thisgaard (1995) blev ryk-
ket op fra u/19-mesterrækkeholdet, mens 
Søren Balsgaard (1996) kom op fra u/17-
mesterrækkeholdet. lasse dueholm (1996) 
kom fra jelling fS.

 Stillingen U/19-ligaen efteråret 2013    

Kampe, mål og point

 K V U T Score Point
1 AaB 12 6 5 1 24-15 23
2 Esbjerg 11 6 4 1 18-13 22
3 FC Midtjylland 12 6 3 3 20-15 21
4 FC Nordsjælland 12 6 0 6 18-17 18
5 SønderjyskE 12 5 3 4 19-22 18
6 FC København 11 5 2 4 24-19 17
7 OB 12 4 4 4 24-20 16
8 AGF 11 4 3 4 19-15 15
9 Brøndby 12 4 2 6 17-20 14

10 Lyngby 12 3 3 6 18-22 12
11 Vejle 12 3 3 6 16-23 12
12 Randers Freja 12 3 3 6 19-27 12
13 HB Køge 11 2 3 6 17-25   9
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U-19 drenge Mester-
række & U-19 B
Foråret startede med en 16-18 
spillere til træning, hvilket var 
acceptabelt, men ikke noget 
at juble over.
Vi arrangerede selv vores træ-
ningskampe mod andre u-19 
Mesterrækkehold, hvilket gav 

en god ballast til forårets svære turnering i 
u-19 Mesterrække 2. holdet klarede sig utro-
lig godt på trods af svære betingelser under-
vejs, idet man måtte afgive flere spillere til 
herrernes serie 1 hold, som havde meget 
svært ved at stille hold. Placeringen som 
nummer 2 efter forårets turnering og der-
med oprykning til efterårets Mesterrække 
er suverænt klaret af drengene og trænerne 
jan erik Simmelhag og ole Rasmussen
efter sommerferien var vi meget bekymrede 
omkring, hvor mange spillere der ville dukke 
op til træningen. Forårets flotte resultater 
på kamp- og træningsbane var dog rygte-
des rundt i oplandet og resulterede i, at der 
dukkede ca. 45 blivende spillere op, hvilket 
vi overhovedet ikke havde regnet med. det 
store fremmøde betød, at vi eftertilmeldte 
et ekstra hold i u-19 B under ledelse af kurt 
Christensen .også med dette tiltag havde vi 
i u-19 afdelingen succes, idet holdet efter en 
række spændende kampe vandt sin række 
og dermed kvalificerede sig til u-19 a til for-
året. 

Mesterrækkeholdet havde et svært efterår 
med en næstsidsteplads i turneringen. Resul-
tatet skal ses som en investering i fremtidens 
VB seniorhold, idet mange af u-19 spillerne 
fik muligheden for at snuse til seniorfodbol-
den i VB, som havde meget svært ved at stille 
hold i efteråret og derfor gjorde flittigt brug 
af vore ungdomsspillere. Vi håber og tror, at 
mange af spillerne fremover vil være en del 
af den vores nye seniorafdeling i deres nye 
rækker i serie 2 og serie 3. 
For alle holds vedkommende kæmpede 
drengene utrolig godt og har igennem hele 
sæsonen udviklet sig i positiv retning. nu 
starter vi på en frisk efter nytår og håber, at 
alle spillerne samt helst lidt flere dukker op 
til træningen, som starter sidst i januar. det 
endelige tidspunkt vil blive lagt på hjemme-
siden.

Vi har på årgangen jo også et u-19 liga hold 
med under dBu. dette hold træner på andre 
tidspunkter end amatørerne, men spiller og 
træner i VB Parken. holdet ligger i skrivende 
stund i den nederste ende af ligaen.

jeg vil herfra sige alle spillere og trænere 
tak for et godt samarbejde i året, der gik, og 
ønsker jer alle en rigtig god jul samt et godt 
nytår.

Carsten Qvist
Afdelingsleder U-19 amatør

.
U-19 drenge M 2 forår
efter et hårdt efterår begyndte vi på en frisk 
efter jul i Mesterrække 2. Vi kunne desværre 
ikke tilmelde to hold til i u-19 regi, da der 
både manglede en målmand og en træner. 
Igennem hele foråret var opbakningen til 
træningen i alt 16-18 spillere hver gang. 
I den første kamp mødte vi et stærkt Silke-
borg-hold på deres hjemmebane i sne og 
slud. Silkeborg holdet vandt senere rækken 
overbevisende. Vi spillede en god forårssæ-
son, men var desværre uheldig med et par 
resultater, hvor det var meget stolpe ud for 
os. Vores resultat blev en flot tredjeplads, 
men med mere kynisme kunne vi have vun-
det rækken.
det var sidste sæson for vores årgang 94 i 
ungdomsfodbold. Vi har været sammen med 
årgang 94 i næsten to år, og drengene har 
været utrolig stabile til træning og kamp. de 
har udviklet sig flot i de to år i u-19. Vi træ-
nere kunne med stolthed aflevere seks spil-
lere til seniorafdelingen.

U-19 drenge M 1 efterår
klubben fik igen u-19 Mesterrække, men på 
grund af nye regler kunne vi ikke få et hold i 
a- rækken og måtte desværre nøjes med en 
B–række.
Vi var meget spændt på, hvor mange nye spil-
lere, der ville møde op efter sommerferien 
- vi blev glædeligt overrasket! Inden sæson-
start var der 52 forskellige spillere forbi til 
træning - efterhånden blev truppen reduce-
ret til omkring 40 spillere, hvilket er perfekt 
til to hold. hele efteråret har vi været ca. 
26 spillere til træning, hvilket vi trænere er 

Stillingen U19 drenge M2 (1994-95) 11M forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Silkeborg KFUM 10 8 2 0 35-17 26
2 Hedensted IF 10 5 4 1 33-26 19
3 Vejle B 10 6 1 3 36-18 19
4 Team Kjellerup 10 4 1 5 24-25 13
5 Kolding B 10 1 2 7 16-38   5
6 Horsens fS 10 0 2 8 13-33   2

Carsten Quist
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meget tilfredse med. der var rigtige mange 
nye årgang 96, og sammen med årgang 95 
er der en god fordeling af de to årgange. Vi 
trænere synes, at niveauet er fint, hvilket har 
gjort, at alle mand kunne træne sammen.
Målet for andetholdet var helt klart at vinde 
rækken. de holdt fokus og nåede deres mål 
- godt gået, drenge og til lykke med opryk-
ningen til a-rækken!
Mesterrækken var igen kommet i den stær-
ke pulje mod syd. Vores mål var helt klar at 
spille offensivt og spille ens i alle kampene, 
hvilket kan være en kunst, når der benyttes 
25 forskellige spillere. Vores spil har været 
rigtig godt i mange af kampene, og spillerne 
har arbejdet hårdt og været tro mod vores 
spillestil. hvis vi havde udnyttet vores oplag-
te chance og minimeret vores personlige fejl, 
kunne slutstillingen have set anderledes ud.

Til sidst skal det lyde en stor tak til alle spille-
re i u-19 afdelingen for supergod opbakning 
både til træning og kampe. også en stor tak 
til kurt for god sparring og fint samarbejde.

Jan Erik og Ole

U-19 drenge B efterår
det var med bange anelser, at jeg gik på som-
merferie, i forhold til hvor mange spillere vi 
havde til rådighed, når ferien var slut.
jeg var tilbage på træningsbanen i uge 32, 
og med det samme blev mine bange anelser 
gjort til skamme. der var omkring 30 spillere 
på træningsbanen, og det var og er spillere 
af rigtig god kvalitet. de følgende uger duk-
kede der bare flere og flere nye ansigter op, 
så vi var oppe på omkring 40 spillere til to 
hold. Vi mistede dog nogle stykker, da de 
ikke kunne få deres ambitioner opfyldt.
Første kamp var ude mod Billund. der var en 
vis spænding i maven, da jeg var usikker på, 
hvad vi kunne præstere i kamp. drengene 
spillede en kanon kamp, og vi fik en super-
start med en sejr på 6-1. Vores tredje kamp 
ude mod Tørring/ølholm endte 4-4, vi burde 

nok have vundet kampen med 10-4, men 
sådan er fodbold også - hvis vi ikke er skarpe 
og koncentrerede, så kan det gå galt. 
de to mistede point var meget tæt på at 
koste os puljesejren. Stensballe var vores 
eneste konkurrent til den sejr. Vi vandt 6-3 
hjemme mod Stensballe, men tabte til gen-
gæld 0-2 på deres bane. Vi klarede selv 
resten af vores kampe og var nu afhængige 
af, at Stensballe satte point til i deres sidste 
kamp. det var ikke sandsynligt, men det sker 
jo heldigvis engang imellem, for Stensballe 
tabte med 3-4 til Tørring/ølholm! dermed 
endte vi med at vinde rækken. hvad der er 
endnu mere vigtigt for drengenes udvikling 
er, at vi rykker op i a-rækken til foråret.
jeg vil slutte med at ønske drengene held og 
lykke fremover og tak for et godt efterår. jeg 
har nydt at arbejde med jer. I er virkelig gode 
fodboldspillere, og mange af jer vil presse på 
til Mesterrækken i foråret.

Kurt Christensen

Stillingen U19 drenge M (1995-96) 11M efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Esbjerg fB 10 8 1 1 27-10 25
2 FC Fredericia 10 6 1 3 23-17 19
3 FC Sønderborg 10 5 4 1 17-  9 19
4 Vejen SF 10 4 1 5 21-22 13
5 Vejle B 10 2 1 7 20-28   7
6 Varde IF 10 1 0 9   9-31   3

Stillingen U19 drenge B (1994-95-96) 11M efterår 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 8 6 1 1 47-11 19
2 Stensballe IK (1) 8 6 0 2 37-12 18
3 Tørring/Ølholm 8 3 1 4 21-30 10
4 Daugaard IF 8 2 0 6   9-53   6
5 Billund IF 8 2 0 6 20-28   6
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U-19 drenge M
Bagest fra venstre: Træner Jan Erik Simmelhag, Emil Østergaard, Patrick Gude, Belmin Toric, Jacob Lind-
strøm, Frederik Als, holdleder Ole Rasmussen.
Forrest fra venstre: Mathias Østergård, Kasper Min, Ilir Jakupi, Jonas Rothausen, Mikkel Jørgensen, Kevin 
de Souza Broch, Nikolaj Kaas.

U-19 drenge B
Bageste række fra venstre: Træner Kurt Christensen, Patrick Juul Jacobsen, Mathias Østergård, Sulanji Neu-
mann, Arbrim Gashi, Frederik Schytte, Jonas Rothausen, Mads Burchardt, holdleder Ole Rasmussen
Forrest fra venstre: Henrik Kristensen, Mike Löyche, Benjamin Søgård, Ilir Jakupi, Daniel Knudsen, Mikkel 
Jørgensen, Belmin Tonic.
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U/17-ligaen foråret 2013
Vejle Boldklub koldings u/17-hold endte 
sæsonen 2012/2013 på en 13. og næstsidste 
plads med 22 point og en målscore på 30-50 
efter 26 kampe. VBk sluttede efteråret 2012 
med 10 point efter 14 kampe, så der var 
fremgang at spore i et forår, der bød på 12 
point i 12 kampe. 

I forårspremieren tog VBk'erne hjemme 
imod Brøndby og vandt på mål af ole Bisp 
Rasmussen, Mads døhr Thychosen og Patrick 
Rasmussen en flot 3-1 sejr. joel kabongos 
reducering kort før tid, var kun kosmetisk i 
en overbevisende præstation af u/17-ligahol-
det.

- jeg synes vores sejr er fuld fortjent. Vi sid-
der på det hele og holder Brøndby væk fra 
det store. Indstillingen hos mine spillere 
er god og der bliver arbejdet hårdt fra alle 
mand. Vi erobrer mange bolde farlige steder 
på banen, og sejren grundlægges på gode 
præstationer hele vejen rundt. det er altid 
glædeligt at slå et godt hold som Brøndby, 
og sejren er forhåbentligt et tegn på bedre 
tider, sagde u/17-træner kim engstrøm efter 
sejren.

Sejren over Brøndby blev fulgt op af en 2-0 
sejr på udebane over FC nordsjælland. Begge 
mål i en fortjent sejr faldt inden pausen. 

- det var en rigtig fin sejr at få og dejligt, at 
vi kunne følge sejren over Brøndby op med 
endnu tre point. Pointene var vigtige i for-
hold til foråret og tabellen. Med et nederlag 
havde FC nordsjælland fået fat i os, mens vi 
nu har lagt afstand til dem. Spillerne viste 
stor løbevillighed, og jeg synes, vi var bedst 
på alle parametre, fortalte kim engstrøm 
efterfølgende til klubbens hjemmeside.

efter den fine start rendte VBk ind i tre 
nederlag i træk. Først tabte holdet 4-2 hjem-
me til haderslev, inden det blev til et 3-0 
nederlag mod FCM og et 2-1 nederlag mod 
Randers Freja. 

- Vi spillede rigtig godt de første 43 minutter. 
Vi skulle have været foran i første halvleg, 
men det kom vi ikke i den periode, hvor vi 
spillede rigtig godt. det virkede som om, at 
vi blev lidt for tilfredse, da vi kom på 1-0 tid-
ligt i anden halvleg. efter scoringen stoppede 

vi med at investere det, vi skulle, og Randers 
fik lagt et godt tryk og lavede to mål, hvor vi 
ikke afviste dem ordentligt. Så jeg står med 
en træls fornemmelse, sagde kim engstrøm 
efter nederlaget til Randers Freja.

Mod lyngby lykkedes det via 1-1 at stoppe 
stimen af nederlag. Patrick Rasmussens for-
tjente udligning faldt i tre minutters overtid. 

- Vi leverer en rigtig god præstation og domi-
nerer egentlig kampen på stor løbevillighed. 
Vi er alene med lyngbys keeper seks gange 
efter omstillinger, men brænder alle seks sto-
re muligheder. derefter lider vi lidt en hård 
skæbne ved at komme bagud 1-0, men vi får 
rejst os og udligner til 1-1 i overtiden. der er 
ikke noget, som hedder fortjent i fodbold, 
men hvis der var, så havde vi fortjent sejren, 
konstaterede kim engstrøm. 

I den efterfølgende kamp tabte VBk fortjent 
med 3-1 til topholdet esbjerg fB. hjemmehol-
det var tæt på at udligne til 2-2 mod esbjer-
genserne, men det havde været rent tyveri, 
hvis det var lykkedes Vejle Boldklub kolding 
at få uafgjort, sagde kim engstrøm efter 
kampen. 

efter en 0-0 kamp hjemme mod oB vandt 
VBk'erne 1-0 ude over aGF/Viby. Sejren blev 
sikret på et rigtig fighter-mål af Mads døhr 
Thychosen fem minutter før tid. I første halv-
legs sidste minut snuppede VBk-keeper kas-
per holm flot et straffespark, som han selv 
– lidt unødvendigt - havde begået. 

- Vi er rigtig glade for sejren. det er lang tid 
siden, at vi har prøvet at vinde. Vi spiller ikke 
fantastisk, men vi yder det, der skal til løbe-
mæssigt og energimæssigt, og vi skaber de 
største chancer, så det er fortjent, at vi vinder 
kampen, sagde kim engstrøm.

desværre blev sejren fulgt op af to 2-1 neder-
lag til aaB og FCk, inden sæsonen sluttede 
med 1-1 mod Silkeborg. 

- kampen var meget kendetegnende for for-
året. Vi har spillet lige op med alle hold, på 
nær FC Midtjylland. Vi skaber også flere store 
chancer end Silkeborg i dag, men de kommer 
noget nemmere til deres mål, end vi gør. Vi 
skal bruge mange chancer for at lave et mål, 
og det kostede også mod Silkeborg, sagde 

U-17 Drenge
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kim engstrøm. 

Kampe i U/17-ligaen foråret 2013

Vejle Boldklub kolding - Brøndby 3-1
FC nordsjælland - Vejle Boldklub kolding 0-2
Vejle Boldklub kolding - haderslev 2-4
FC Midtjylland - Vejle Boldklub kolding 3-0
Vejle Boldklub kolding - Randers Freja 1-2
lyngby - Vejle Boldklub kolding 1-1
Vejle Boldklub kolding - esbjerg 1-3
Vejle Boldklub kolding - oB 0-0
aGF/Viby - Vejle Boldklub kolding 0-1
Vejle Boldklub kolding - aaB 1-2
FC københavn - Vejle Boldklub kolding 2-1
Vejle Boldklub kolding - Silkeborg 1-1 

U/17 sejrede i Holland 
For andet år i træk kunne Vejle Boldklub kol-
ding tage en pokal med hjem fra holland, da 
VBk’erne i pinsen deltog i en invitationstur-
nering i leusden. u/17-holdet vandt finalen 
over Vitesse 2-1 efter forlænget spilletid og 
fulgte dermed op på sidste års sejr i u/19-
rækken.
 
u/17 holdet gjorde rent bord i den indle-
dende pulje med 3 sejre. herefter stod den 
på semifinale imod hollandske dWS. VBk 
var klart bedst i kampen og førte 1-0 indtil 
overtiden, hvor hollænderne noget ufortjent 
udlignede. dermed skulle kampen afgøres i 
straffespark. her klarede VBk keeper kasper 
holm dWS’ første spark, og da alle VBk´ere 
scorede, kunne jublen bryde ud.
 
I finalen ventede Vitesse, som VBk havde 
besejret 1-0 i puljen. dermed var det et VBk, 
der gik ind til finalen med en lille favoritvær-

dighed. Finalen blev utrolig tæt med to hold, 
der begge gerne ville spille fodbold foran de 
mange forventningsfulde tilskuere. VBk kom 
foran efter 15 minutters spil, da anfører ole 
Bisp Rasmussen kom højst efter et frispark og 
kunne heade VBk foran. Vitesse kom stærkt 
tilbage i kampen og fik udlignet 6 minutter 
inde i anden halvleg.
 
herefter bølgede kampen frem og tilbage. 
den ordinære tid endte 1-1, dermed skulle 
holdene ud i 2 x 7,30 minutters ekstra tid. I 
den forlængede spilletid fik VBk´erne fun-
det de sidste kræfter frem, og 2 minutter før 
tid kom forløsningen, da Patrick Rasmussen 
prikkede bolden over stregen til 2-1. hermed 
kunne VBk´erne løfte pokalen ved den efter-
følgende præmieoverrækkelse.
 
- Stor ros til hele holdet for en super turne-
ringen, hvor holdet har spillet super flot fod-
bold, og alle mand har en kæmpe andel i tur-
neringssejren, sagde træner kim engstrøm.
 
U/17 resultater:
VBk - kV Mechelen 1 - 0
Roda 46 - VBk 1 - 4
Vitesse - VBk 0 - 1
VBk - dWS 6 - 5 (1-1) efter straffe
VBk - Vitesse 2 - 1 (1-1) efter forlænget
 
u/19-holdet måtte nøjes med en 4 plads efter 
en meget tæt semifinale mod de efterføl-
gende vindere fra kV Mechelen. u/19 holdet 
tabte semifinalen efter straffe i en meget 
lige kamp, hvor man ellers var foran 1-0, 
inden kV Mechelen fik udlignet i ordinær 
tid. desværre havde holdet ikke margina-
lerne på deres side i den efterfølgende straf-
fesparkskonkurrence.
 
I kampen om 3/4 pladsen blev det til et neder-
lag på 1-2 til lokeren, som holdet havde spil-
let 2-2 med i den indledende pulje.
 
U/19 resultater:
VBk - BVV Barendrecht 3 - 2
almere City - VBk 2 - 2
VBk - lokeren 2 - 2
VBk - kV Mechelen 4 - 5 efter straffe (1-1)
lokeren - VBk 2 - 1

U/17-ligaen 2012/2013

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Esbjerg 26 19 3 4 64-31 60
2 FC Midtjylland 26 17 3 6 56-25 54
3 Randers Freja 26 15 5 6 60-39 50
4 Brøndby 26 14 3 9 56-46 45
5 AaB 26 12 7 7 53-39 43
6 Silkeborg 26 12 7 7 54-44 43
7 Lyngby 26 8 9 9 30-35 33
8 OB 26 8 6 12 37-47 30
9 FC Nordsjælland 26 7 7 12 43-52 28

10 Haderslev 26 7 7 12 41-64 28
11 FC København 26 7 5 14 24-39 26
12 HB Køge 26 6 6 14 29-45 24
13 Vejle Boldklub Kolding 26 6 4 16 30-50 22
14 AGF/Viby 26 5 6 15 25-46 21



82

U/17: Jysk Pokalmester efter straffe
efter 16 straffespark vandt Vejle Boldklub 
koldings u/17-ligahold fredag den 7. juni 
den jyske pokalfinale med 9-8 (0-1) over FC 
Midtjylland. holdene spillede 1-1 efter 80 
minutter, inden der måtte en afgørelse fra 
straffesparkspletten til. Peter kristensen sco-
rede for VBk i ordinær spilletid – på straffe-
spark.
 
Vejret var med de to u/17-ligahold, der hav-
de spillet sig frem til den jyske pokalfinale. 
opgøret fandt sted på jelling fS' baner ved 
Gorms hallen og dannede en fin ramme om 
finalekampen. FCM kom bedst fra start og 
sad på det meste af 1. halvleg. det var der-
for heller ikke ufortjent, at Mikkel duelund 
midtvejs bragte gæsterne foran 1-0.
 
efter pausen var rollerne byttet om, og VBk 
tvang sig et overtag i sommervarmen. efter 
50 minutter udlignede Peter kristensen sten-
sikkert på straffespark, begået mod Patrick 
Rasmussen. VBk-angriberen opfangede en 
løs bold omkring en FCM-spiller, og løb ind 
i feltet og blev væltet. Resten af opgøret 
sad VBk’erne på, med gode muligheder til 
Simon knudsen, Mads døhr Thychosen og 
ali el-haj. efter 80 minutter stod der dog 

1-1 på måltavlen og så gik holdene direkte 
i straffesparkskonkurrence. her var VBk’erne 
skarpest og scorede på samtlige otte forsøg. 
To gange snuppede jakob henriksen et FCM-
skud, men begge gange mente dommeren, 
VBk-keeperen var gået for tidligt, og FCM 
fik tilkendt omspark. jeppe Mikkelsen sco-
rede til 9-8, inden jakob henriksen snuppede 
det, der blev FC Midtjyllands sidste spark fra 
pletten.
 
Med sejren kunne Vejle Boldklub koldings 
u/17-ligahold kalde sig jysk pokalvinder for 
u/17-hold.

hjemmesiden talte efter finalen med VBk-
træner kim engstrøm, der både roste arran-
gementet hos kuV-klubben jelling fS og det 
vindende hold.
 
- Vi var på hælene det meste af 1. halvleg, 
og FC Midtjylland er hurtigere i både tanke 
og handling. Vi er slet ikke undervejs med de 
ting, vi gerne vil, og det er helt fortjent at vi 
kommer bagud. FC Midtjylland er både skar-
pere og bedre end os. I pausen taler vi om, 
at vi skal investere langt mere i duellerne. 
det lykkedes vi rigtig godt med, og vi tryk-
ker dem i bund i perioder af 2. halvleg, hvor 

Fra turneringen i Holland
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FC Midtjylland ikke skaber noget, sagde kim 
engstrøm.
 
- Bedømt ud fra vores 2. halvleg, så synes jeg, 
at det er fortjent, vi vinder. Vi er klart bedst 
og er mest friske. ali el-haj, Simon knudsen 
og Mads døhr Thychosen har chancer til at 
score i den ordinære spilletid, men vi må ud 
i straffespark. her viser spillerne coolness og 
scorer på alle otte forsøg. de fem første skyt-
ter sagde selv ja, og scorede alle sikkert. de 
næste fire var ikke på forhånd sikre på, at 
de skulle sparke, men de klarede det super 
godt og sikrede os også sejren, sagde kim 
engstrøm, som så målmand jakob henriksen 
snuppe tre FCM-forsøg:
 
- jakob henriksen redder to FC Midtjylland-
spark, som dommeren fløjter omspark på, 
fordi han går for tidligt. Spillerne var næsten 
nede og juble med ham, inden de opdager at 
dommeren har markeret. det var dramatisk, 
men vi vandt, og det er vi rigtigt glade for. 
det giver selvtillid til spillerne og tro på egne 
evner, med den anden turneringssejr inden 
for tre uger, sagde kim engstrøm.

U/17: vandt første landsdækkende 
pokalturnering
Vejle Boldklub/Vejle Boldklub kolding gjorde 
rent bord, da klubben den 29. juni deltog i 
finalestævnet ved den første landsdækken-
de pokalturnering for ungdomshold, Faxe 
kondi Cup. klubben deltog i to finaler, og i 
både u/15-drenge og u/17-drenge blev det 
til sejr og pokaltitel i odense. dermed blev 
Vejle Boldklub den mest vindende klub ved 

finalestævnet med to sejre.
 u/17-ligaholdet stod for dagens anden VB-
pokaltriumf, da holdet på Trefor Park besej-
rede FC Roskilde med 5-4 efter straffespark 
efter den ordinære kamp endte 2-2. Mål-
scorere: andreas Winther (straffespark) og 
Patrick Rasmussen. I straffesparkskonkurren-
cen scorede jákup hansen, Mads døhr Thy-
chosen og andreas Winther, mens Peter kri-
stensens skud blev reddet. den helt store helt 
blev dog målmand jakob henriksen, der i sin 
”baghave” tog to straffespark, mens endnu 
en Roskilde-spiller brændte.
 
efter en lige og jævn første halvleg kom der 
gang i sagerne efter pausen. allerede efter 
tre minutter spil halvflugtede andreas juul 
Gelboth FC Roskilde foran. et fremragende 
mål uden chance for jakob henriksen. Fem 
minutter senere udlignede andreas Winther 
til 1-1 på straffespark klodset begået mod 
Patrick Rasmussen.
 
herefter satte Vejle-kolding sig på kampen, 
og holdet havde flere store tilbud, inden 
Patrick Rasmussen med en times spil gjor-
de det til 2-1 efter forarbejde af andreas 
Winther. angriberen fik en friløber og svig-
tede ikke.
 
Glæden varede dog kort. Seks minutter sene-
re kunne en FC Roskilde-spiller uhindret hea-
de 2-2 udligningen i mål i feltet efter passivt 
forsvarsarbejdet. det var vel Roskildes anden 
chance efter pausen, og VBk kunne kun tak-
ke sig selv og den manglede effektivitet for, 
at Roskilde kom tilbage i opgøret.
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I slutfasen havde begge hold chancen for at 
afgøre kampen, men det blev ved 2-2, og så 
skulle det hele afgøres på straffe i odense. 
her viste målmand jakob henriksen sig end-
nu engang stærk på straffe og nappede to 
spark, mens et blev brændt. og så kunne sco-
ringer af jákup hansen, Mads døhr Thycho-
sen og andreas Winther sikre pokalsejren.
 
jakob henriksen og Mads døhr Thychosen 
blev efter kampen udtaget til Faxe kondi 
Cups all Star-hold.
 
- det er altid godt at vinde trofæer, og jeg 
glæder mig over, at vi bliver det første hold, 
der vinder en landsdækkende pokaltur-
nering for u/17-hold. I første halvleg ram-
mer vi ikke helt niveau, men i pausen får vi 
rettet system, og vi er langt bedre i anden 
halvleg. Samlet set er vi klart bedst over de 
80 minutter, men vi formår ikke at omsætte 
vores store chancer til scoringer, derfor må vi 
i straffesparkskonkurrence, og så bliver det 
tilfældigt, sagde u/17-træner kim engstrøm 
efter triumfen.

U/17-ligaen efteråret 2013
efter et flot efterår, der kun har budt på 
et nederlag – 3-2 mod førerholdet Randers 
Freja, ligger kim engstrøms tropper på en 3. 
plads i u/17-ligaen efter netop Randers Freja 
og FC Midtjylland. holdet har 24 point og en 
målscore på 24-10 efter 13 kampe, så vejlen-
serne har rækkens bedste defensiv. 

Vejle Boldklub var ubesejret i sæsonens før-
ste syv kampe, hvoraf de første fem blev 
spillet uafgjort, inden FC nordsjælland blev 
besejret 1-0. 0-0 mod hB køge, 2-2 mod aaB, 
0-0 mod FC Midtjylland, 1-1 mod Silkeborg 
og 2-2 mod aGF. 
Sæsonpremieren blev hjemme spillet 0-0 
mod hB køge. et fair resultat efter en lige 
kamp, hvor begge mandskaber havde sine 
gode perioder. Weekenden efter ventede 
aaB i det nordjyske, og her fik gæsterne hul 
på bylden med to scoringer. det rakte dog 
ikke til sejren i opgøret, der sluttede 2-2. 
Mads døhr Thychosen bragte Vejle Boldklub 
i front efter 26 minutters spil, og indskiftede 
agon Mucolli udlignede kort før tid til slut-
resultatet 2-2 på et straffespark begået mod 
Mads døhr Thychosen.

efter kampen havde u/17-træner kim 
engstrøm følgende kommentarer til kam-
pen:
- overordnet set er 2-2 et retfærdigt resultat. 
Vi har en rigtig god periode på 10 minutter 

i første halvleg, hvor vi får scoret til 1-0 og 
sidder på kampen. efter scoringen bliver vi 
passive og overlader for meget til aaB, der 
bringer sig foran inden pausen.

Med 0-0 hjemme mod FC Midtjylland var VB's 
u/17-ligahold ubesejret i tre kampe.

- det var en rigtig fin fodboldkamp, og vi 
leverede en godkendt præstation. I første 
halvleg formåede vi ikke at sætte spillet og 
holde lige så godt fast i bolden som FC Midt-
jylland. Til gengæld forsvarede vi os godt og 
havde fine omstillingsmuligheder. efter pau-
sen ændrede billedet sig. Vi var bedst på bol-
den i store dele af anden halvleg, og vi kom 
til nogle store chancer, som vi skulle score på, 
men det formåede vi ikke. I en hektisk slut
fase fik de en spiller udvist med ti minutter 
igen, og vi var tættest på at vinde kampen, 
sagde u/17-træner kim engstrøm.

herefter fulgte endnu to uafgjort kampe, 
inden FC nordsjælland blev sendt hjem med 
et 1-0 nederlag. 

- Vi havde talt om, at vi skulle trykke dem i 
bund fra start. Vi mødte dem højt på banen, 
vinder alle dueller og løber mange meter. jeg 
kunne se mine spillere investere alt i dueller 
og løb og vores 1. halvleg var suveræn. jacob 
espensen får et hovedstød reddet på målstre-
gen og vi havde muligheder til mere end det 
ene mål vi scorede, siger kim engstrøm.

- Vi forsøger igen at trykke dem hårdt i 2. 
halvleg. Vi overlader lidt ubevidst initiativet 
til dem, mens vores muligheder ikke spilles 
helt ud. de har højest et par halve chancer, 
mens vi har et par muligheder. Til sidst smi-
der de et par folk frem, men vi var stærke 
og holdt dem væk. jeg synes, at sejren var 
helt fortjent. Seks kampe uden nederlag for-
tæller noget om holdets styrke. Vi har ikke 
lukket mål ind på hjemmebane endnu, og vi 
er tæt på topholdene i rækken. Vi har mødt 
FC Midtjylland og aaB, der er tophold, så vi 
har også taget point mod et par stærke hold, 
sagde kim engstrøm efter efterårets første 
sejr.

efter 1-1 mod lyngby tabte VB 3-2 ude mod 
førerholdet fra Randers Freja i sæsonens 8. 
kamp. 

- det er et mirakel, vi kommer foran. Vi er 
ikke gode nok i vores forsvarsspil og vores 
pres. når vi har bolden, spiller vi os selv i pres 
i stedet for ud af presset. Så dummer vi os 
ved to af deres mål, som vi selv forærer dem. 
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Målet til 1-0 burde have vækket os, men de 
udlignede hurtigt til 1-1 og så var vi udfor-
dret. Vi bruger 1. halvleg på at reparerer på 
egne fejl, sagde kim engstrøm.

- Vi viste noget ærgerrighed efter pausen og 
blev klogere med bolden. 3-1 målet forærer 
vi dem, og så er de sat i gang igen. Vi bringer 
god energi den sidste halve time og skaber 
to muligheder, vi kan udligne på. Men vi for-
svarer for dårligt i duellerne med Mikkel kal-
lesøe, og det koster os, sagde kim engstrøm.

efter nederlaget sluttede Vejle Boldklub 
efteråret med fem sejre på stribe og en 
målscore på fremragende 15-1. oB, esbjerg, 
haderslev, FC københavn og Brøndby fik ører- 
ne i VB-maskinen.

efter 4-1 sejren over FCk havde kim engstrøm 
følgende kommentarer:

- det var en rigtig fin sejr for os, mod et 
stærkt FC københavn-hold, der havde 13 2. 
års spillere med. Vi holder dem nede på få 
chancer og er selv hamrende effektive på de 
chancer, vi spiller os til. de er svære at spille 
mod, med deres megen fysik, men jeg synes 
vi klarede det flot, sagde kim engstrøm.

kampen vil måske især blive husket for agon 
Mucollis scoring til 1-0 efter 10 minutter. 
Målet faldt efter en solotur inde i køben-
havnernes målfelt, hvor stortalentet snørede 
rundt regnet fire modspillere, inden han i 
overlegen stil sparkede bolden fladt forbi 
en chanceløs jonas elkjær i løveburet. Ældre 
tilskuere langs sidelinjen i VB Parken sendte 
tankerne tilbage til Mexico i 1986, mens de 
yngre generationer konstaterede, at den 
slags scoringer oftest scores i FIFa. Målet kan 
ses på youtube. 
I den sidste kamp i første halvdel af turne-
ringen tog VB'erne til Brøndby og vandt 2-0 
– en stor skalp. 

- Sejren kommer på baggrund af en stor 
holdpræstation. Brøndby er et svært sted at 
spille, og vi vidste, at de ville komme ud med 
et enormt pres fra kampens start. Vi havde 
talt om, at det var vigtigt at spille forbi det 
første pres, men det lykkedes ikke i 1. halv-
leg. Vi lader os stresse af det, men vi forsvarer 
os igen-igen rigtig godt og er konsekvente i 
erobringsspillet. efter pausen er vi bedre til 
at slå bolde ned i bagrummet og vi spiller os 
bedre ud af deres pres, forklarede Bo Møller.

- Generelt var det ikke nogen velspillet kamp. 

Til gengæld leverede vi igen stenhårdt arbej-
de og alle mand arbejdede for holdet. det 
har været et varemærke for det her u/17-
hold. 2-0-målet gjorde mig meget stolt. Vi 
scorer efter en skabelon, som vi har trænet 
op til kampen. Gennembrud over kanten, 
back i overlap og afslutning foran mål. da 
jeg efter kampen sagde tak for kampen til 
Brøndbys træner, gav han også udtryk for, 
at sejren var fortjent. det bedste hold havde 
vundet, sagde assistenttræner Bo Møller, der 
fremhævede Martin damsbo, Casper Bruun 
og Christian kudsk efter opgøret.

efter deadline spillede VB en kamp i efter-
året, men det er en kamp, der oprindeligt var 
programsat til foråret 2014. 

u/17-holdet har haft Christian kudsk, agon 
Mucolli og jonas erngaard med på u/16-
landsholdet, mens Mads døhr Thychosen, 
der har optrådt mest på VB's u/19-hold, har 
været med på u/17-landsholdet. 

Henning Jepsen

Kampe efteråret 2013
lø 10-08-13 
Vejle Boldklub - hB køge 0-0
lø 17-08-13 
aaB – Vejle Boldklub 2-2
lø 24-08-13 
Vejle Boldklub - FC Midtjylland 0-0
lø 07-09-13 
Silkeborg - Vejle Boldklub 1-1
lø 14-09-13 
aGF – Vejle Boldklub 2-2
lø 21-09-13 
Vejle Boldklub - FC nordsjælland 1-0
lø 05-10-13 
lyngby – Vejle Boldklub 1-1
Sø 13-10-13 
Randers Freja - Vejle Boldklub 3-2
lø 19-10-13 
Vejle Boldklub oB 2-0
lø 02-11-13 
Vejle Boldklub - esbjerg 3-0
lø 09-11-13 
haderslev – Vejle Boldklub 0-4
lø 16-11-13 
Vejle Boldklub - FC københavn 4-1
lø 23-11-13 
Brøndby – Vejle Boldklub 0-2 
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U/16 efteråret 2013
For at gøre overgangen fra u/15-fodbold 
til u/17-fodbold mere smidig valgte Vejle 
Boldklub at oprette en u/16-trup i efteråret 
2013. Spillerne træner med u/17-ligaen, og 
flere spillere har allerede været med på u/17-
ligaholdet. under ledelse af holdansvarlig 

Bo Møller har u/16-holdet spillet en række 
kampe, hvor spillerne er blevet matchet godt 
med henblik på at gøre spillerne klar til u/17-
ligafodbold. 

- Vi har spillet 12 kampe, vundet 9, tabt 2 og 
spillet 1 uafgjort og har en positiv målscore 
på 30-15. det er godkendt med pil op. Vi har 
begyndt vores arbejde med truppen i august, 
og det har hele tiden været vores idé at mat-
che vores årgang 98 højt, så de er godt for-
beredt på u/17-ligafodbold, når spilletiden 
kommer.

- Vi har et rigtig godt træningsmiljø med en 
stor u/16-u/17 trup på 28 mand, hvor de 15 
er fra årgang 98, og der er en fantastisk træ-
ningsmentalitet blandt drengene, så vi har 
optimale udviklingsbetingelser i hverdagen. 
den store konkurrence blandt spillerne giver 
dem gode betingelser, og samlet set viser 
resultaterne i u/17-ligaen og fra u/16 kam-
pene, at vi har fået skabt et rigtig godt set 
up, siger Bo Møller.

Stillingen U/17-ligaen efteråret 2013

Kampe, mål og point

 K V U T Score Point
1 Randers Freja 12 10 1 1 27-12 31
2 FC Midtjylland 13 8 3 2 26-16 27
3 Vejle Boldklub 13 6 6 1 24-10 24
4 AaB 13 6 6 1 29-16 24
5 AGF 13 4 6 3 22-19 18
6 FC København 13 5 2 6 3-15 17
7 OB 13 4 5 4 16-19 17
8 Esbjerg 12 4 4 4 25-22 16
9 FC Nordsjælland 13 4 3 6 16-22 15

10 Silkeborg 12 3 5 4 17-21 14
11 Brøndby 13 3 3 7 15-19 12
12 Haderslev 13 3 3 7 15-25 12
13 HB Køge 12 1 5 6 11-21 8
14 Lyngby 13 1 2 10 13-32 5

U-17-liga 2013: Bagerst fra venstre: Jonas Jakobsen, Ali El-Haj, Jonas Erngaard, Nicolai Lyngø, Rasmus Hen-
riksen, Peter Hansen, Casper Bruun, Hamid Khalidan, Nicolaj Hust. 
Midten fra venstre: Holdleder Henrik Rasmussen, holdleder Lars Hansen, Ruben Pedersen, Jeppe Mogen-
sen, Simon Knudsen, Mads Døhr Thychosen, Kasper Djernæs, Jonas Spornberger, Jacob Espensen, U/17-
træner Kim Engstrøm, U/16-træner Bo Møller. 
Forrest fra venstre: Jacob Vestergaard, Christian Kudsk, Mahdi Kazemi, Jeppe Mikkelsen, David Hansen, 
Jakob Henriksen, Agon Mucolli, Jamal Barzarga, Sebastian Bruhn og Rasmus Fink. 
Mangler: Kasper Holm og Martin Damsbo. 
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U-17 drenge Mesterrække efterår
det var med store forventninger, det nye 
trænerteam for u-17 Mesterrække, troppede 
op i VB Parken til første træning efter som-
merferien.
Store forventninger, fordi u-17 før sommer-
ferien havde vundet det jyske mesterskab i 
netop denne række.
det viste sig dog, at flere af de spillere fra 
før sommerferien, skulle begynde på efter-
skole, og fremmødet var derfor minimalt. 
Vi var mellem 8-10 drenge til træning, så vi 
begyndte da at bekymre os lidt, om vore for-
ventninger var for høje.
henrik jacobsen sagde dog, vi ville få flere 
spillere snarest, både fra ligatruppen, men 
også fra VIeS og Campus.
da vi om mandagen mødte op til træning, 
blev vi meget overrasket! der var minsand-
ten 22 spillere til træning, og vi åndede 
lettet op og begyndte at arbejde målrettet 
mod turneringsstarten, som bare lå 14 dage 
fremme. Vi nåede en træningskamp mod et 
a-række hold fra kolding, hvor vi benyttede 
alle spillere, så vi kunne danne os et lille ind-
tryk af hver enkelt spiller.
Turneringsstarten var en lidt blandet oplevel-
se, dels fordi enkelte spillere havde udtrykt 
sig lidt skeptisk om holdets kvaliteter, så vi 
måtte nøjes med et uafgjort resultat nede 
i haderslev. 1-1 hvor vi sagtens kunne have 
vundet kampen. dog var vi alligevel tilfredse 
med et point i første turneringskamp.
Vi mødte derefter Sædding / Guldager, en 
kamp vi vandt 6-2, og hvor vi dominerede 
hele kampen.
en tur til Sønderborg, hvor det altid er svært 
at få point - til dels pga. svingende dommer-
præstationer – og det viste sig denne gang 
også at være tilfældet. Vi måtte rejse hjem 
med et ærgerligt, men lærerigt nederlag 
på hele 7-5! Troede aldrig, at undertegnede 
skulle opleve en træner tage sin telefon frem 
og begynde at optage kampen, fordi man-
den, der skulle styre begivenhederne, abso-
lut ingen forstand på fairplay havde, men 
kian fik optaget en del af kampen, sikkert 
for at kunne holde sig i ro.
Puljen var allerede nu delt i to efter bare tre 
runder, og vi haltede lidt efter og skulle i 
næste runde møde esbjerg, som endnu ikke 
havde sat point til. det gjorde de i VB Parken 
og blev sendt hjem med et klart nederlag på 
4-1. Vi var med igen.
Vi tog til Varde i femte runde og vandt en 
kneben men fortjent sejr på 2-1, og det var 
dejligt, at vi også kunne vinde på udebane.
Med seks hold i puljen skulle vi starte forfra 
igen og tog imod haderslev i VB Parken, hvor 

vi sikkert tog sejren hjem med hele 6-1, og vi 
begyndte så småt at tro på, at vi nok skulle 
kvalificere os til mesterrække 1.
Vi tog til Sædding med selvtillid og fik endnu 
en storsejr på 7-2, og drengene spillede med 
hæl og tå og udspillede et ellers godt kæm-
pende Sædding-hold.
endelig, sagde vi alle sammen, næste kamp 
er mod Sønderborg, et hold vi havde tabt til 
på udebane, et hold, som havde scoret hele 7 
kasser mod os på deres hjemmebane og tilfø-
jet os det hidtil eneste nederlag. kian havde 
lovet Sønderborg lederne, at de ville blive 
sendt hjem med et nederlag, når de kom på 
besøg.
drengene var tændte, næsten overtændte, 
så man fik lidt bange anelser.
en god dommer, en fair spillet kamp og 
nogle drenge fra u-17 Mesterrække i VB, der 
kørte Sønderborg helt over og vandt en sik-
ker sejr på 5-1. et resultat, Sønderborg ikke 
helt havde forventet, de havde ikke mange 
ord at sige efter kampen.
Med to kampe tilbage kunne vi selv afgøre, 
hvordan vi endte. Vi havde en svær udekamp 
i esbjerg på kunststofbane, men en sejr ville 
betyde, at vi kunne tåle at tabe den sidste 
kamp på hjemmebane.
drengene kæmpede alt, hvad de havde lært 
og spillede i perioder af kampen rigtig pænt, 
og vi fik et point med hjem fra esbjerg, et 
resultat, vi trænere var meget tilfreds med, 
men drengene var naturligvis skuffede over 
den sene udligning, esbjerg fik i de døende 
minutter.
Vores sidste puljekamp på hjemmebane var 
mod Varde, som blev sendt hjem med et 
nederlag på 3-1, og vi var derfor puljevinder. 
et rigtigt flot resultat af drengene, som for-
tjener stor ros for deres gode vilje og mod til 
at spille fremadrettet fodbold.

U-17 M. VB scorer i hjemmekampen mod Varde
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Vi vil gerne sige tak til forældre, venner og 
andet godtfolk, for jeres støtte ved både 
hjemme- og udekampe og en særlig stor tak 
til de forældre, der stiller deres tid og bil til 
rådighed på udebane.
Tak til hele spillertruppen for godt humør, 
seriøsitet og i det hele taget den spilleglæde, 
I har udvist gennem første halvdel af sæso-
nen. et stort til lykke med førstepladsen.
Vi glæder os til forårssæsonen, hvor vi vil 
gøre alt for at forsvare det jyske mesterskab.

Kian Roed Bruusgaard
Michael Larsen

    

U-17 drenge a forår
u-17 a gjorde en fantastisk figur i foråret 
2013. der var ikke to kampe, hvor vi spil-
lede med de same 14 spillere, da vi fik spil-
lere fra vores B-hold samt fra vores Mester-
rækkehold. alligevel leverede drengene en 
godkendt sæson, hvor vi helt frem til sidste 
spillerunde var med i kampen om at vinde 
kredsen. desværre løb Skanderborg med før-
stepladsen, men ikke desto mindre skal der 
lyde en kæmpe tak til en masse fantastiske 
drenge fra 

Erik Boldt ( Ferguson ) og Ulrich Ladefoged 
( Pep G ) 

U17 drenge M (1997-98) 11M efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 10 7 2 1 40-18 23
2 FC Sønderborg 10 7 1 2 31-15 22
3 Esbjerg fB 10 6 2 2 22-15 20
4 Haderslev FK 10 2 4 4 17-22 10
5 Sædding/G IF 10 1 2 7 11-38   5
6 Varde IF 10 0 3 7   7-20   3

U17 drenge a (1996-97) 11M forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Skanderborg 10 8 2   0 37-10 26
2 Vejle B 10 6 2   2 36-13 20
3 Horsens fS (1) 10 4 3   3 35-21 15
4 Hedensted/Løsning (1) 10 4 1   5 19-22 13
5 FC Kolding Syd 10 3 2   5   7-21 11
6 Horsens fS (2) 10 0 0 10   4-51   0

U-17 drenge M
Bagest fra venstre: Træner Kian Bruusgaard, Nikolaj Ditlevsen, Christian Huno, Peter Hansen, Mikkel Wind, 
Rasmus Mortensen, Rasmus Henriksen, Christoffer Høgedal og træner Michael Larsen
Forrest fra venstre: Mahdi Kazemi, Jamal Bazargi, Sebastian Bruhn, Kasper Holm, Nikolaj Steen, Kasper 
Søby og Kasper Kusk 
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U-13 til U-15 Drenge

U-15 drenge elite forår
en helt igennem fremragende halvsæson for 
vB’s U-15 elitehold sluttede med tre finaler 
på 25 dage...
efter en halvskidt efterårssæson 2012 med 
flere nederlag end sejre og en placering i 
rækken noget under den forventede var 
u-15 holdet opsat på at få potentialet for-
løst. 
holdet kom også fint fra start med sejre 
i de to første kampe på hjemmebane mod 
esbjerg (1-0) og næsby (5-2). den gode start 
blev spoleret af to nederlag til først holste-
bro (0-1) og siden Varde (0-1). den dårlige 
stime blev afbrudt af en rigtig god serie på 
seks sejre i træk. Især hjemmekampen mod 
rækkens tophold FC Midtjylland (4-3) og sej-
ren i esbjerg (2-1) var vigtige og bragte VB 
tilbage i kampen om puljesejren. et ærger-
ligt nederlag i Varde (0-1) blev fulgt op af en 
sejr over oB (3-1). 
Ved siden af kampene i u-15 eliterækken 
deltog VB også i den jyske pokalturnering. 
holdet vandt turneringen efter sejre i Vin-
ding (4-0), aabyhøj (1-0), haderslev(1-0) og 
med finalesejr over holstebro (2-1). dermed 
var der lagt op til en spændende sæsonaf-
slutning med mange kampe på få dage.

Torsdag aften spillede holdet mod B1913 
(fynsk pokalmester) i en kvalifikationskamp 
til landspokalfinalen i nørre aaby, som blev 
vundet 1-0. dette skete mindre end et døgn 
efter, man var ude i en intens, tempofyldt og 
flot spillet kamp mod FCM i herning, som 
helt utroligt endte 0-0. Resultatet betød, at 
man inden sidste spillerunde var to point 
efter FCM. 
VB skulle slå haderslev på hjemmebane, 
samtidig med at FCM skulle sætte point til 
i esbjerg. VB-drengene gjorde deres arbejde 
færdigt ved at vinde 1-0, og sms’erne fra 
esbjerg blev mere og mere positive i 2. halv-
leg, da esbjerg vandt 4-1 over FCM... dette 
nåede til slut i kampen ud til drengene på 
banen, som kæmpede og fightede sig til de 
tre point.

en helt fantastisk og nervepirrende uge 
med tre kampe på fire dage endte med, at 
VB u-15 elite efter weekendens sidste runde 
kunne kalde sig puljevindere i u-15 elite-
rækkens pulje 502. I kampen om det jyske 
Mesterskab skulle holdet møde vinderen fra 

Pulje 501 aaB. kampen blev desværre tabt 
1-2 efter en helt lige og hårdt fightet jysk 
finale. VB’erne var ellers foran 1-0 efter et 
flot contraangreb ved jonas erngaard. des-
værre viste aaB’erne god skarphed og brag-
te sig foran 2-1. Til allersidst havde VB en stor 
mulighed for udligning, men denne udeblev, 
og aaB kunne kalde sig jyske mestre i u-15 
elite.

den sidste u-15 kamp for årgang 98 var Faxe 
kondi landspokalfinalen mod Bk Frem på 
atletikstadion i odense. da VB havde fem 
spillere med ved det årlige u-15 dBu træf i 
Vejle (Rasmus Fink hansen, jonas erngaard, 
jamal Barzarga, agon Mucolli og Sebastian 
Bruhn) så bestod kamptruppen tillige af 
flere u-14 spillere.  kampen forløb på VB’s 
præmisser, og vi kom planmæssigt foran 1-0 
på et flot hovedstødsmål af anfører Rasmus 
henriksen. Til trods for flere gode mulighe-
der for at øge føringen fik Frem udlignet 
føringen med få minutter tilbage. Skuffelsen 
aftog dog ganske hurtigt, da u-14 spilleren 
Mads Steffensen med to minutter tilbage 
scorede sejrsmålet til 2-1. 

jysk Pokalmester, puljevinder i u-15 eliteræk-
ken pulje 502, sølvvinder i kampen om det 
jyske Mesterskab, vinder af landspokalfina-
len over Bk Frem.
Imponerende bedrift af både spillere og 
trænere i den mest succesfulde u-15 sæson 
i mange år. 

U15 drenge elite (1998) 11M forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 14 10 1   3 31-12 31
2 Herning Fremad 14   9 3   2 47-17 30
3 Esbjerg fB 14   8 4   2 38-17 28
4 OB 14   6 2   6 21-27 20
5 Varde IF 14   5 3   6 21-23 18
6 Haderslev FK 14   4 3   7 25-27 15
7 Holstebro B 14   3 2   9 14-38 11
8 Næsby BK 14   1 2 11   9-45   5
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Faxe Kondi Ungdomspokalfinale 
4. juni i Bording
Jysk Pokal U-15 drenge
Vejle Boldklub holstebro B 2-1 

Start 11:
David Hansen
Drilon Cocaj, Rasmus Henriksen, Karl Ulbæk, Jamal Barzarga
Jacob H Vestergaard, Mikkel Okholm, Agon Mucolli, Rasmus 
Fink
Sebastian Bruhn, Jonas Erngaard

Indskiftere:
Martin Gernow, Emil Toft, Mahdi Kazemi

Trænere: Søren Lykke og Steffen Bendixen

Kampfakta:
02. 1-0  Rasmus Fink 
14. 1-1
69. 2-1 Rasmus Fink 

det var med stor spænding, at VB's u-15 elite 
hold drog til Bording for at spille jysk Pokal-
finale mod holstebro Boldklub, som man tre 
dage forinden havde slået 5-1 i u-15 elitetur-
neringen. 
Men turnering og pokalfodbold er to vidt 
forskellige størrelser, og det viste sig også, at 
det blev sådan i en spændende og nervepir-
rende finale. VB lagde hårdt ud, og de første 
15-20 min var VB i total kontrol og boldbe-
siddelse. det resulterede i, at VB efter bare 
tre min. fortjent kom foran. havde VB været 

foran med to eller tre mål indenfor de første 
20 min. havde det ikke været ufortjent. 
Pokalfodbold er dog en underlig størrelse, 
og stik imod spil og chancer i starten kommer 
hB på 1-1 efter ca. 20 min. dette sker efter 
et frispark, hvor VB-holdet åbenbart regner 
med en lang bold ind i feltet. I stedet bliver 
bolden spillet kort, og pludselig står der en 
holstebro-spiller fri inde foran mål, og uden 
problemer scorer han til 1-1.
en kold spand vand i hovedet på VB-drenge-
ne. derefter bølger spillet frem og tilbage 
med chancer til begge hold, men ingen sco-
ringer og 1-1 ved pausen.
I 2. halvleg tegner der sig det samme billede 
som i 1. halvleg med VB i boldbesiddelse og 
producerende en del chancer, og et hB hold, 
som hele tiden lurer på omstilling og kontra. 
Tidligt i halvlegen vil jublen ingen ende tage, 
da VB tror, de er kommet foran 2-1, men nej, 
linjedommeren har flaget oppe for offside. 
Presset på holstebro de sidste 10-15 min bli-
ver mere og mere massivt, og bare et minut 
før tid bryder jublen løs, da VB scorer det 
afgørende mål til 2-1. Fuldt fortjent ud fra 
spilovertag og chancer kampen igennem. 
hB smider nu alt frem incl. målmand ved 
dødbolde og hjørnespark, men VB forsvarer 
med alt, hvad de har lært og får i de døende 
minutter et par gode muligheder til at lukke 
kampen, men lykkes dog ikke hermed.

VB's succesfulde U15 drenge Elite forår 2013
Bagest fra venstre: Træner Søren Lykke, Mikkel Okholm, Rasmus Fink Hansen, Jonas Erngaard, Sebastian 
Bruhn, Jamal Barzarga, David Hansen, Karl Ulbæk, holdleder Poul Hansen, U-14 træner Steffen Bendixen
Forrest fra venstre: Drilon Cocaj, Jacob Vestergaard, Agon Mucolli, Rasmus Henriksen, Emil Toft, Mahdi 
Kazemi, Martin Gernow
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efter fire minutters overtid kan VB drenge-
ne, trænere/holdledere og forældre endelig 
række armene i vejret. VB`s u-15 elitedrenge 
er jyske Pokalmestre 2013, efter en meget 
spændende og nervepirrende finale. Banen 
i Bording var god, det var vejret også, og 
vinderen var den rette. anfører Rasmus hen-
riksen kunne herefter i bedste ”ligacup” stil 
løfte den flotte vandrepokal som bevis på, at 
man kan kalde sig jyske Pokalmestre 2013. 

vB’s anfører rasmus Henriksen hav-
de følgende oplevelse af kampen.
I omklædningsrummet havde vi et godt 
oplæg til kampen og alle var koncentrerede.
kampen blev fløjtet i gang, vi havde godt fat 
i spillet og efter cirka tre minutter prøvede 
Rasmus Fink et langskud fra distancen, og 
målmanden havde ikke en chance - så stod 
der 1-0 til VB. Vi forsatte med at presse på 
de næste 10 minutter, hvorefter holstebro 
meldte sig ind i kampen og fik udlignet til 
1-1.
I pausen fik vi af vide, vi havde godt styr på 
det, og vi skulle bare fortsætte vores spil, så 
skulle det nok komme. Vi gik til anden halv-
leg med troen på en sejr, men i første del 

af anden halvleg havde begge hold en del 
chancer. de sidste 10 minutter tog vi over, 
og Rasmus Fink scorede igen med et skud fra 
distancen og sikrede VB pokalsejren. 

et stort tillykke til drengene og trænerne 
med Pokaltitlen. Tak til holstebro Boldklub 
for at være med til at skabe en seværdig og 
spændende finale. 

Klaus Erngaard

U-15 elite årgang 99 efterår
VB’s u-15 elitehold startede sæsonen godt 
og spillede til tider rigtig flot fodbold og var 
blot et par uopmærksomme sekunder fra at 
starte med tre sejre (3-2 mod kolding, 1-1 
mod Sønderborg og 3-2 mod haderslev). 
herefter kom u-15 ind i en svær periode med 
et skuffende 2-2 resultat mod lyseng, som 
senere viste sig at blive lysengs eneste point 
i rækken og et nederlag til oB efter en ellers 
rigtig fin præstation, men et mål til sidst i 
kampen viste sig nok for oB. 
de næste to kampe var nok de dårligste præ-
stationer i sæsonen (1-3 mod horsens og 1-5 
mod esbjerg). I begge kampe var vi rigtig dår-

Restaurant – Konferencelokaler - Selskabslokaler - Diner Transportable
Leverandør til VB

75 moderne værelser med bad, telefon, tv og canal+
Selskabslokaler op til 225 personer

Valdemar Poulsensvej 4 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 08 33 · Fax 75 72 13 26
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lige til at tage imod de mange dybe løb, som 
begge hold var gode til, og vi smed mange 
simple bolde i vores opbygningsspil, hvilket 
gav to rigtig dygtige omstillingshold alt for 
gode forudsætninger. kampene resulterede i 
at vi sluttede med otte point i syv kampe for 
den første halvdel af turneringen. det gjor-
de, at de fire næste kampe var utrolig vigtige 
for, om vi skulle blive i eliterækken, eller om 
vi skulle rykke ned i M1 i det nye år. 
Vi lagde ud med kolding - vi præsterede rig-
tig dårligt og var nok lidt heldige med at få 
2-2. 
næste kamp var ude mod Sønderborg, som 
vi desværre taber 2-1 til i en kamp som vi 
totalt dominerer alle andre steder end lige 
i felterne. Rigtig ærgerligt resultat i en ellers 
god kamp. 
den efterfølgende og meget afgørende 
hjemmekamp mod haderslev var meget lige 
og uden særligt flot spil med begge hold kun 
farlige på omstillinger. Vi trak heldigvis det 
længste strå og vandt 1-0. de efterfølgende 
fire kampe bød på revanche og holdet leve-
rede fire rigtig fine præstationer. 5-1 mod 
lyseng, 0-0 mod oB, 1-1 mod horsens og  2-2 

mod esbjerg. det var fire kampe, hvor man 
virkelig kunne se, at vi har arbejdet med 
vores defensive struktur og sikkerhed i vores 
opbygningsspil. det var kun marginaler i de 
sidste kampe, der gjorde, at vi ikke vandt 
dem.
holdet har bevist, at vi kan spille op med de 
bedste, men det kræver en masse løbearbej-
de, og at vi står godt på banen, da vi i langt 
de fleste kampe er fysik underlegne.

Vi ser alle frem til en ny og spændende for-
årssæson.

Forårets målscorere:
Muhammed akif 8 mål
lucas From 7 mål
Magnus lund 3 mål
Simon Bisp 3 mål
Tobias utoft 1 mål
lucas jensen(u14) 1 mål

Holdleder Benny Lauridsen
Ass. træner Anders Bo Mikkelsen og
Træner Søren Lykke

U-15 drenge Elite efterår
Bagest fra venstre: Søren Lykke (træner), Svein Knut Magnusson, Magnus Lund, Patrick Lauridsen, Muham-
med Akif, Simon Bisp, Sujeen Ravichandran, Thomas Nørgaard, Anders Bo Mikkelsen (ass.træner), Benny 
Lauridsen (holdleder)
Forrest fra venstre: Benjamin Suner, Lucas From, Lauge Madsen, Mathas Eriksen, Arbnor Mucolli, Tobias 
Utoft, Mads Steffensen
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U-15 drenge a efterår
efter den velfortjente sommerferie startede 
vi op med træning i slutningen af juli. Spiller-
ne startede med nogle træningskampe mod 
kolding, Vejen og hedensted. Vores gå-på-
mod og troen på, at vi gik en god sæsonen i 
møde, var som altid til stede.

efterårsturneringen har budt på både gode 
og mindre gode kampe, store og målrige 
sejre. der er nok især en kamp, vi alle husker, 
en kamp, hvor vi fik tre røde og tre gule kort, 
en kamp, hvor det var op ad bakke, og hvor 
det kan tænkes, at dommeren måske havde 
fået det forkerte ben ud af sengen. På trods 
af denne oplevelse, som vi også har lært 
af, spillede vi de sidste kampe disciplineret. 
Vi har haft u-14 M spillere med på holdet, 
tak for jeres indsats. Tak til alle for at have 
taget de mange forskellige udfordringer op, 
vi gennem sæsonen har mødt, og vist, at vi 
er et hold.
den megen udskiftning til u-15 elite og spil-
lere fra u-14 M har betydet, at vi i mange 
kampe har måttet ændre på mange pladser, 
og nogle spillere har spillet på pladser, de 
ikke normalt spiller. 

holdet deltog  igen i år i kuV Match 01. til 
03. november. 

der er blevet trænet godt, og spillernes tro 
på sig selv har bl.a. betydet, at nogle spil-
ler har kunnet træne med på u-15 elite, og 
enkelte har spillet sig ind på eliteholdet. 
det er som trænere godt at se tilbage på, at 
spillernes gejst og træningsintensitet bærer 
frugt.

det skal ikke glemmes, at forældreopbaknin-
gen igen har været fantastisk. Tak FoR deT!

Kim og Jesper

U-14 drenge
u-14 drenge Mesterrække årgang 1999, for-
år 
efter en fornuftig efterårssæson, som endte 
med en fjerdeplads, skulle vinterpausen bru-
ges på at komme helt op i gear til det hårde 
forårsprogram med 14 turneringskampe 
samt pokalkampe. hen over vinteren blev 
der sagt farvel til et par spillere samt god-
dag til et par nye ansigter. Mads Steffensen 
(kolding IF) og kaihan (andetholdet) var nu 
at finde i M1-truppen. 
efter et par solide indsatser mod aC horsens 
og FC Fyn skulle vi krydse klinger med FCM. 
det blev en mindeværdig og målrig kamp, 
som desværre endte med et nederlag. det 
bemærkelsesværdige resultat 8-11 efterlod 
os tilbage med både glæde og bekymring. 
Vores sidste forberedelse bestod af to stæv-
ner, henholdsvis vores egen kuV-match 
samt et stævne i Thisted. Gode kamp på fint 
niveau inden turneringsstart. Bl.a. 5-1 over 
holstebro, hvor vi virkelig viste klassen. 

efter en lang, lang opstart var det endelig tid 
til første turneringskamp ude mod esbjerg. 
en tæt kamp, men trods det et nederlag. 
desværre skulle det vise sig at blive start-
skuddet til en større krise. de næste tre ude-
kampe mod haderslev, FC Fyn og Sønderborg 
blev alle tabt, og alle hang med hovedet. 
Trods en godkendt indsats i Silkeborg måtte 
vi erkende, at vores rolle i pokalturneringen 
også var udspillet. 
de gode takter fortsatte i den følgende 
kamp, hvor samtlige var klar på, at nu skulle 
de første point i hus. de kom de også! Med 
1-1 var vi på tavlen, men alligevel med en 
lidt bitter smag i munden, da oB udlignede 
på et yderst tvivlsomt straffe i overtiden. Til 
gengæld startede pointet en ny stime. Fem 
kampe i træk uden nederlag blev det til. Bl.a. 
2-0 over kolding og 3-2 over FC Fyn, inden 
vi måtte se os slået af esbjerg igen. 4-5 i en 
vild kamp, hvor vi fører fire gange, men må 
se os slået i overtiden. Vi slutter dog sæso-
nen godt af med sejre over kolding (3-0) og 

U15 drenge elite (1999) 11M - efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Esbjerg fB 14 11 2   1 43-15 35
2 OB 14 11 1   2 37-10 34
3 Horsens fS 14   6 4   4 24-19 22
4 FC Sønderborg 14   6 3   5 32-29 21
5 Vejle B 14   4 6   4 23-24 18
6 Haderslev FK 14   4 3   7 25-26 15
7 Kolding IF 14   2 4   8 17-36 10
8 BMI/IF Lyseng 14   0 1 13 10-52   1

U15 drenge a (1999) 11M - efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Give Fremad 10 10 0 0 57-  6 30
2 Vejle B 10   7 0 3 55-13 21
3 Gauerslund IF 10   4 1 5 14-23 13
4 Hedensted IF 10   4 0 6 20-55 12
5 Billund IF 10   2 1 7 11-31   7
6 Vinding SF (2) 10   2 0 8 19-48   6
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Blåbjerg (6-0) og ender på en lidt skuffende 
sjette plads. 
Men på trods af skuffelsen må vi kigge til-
bage og sige, at det var en meget lærerig 
sæson, hvor vi havde både medgang og 
modgang. Vi har skullet stå sammen i kri-
seperioder, og forhåbentlig har det gjort os 
stærkere til den kommende sæson. 
Tak for et lærerigt og spændende år med 
årgang 1999 og held og lykke med livet som 
u-15 spillere.
derudover et stort til lykke til Simon Bisp, 
arbnor Mucolli, lucas From, Svein knut Mag-
nussen og Benjamin Suner, som blev valgt til 
sommerens dBu u-15 udtagelser. 

Oddleif, Anders og Steffen

U-14 drenge Mesterrække efterår 
2013 årgang 2000

Opstart
Vi har efterhånden vænnet os til den hekti-
ske opstart efter sommerferien, hvor vi blot 
når at træne to uger sammen, inden vi skal til 
Brøndby Cup. en tilbagevendende begiven-
hed, som både fungerer rigtig godt socialt 
såvel som sportsligt. Socialt var det en rigtig 
god tur. Bl.a. havde vi en super aften på Bak-
ken, hvor der blev kørt rutsjebaner til den 
store guldmedalje. 
det blev desværre ikke til en guldmedalje på 
den sportslige side, og resultaterne flaskede 
sig således: B93 2-4, Brøndby 0-2, Viking 0-4. 
det betød, at vi spillede om 13.-16. pladsen. 
heldigvis fik vi lidt mere vind i sejlerne og 
vandt de to placeringskampe mod haderslev 
(3-1) og BMI/lyseng (2-1). 
derefter var der tysk på skemaet, da vi havde 
træningskampe mod store tyske hold som 
Sct. Pauli og holstein kiel. Begge kampe end-
te desværre med sviende 1-5 nederlag, men 
på trods af størrelsen af nederlagene havde 
vi faktisk fin ære af kampene.

turnering
der var lagt op til en tæt turnering med 
oB, haderslev, esbjerg, kolding B og os til 
at kæmpe om de øverste pladser. Sædding/
Guldager, Åbenrå og erritsø forventede vi, 
skulle kæmpe om de to nedrykningspladser. 
Vi lagde ud med de to på papiret nemme-
ste modstander og kom rigtig godt fra land. 
15-1 samlet. Sprængfyldte med selvtillid 
drog vi til kolding B, men vi blev overrump-
let af et fysisk stærkt og tændt kolding-hold 
og måtte rejse tomhændede hjem. derefter 
fulgte der mange op- og nedture med svin-
gende præstationer. en skidt indsats mod oB 
blev forvandlet til en fantastisk kamp mod 
esbjerg, hvor vi er bagud 0-3, men vender det 
til 4-3. det vakte stor jubel og samtidig var 
det yderst fortjent, da spillerne kæmpede og 
arbejde disciplineret hele kampen igennem. 
desværre fortsatte de svingende præstatio-
ner, og vi havde sæsonen igennem store pro-
blemer med at være stabile. Både i det offen-
sive og det defensive. den defensive struktur 
fik dog et skub i den rigtige retning til kuV 
Merrild Match – herom senere. Vi rejser os 
og vinder 2-1 over kolding B efter en kata-
strofal kamp i erritsø, hvor vi reelt smider 
chancen for at hænge på i topstriden. efter 
14 kampe må konklusionen være, at vi har 
vist topniveau, især i kampene mod esbjerg, 
men også et meget lavt bundniveau. det skal 
ændres til foråret og vi må arbejde hårdt på 
træningsbanen for at blive skarpe i vores 
offensive og defensive strukturer.

KUv Merrild Match
I begyndelsen af november skulle en hel 
weekend benyttes på at spille kuV Merrild 
Match. Fire spændende kampe på bare tre 
dage er altid en intens oplevelse. Til gengæld 
blev denne en positiv en af slagsen. Vi havde 
stort fokus på vores forsvarsspil og struktu-
ren i dette og med succes. Flotte kampe mod 
hIk (1-0) og aB Tårnby (4-2) gav selvtillid, og 
selv om der kom en smule malurt i bægeret 
mod B93 (1-2), hvor alle mål faldt efter straf-
fespark, så kom højdepunktet mod FC nord-
sjælland, hvor vi var kraftigt amputerede 
med skader og sygdom. Med hårdt arbejde, 
flot struktur i forsvarsspillet lykkedes det os 
at vinde 1-0 over et fysisk og teknisk stærkt 
FC nordsjælland hold.

Samlet
Som nævnt har det været en svingende halv-
sæson med både opture og nedture. Vi glæ-
der os dog til foråret, hvor vi tror på, at vi 
kan forbedre placeringen fra efteråret. af 

U-14 drenge M1 (1999) 11M forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Esbjerg fB 14 11 2 1 44-16 35
2 Haderslev FK 14 9 1 4 33-21 28
3 FC Sønderborg 14 9 0 5 30-21 27
4 OB 14 8 2 4 35-11 26
5 FC Fyn 14 6 2 6 30-21 20
6 Vejle B 14 5 2 7 28-34 17
7 Kolding IF 14 3 1 10 13-32 10
8 Blåbjerg 14 0 0 14   1-58   0
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interessant statistik kan nævnes:

Topscorerlisten for alle kampe efterår:  
kasper døhr: 11 mål
lucas M. jensen: 8 mål
noah Sveningsen: 8 må

assistlisten for alle kampe:
oliver Bach: 7 assist
lucas M. jensen: 7 assist
nikolai Primdahl:7 assist

daniel Berg har spillet 1729 minutter og er 
dermed den spiller med mest spilletid.
Vi har vunder 14 kampe, spillet 2 uafgjort og 
tabt 11 med en samlet målscore på 60-47.
derudover vil jeg sige en stor tak til holdle-
der lars Primdahl for at have fuld kontrol 
over alt det praktiske og lidt til samt assi-
stent anders Paulin for faglig og kollegial 
sparring.

Steffen Bendixen

U-14 a1 forår
Tilbageblik på forårssæsonen med stor til-
fredshed.
Vi startede op med træning i januar måned. 
Vi har trænet to gange om ugen, og enkelte 
gange har der været mulighed for tre træ-
ningspas på en uge.
Vi var på to trænings weekender, den ene 
på Balle Idrætsefterskole og den anden var 
kuV-stævne – læs herom andetsteds.. Vi slut-
tede sæsonen af med Vejen Cup.
Vi kan igen sige, at spillerne er mødt op til 
træning velforberedte og klar til træning. Vi 
har været 17 spillere i truppen, hvilket har 
betydet, at der har været positiv kamp om 
pladserne, når der skulle stilles hold til kam-
pe.
Vi har kunnet sende en spiller op til Mester-
rækken, tre spillere har haft muligheden 
for at træne med u-14 mester i et par uger.  
Vores målmand har trænet med hos u-14 

Mester hele foråret, og vores målmand har 
spillet en kamp for Mester. 
det er godt at tænke på, at spillernes ihær-
dighed til træning og tro på sig selv giver 
mulighed for at blive udfordret på klubbens 
højeste niveau for årgangen. det giver gode 
signaler til medspillere på alle niveauer.
Spillerne har også haft mulighed for mental 
træning både som hold og individuelt gen-
nem Rasmus Good i VB.

Vores mål for sæsonen var helt klart at vinde 
puljen og komme i M2. Vi startede desværre 
med at tabe første kamp 1-0. herefter fik vi 
to sejre i hus. Tabte desværre næste kamp i 
haderslev. det betød, at haderslev nu skulle 
besejres hjemme i VB Parken. den kamp end-
te 1-1. Resten af forårets kampe vandt vi. Vi 
endte med at være afhængige af, at hader-
slev satte point til i sidste kamp, men da de 
vandt den, betød det, at vi så var á point med 
sønderjyderne, som var bedre indbyrdes og 
dermed blev puljevindere.
Igen kan vi takke for forældreopbakning 
ved kampe og stævner, og når drengene har 
været ude med flyers og udført andre opga-
ver. det har betydet, at drengene har kun-
net få  en tøjpakke og har kunnet deltaget 
i stævner.
Godt gået, drenge og tak for tilliden! 

kim og jesper

U-14 a1 træningsweekend Balle 
idrætsefterskole marts 
01.til 03. marts var u-14 a på træningsweek-
end på Balle Idrætsefterskole. Vi havde fire 
trænings-kampe i vente.
Vi mødtes 17 spillere og to trænere i VB Par-
ken kl. 16 fredag eftermiddag, og forældre 
kørte os til Balle Idrætsefterskole. efter ind-
kvartering spillede vi weekendens første træ-
ningskamp mod kolding IF. Vi vandt denne 
kamp 2-0. kampen var velspillet, og alle figh-
tede.
Fredag aften inden aftensmad, havde vi 

U14 drenge M1 (2000) 11M  efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 OB 14 12 0   2 43-11 36
2 Haderslev FK 14   8 2   4 43-18 26
3 Esbjerg fB 14   7 4   3 48-25 25
4 Vejle B 14   7 2   5 37-20 23
5 Kolding B 14   6 2   6 34-28 20
6 Sædding/G IF 14   5 1   8 15-29 16
7 Erritsø GIF 14   3 1 10 15-54 10
8 Aabenraa BK 14   1 2 11 10-60   5

U14 drenge a (1999) 11M  forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Haderslev FK 10 7 1 2 31-17 22
2 Vejle B (1) 10 7 1 2 43-9 22
3 Erritsø GIF 10 5 1 4 22-24 16
4 Nr. Bjært/Strandhuse IF 10 5 0 5 28-21 15
5 Kolding B (2) 10 2 3 5 10-30 9
6 Seest B 10 0 2 8 10-43 2
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besøg af aGF-træner Peter Sørensen, som 
fortalte om, at fodbold er vigtig, men som 
god fodboldspiller skal man også huske at 
have styr på skole og uddannelse.
Peter fortalte, at det er vigtigt, at de unge 
spillere har balance mellem hvile og fodbold, 
samt at de får en god kost.
Peter svarede på spillernes spørgsmål. der 
blev bl.a. spurgt om, hvor meget en super-
ligaspiller tjener, og hvem Peter Sørensen 
synes, er aGF´s bedste spiller.

herefter blev der serveret frugt og saft til 
spillerne. aftenen sluttede med, at tidligere 
VB-spiller kern lyhne fortalte om, hvordan 
det er at gå på efterskole, og hvordan det 
er at vælge fodboldlinien på Balle Idrætsef-
terskole.

lørdag formiddag mødte vi østbirk, denne 
kamp vandt vi 3-2. efter kampen havde vi tid 
til at hygge og springe over i hallen. Godt for 
spillerne at lave noget andet sammen.
Senere lørdag mødte vi erritsø - også denne 
kamp vandt vi, denne gang 6-1.
drengene hyggede og slappede af resten af 
lørdagen. Vi så Real Madrid mod Barcelona.
Søndag mødte vi kolding Boldklub, denne 
kamp vandt vi 2-0, og det var godt spillet 
og fightet af drengene. Vi havde spillet tre 
kampe i løbet af weekenden, og kolding 
Boldklub kom friske søndag og spillede mod 
os, da vi manglede et enkelt hold, så alle del-
tagende hold fik fire kampe.
Vi havde en rigtig god weekend, hvor der 
blev lagt vægt på det sociale og lagt vægt 
på, at alle fik spilletid. nogle spillere blev 
prøvet af på andre pladser, end de er vant til.
alt i alt en weekend, der viste, at spillerne 
var i god form og var godt på vej til sæson-
start.

Merrild KUv Match marts
Weekenden 22.-24. marts kunne vi også 
deltage i Merrild kuV- Match. her havde vi 
besluttet, at vi skulle møde hold fra M1 og 
M2, da vi gerne ville matches og ville udfor-
dre spillerne maksimalt, vel vidende at vi ville 
kunne tabe kampe.
Første kamp var mod Bredballe M2 fredag 
aften. Vi vandt 2-0 på vores kondition og 
fysik.
lørdag middag mødte vi hjørring, et M1 
hold. kampen endte 3-1 til hjørring. en vel-

spillet kamp, hvor alle spillere ydede deres 
bedste og lidt til. der var chancer nok til, at 
kampen med rimelighed kunne have endt 
uafgjort.
Tre timer efter mødte VB u-14a Frederiks-
havn, et M1 hold. den tabte vi 3-0. I denne 
kamp formåede vi ikke at få spillet til at fly-
de, vi tilspillede os ikke mange chancer. Fre-
derikshavn havde tre og dem scorede de på. 
et effektivt hold. denne kamp viste, at der 
skal scores på de chancer, man får i en kamp, 
og at man som spiller og hold skal være klar 
fysisk og mentalt fra kampstart!
lørdag aften så vi landskampen danmark 
mod Tjekkiet. VB-spillerne var trætte…!

Søndag mødte vi Fredericia M2. kampen 
endte med en sejr til Fredericia 3-0. I dele af 
denne kamp spillede vi okay, men igen sco-
rede vi ikke på de chancer, vi fik, og vi var 
ikke klar fra starten af kampen.
Vi havde mødt Fredericia en måned tidligere, 
og deres træner tilkendegav, at han tydeligt 
kunne se, at VB u-14a har udviklet sig som 
hold, og at der var potentiale i holdet.
På trods af tre nederlag og en enkelt sejr 
kunne vi med stolthed sige til spillerne, at 
de havde gjort det godt og var vokset med 
udfordringerne. Vi kunne igen takke foræl-
dre for positiv og god opbakning til kam-
pene.
Spillerne blev sendt hjem med besked om at 
holde påskeferie og gerne måtte sige nej til 
at støvsuge og rydde op på deres værelser 
derhjemme!
Spillerne, træner kim og holdleder/ass. træ-
ner jesper er taknemmelige for, at det har 
været muligt at kunne deltage i de to stæv-
ner. 

Kim og Jesper U-14A

U-14 a1 til vejen Cup 31/5 - til 2/6
alexander ø.Schytte, nikolaj larsen, Ras-
mus hansen/Ralle, anders oS, Thomas 
nørgaard, Martin Petersen, Mads emil G. 
Pedersen, Berat arikan, Mohammed arabi, 
Sujeen Ravichandran, Fukan, art lushaj og 
lasse kirk, lasse Søgaard og nicolai debel 
var udtaget til Vejen Cup.
Vi mødtes i VB Parken fredag eftermiddag 
og kørte til Vejen, hvor vi blev indlogeret på 
handelsskolen. Vi havde fem kampe i vente, 
tre indledende og to placeringskampe.
Vi spillede første kamp fredag aften mod 
Viby IF. Vi tabte 3-1, mål for VB af Moham-
med. Vores spil kom aldrig rigtig til at fun-
gere. kampen var tabt. efter kampen fik vi 

U-14 A1 på træningsweekend Balle Idrætsefter-
skole
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som vanligt snakket om, hvad der var godt 
og om, hvad der ikke fungerede i kampen. 
nederlaget blev hurtig lagt på hylden, og 
drengene fandt deres gode humør og sam-
menhold frem.
efter kampen var der aftensmad. aftenen 
var fri, nogle spillere gik i svømmehal, og 
andre hyggede sig i vores lokale med musik 
og afslapning.

lørdag morgen kl. 09.50  spillede vi anden 
kamp mod Team Vejen, et u-15 hold. da 
vores målmand Schytte var lånt ud til u-14 
M, havde vi nico (u-12) på mål. han havde 
ikke meget at lave, en enkelt superredning 
helt ude ved stolpen blev det dog til. Tak for 
hjælpen, nico! det blev til en 7-0 sejr til VB. 
alle ydede deres bedste, og spillet funge-
rede. nogle spillere blev prøvet af på andre 
pladser, end de er vant til. Mohammed 2 mål, 
Martin 2 mål, larsen 1 mål, os 1 mål og Berat 
1 mål.
herefter var det frokost og aFSlaPnInG. 
14.50 mødte vi i tredje kamp B1903. Vi vandt 
3-1. Schytte var tilbage i målet, og vi formå-
ede forsat at spille bold og vise godt sam-
menspil, god fight og positiv energi, og alle 
spillede for hinanden. 2 mål Sujeen, og 1 mål 
af Berat.
Med to sejre var vi puljevindere og skulle 
møde Vejen søndag morgen 09.50 i semifina-
len. lørdag aften gik vi alle i svømmehallen 
og havde nogle gode afslappende timer der.

Søndag morgen var vi klar til semifinalen 
mod Vejen.
kampen endte efter den ordinære spille-
tid 2-2. VB førte kampen 2-0, men vi fik en 
dum udvisning, Vejen kom ind i kampen og 
formåede at score to gange. Spillet bølgede 
frem og tilbage og begge hold havde chan-
cer til sejr. 1 mål af Ralle og 1 mål af art. 

kampen skulle afgøres med straffe. 
os, larsen, nørgaard, Ralle og Schytte skulle 
sparke for VB. os rammer desværre overlæg-
geren med sådan en kraft, at den forsat må 
vibrere. Vejen brænder også første straf-
fespark. larsen og nørgaard scorer begge. 
Ralles skud snupper Vejens målemand. Vejen 
scorer på deres straffespark. nu er det op 
til Schytte at holde liv i en mulig sejr, ved at 
score. Schytte scorer sikkert til 5-5, og Vejen 
skal score for at vinde semifinalen, det gør 
de desværre…
Spillernes humør var helt nede. der gik for-
ståeligt nok lidt tid, inden alle spillere igen 
havde fundet humøret frem igen. 
Frokost og afslapning herefter samt opryd-
ning.
Vi havde nu kamp om 3./ 4. plads i vente. 
Spillerne formåede at sætte sig op til kam-
pen på bedste vis og med vindermentalitet.
Vi skulle møde Viby IF igen, som vi tabte til 
fredag aften. Vi spillede en rigtig god kamp. 
alle gjorde det godt. Igen spillede vi for hin-
anden for at ville en sejr, og vi vandt da også 
2-0. Mål af Mikkel og mål af Martin.
Vi kunne tage hjem med en sikker tredje-
plads og bronzemedalje. Glad for sejr og en 
anelse skuffet over ikke at skulle spille finale. 
For enkelte spillere var det en særlig ople-
velse, da de aldrig havde prøvet at vinde en 
medalje.
Vi trænere kunne nok en gang takke spil-
lerne for godt spil, sammenhold, viljestyrke, 
karakterstyrke og godt humør. Tak til foræl-
dre for kørsel og opbakning til vores kampe.

Kim, træner, og Jesper, holderleder/ass.træ-
ner

U-14 a2
u-14 a2 har haft en spændende sæson, som 
har budt på op- og nedture. efter at opryk-
ningen blev sikret i efteråret, kom den lange 
vinter, og træningskampene blev aflyst. Så 
det var med blandede følelser for holdet, 
at sæsonen allerede bankede på i starten af 
april. 
Men vi lagde godt ud og lå indtil de sidste tre 
kampe på en fjerdeplads, som var den sidste 
plads til at blive i a-rækken. Men med tre 
kampe til sidst, hvor en del faste spillere var 
fraværende, måtte vi desværre indkassere 
tre nederlag, og derfor blev det kun til en 
kvalifikation til u-15 B. 

Lotte Villumsen

     

Medaljer til U-14 A1 efter semifinalenederlag ved 
Vejen Cup
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U14 drenge a (1999) 11M forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Kolding B (1) 10 7 3 0 33-10 24
2 Vinding SF 10 7 2 1 66-7 23
3 Gauerslund IF 10 5 2 3 22-26 17
4 Hedensted IF 10 3 1 6 18-35 10
5 Bredballe IF 10 2 0 8 13-47 6
6 Vejle B (2) 10 2 0 8 13-40 6

Drenge U-14: Bagest fra venstre: Anders Paulin (assistenttræner), Lars Primdahl (holdleder), Frederik 
Søfeldt, Emil Thomsen, Niels Bøje, Kasper Døhr Thychosen, Noah Svenningsen, Frederik Hansen, Daniel 
Møller Berg, Nikolai Primdahl, Steffen Bendixen (træner)
Forrest fra venstre: Jonas Dregaard Gottfredsen, Louie Jacobsen, Simon Vedel Lauridsen, Mathias Eriksen, 
Jonas Rejsenhus, Oliver Bach, Lucas Møller Jensen, Emil Søndergaard Petersen, Mathias Præst
Fraværende: Asger Harder

U-13 drenge
U-13 M 1 Merrild Match, marts
efter nogle rigtig gode træningsuger vente-
de Merrild Match for VB's u-13 drenge. Trup-
pen havde i løbet af februar og marts sagt 
farvel til fire spillere og goddag til fire nye 
spillere og louie, der havde været skadet i 
snart et år, havde genoptaget træningen.

VB - Sandefjord, norge 2-1 (2-0)
efter en god første halvleg, hvor vi var bedst 
på bolden og i omstillingerne, var der ikke 
tvivl om udfaldet. 2. halvleg blev lidt mere 
spændende end nødvendigt, men en »sik-
ker« 2-1 sejr blev spillet hjem.

B 93 – VB 4-1 (2-1)
Sikke en gang alibibold fra de fleste VB 

drenge! - de første 10 min sad vi sikkert på 
93'erne, førte 1-0 og var i kontrol - men så 
var der heller ikke mere godt at skrive om 
den kamp. herefter faldt vores basis, og vi 
fejlede på alle vores fokuspunkter. Fortjent 
sejr til B93.

VB - lyngby IF 2-1 (1-1)
et rigtig godt lyngby-hold ventede en flok 
sultne VB'ere, der skulle ud og revanchere sig 
fra B 93-kampen. 1. halvleg endte uafgjort 
efter overvægt i spil og chancer til lyngby, 
men i 2. halvleg sad vi tættere i duellerne 
og spillede klogere. Vi sluttede klart bedst 
og viste, at hvis løbevillighed, aggressivitet 
og vinderattitude er på plads, så kan vi bide 
skeer med de bedste hold. Flot drenge!!!

okS – VB 0-2 (0-2)
Godt slidte skulle drengene fortsætte »sejrs-
stimen«. okS bød godt op til dans, men kun-
ne ikke helt være med. VB-drengene forfaldt 
dog til for mange enkeltpræstationer og 
glemte at spille som et hold. Sejren var dig 
ikke ét mål for stort.
der var debut til forløbsspiller Magnus Bech 
kristensen fra Ålborg Freja.

et godt og lærerigt Merrild Match var til 
ende. der skal herfra lyde en stor tak til 
stævneledelsen, juelsminde IF og de frivil-
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lige dommere, der gjorde Merrild Match til 
en succes.

Målscorere/assists:
lucas 2/1
døhr 2
louie 1
nikolai 1/2
nymand 1

elite Cup esbjerg, Kr. Himmelfart
u-13 deltog i kristi himmelfarts ferien ved 
kia elite Cup i esbjerg, et invitationsstævne 
for u-13 og u-13 elitehold. Finaler på Blue 
Water arena...
Vi var kommet i pulje med Silkeborg IF, aGF 
og værterne fra esbjerg FB. I optakten til 
stævnet havde det knebet med at omsætte 
godt opspil og fint presspil til åbne målchan-
cer, så trænerteamet havde som målsætning, 
at der skulle scores nogle mål, og glæden 
ved fodbolden og det hårde arbejde, som 
u-13-drengene lægger i kampene skulle 
bibeholdes. Så måtte målene da komme!

Torsdag formiddag lagde drengene ud med 
Silkeborg, og det blev en forholdsvis sikker 
3-1 sejr til VB's drenge. efter at efB's super-
ligahold havde triumferet i Parken, mødte vi 
aGF. det blev et ærgerligt 2-0 nederlag, hvor 
ukoncentreret forsvarsspil kostede to mål i 
en ellers lige kamp.
Resultaterne formede sig således, at en sejr 
over efB i sidste puljekamp ville bringe os på 
førstepladsen i puljen og efterlade Silkeborg 
sidst, aGF på tredjepladsen og efB på anden-
pladsen. drengene lagde ud med et massivt 
og rigtig flot presspil, og efB kom ikke meget 
frem på banen. det blev også til 0-1 til de 
røde, hvorefter drengene fortsatte det frem-
ragende spil, ramte indersiden af stolpen, 

helT oppe i krydset. efB var helt nede i sæk-
ken – men en pludselig skade fem minutter 
før pausen og lidt forvirring kostede mom-
entum, og eFB bragte sig ufortjent på 2-1. 2. 
halvleg blev mere lige, og der blev ikke sco-
ret mere.
Vi endte dermed på tredje pladsen og skulle 
møde oB tre timer efter kampen mod efB. 
(fjerde kamp på 18 timer !!)
kortene blev til oB kampen blandet, og kam-
pen endte 1-1, hvorefter vi skulle ud i straf-
fesparkkonkurrence, som vi vandt!
lørdag morgen kl. 08:30 skulle vi møde 
Viborg, og ligesom 1. div. var det viborgen-
serne, der havde mest overskud, da det vir-
kelig betød noget. Vi tabte 2-0.

Placeringerne fra stævnet:
1. aGF
2. efB
3. lyngby
4. FC Århus
5. Viborg
6. Vejle B
7. oB
8. Silkeborg

Tak til drengene for et lærerigt stævne, der 
viste, at vi var på rette vej!!

hans »heynkes« hansen,
Tobias »Villas Boas« Bendixen og 
lars »allan Poulsen« Primdahl
(hårdt arbejde overhaler talentet, hvis ikke 
talentet arbejder hårdt)

Brøndby Cup 26.-28. juli 2013

lørdag
alle spillerne fra u-13, u-14, u-15 og deres 
trænere mødtes foran Vejle Stadion lørdag 
eftermiddag. Vi glædede os helt vildt, til vi 
skulle til Brøndby og spille fodbold imod en 
masse gode hold.
Vi skulle alle sammen køre i samme bus, en 
»dobbeltdækker«. det var en lang tur, men 
faktisk også super sjov. Vi hyggede os rigtigt 
meget i bussen alle sammen, så det føltes 
ikke så langt alligevel.
Vi sad og pjattede og spillede på vores mobi-
ler.
. 
Vi snakkede og hyggede rigtig meget sam-
men med dem fra u-14 og u-15 - de er MeGa 
sjove at snakke med. da vi kom frem til 
Brøndby, skulle vi bære bagagen ind på sko-
len, hvor vi skulle bo. den lå lige ved siden af 

Koncentrationen lyser ud af VB’erne i kampen mod 
Viborg ved Elite Cup
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Brøndby stadion. da vi havde fået alt baga-
gen ind i klasseværelset, gik vi over i hallen 
for at få noget aftensmad. efter vi havde 
spist, skulle vi pakke ud. herefter var der tak-
tikmøde, så vi var godt forberedte til sønda-
gens kamp. efter mødet gik vi ud og spillede 
kort sammen med nogle fra u-14!  aftenen 
sluttede med afslapning og hygge. kvart i ti 
skulle vi børste tænder og sove.
Meeen Tobias skulle lige fortælle sin dag-
lige godnathistorie og efter den...ja, så sover 
man da SÅ meget bedre!

Søndag
Søndag stod vi op og spiste morgenmad. Vi 
glædede os til, at vi skulle spille den første 
kamp imod et finsk/engelsk hold, som hed-
der FdS Suomi. Vi skulle først spille kl. 13.00, 
så vi skulle først lige ud og træne seks km 
væk fra skolen. Vi trænede omstillinger, så vi 
var klar til den spændende kamp.
Vi gik ud til kunststofbanen, hvor vi skulle 
spille. Vi varmede op som sædvanlig. efter 
det var vi meget tændte og ville selvfølgelig 
give alt, hvad vi havde i os for at vinde kam-
pen. kampen gik i gang, og vi blev hurtigt 
klar over, at vi spillede imod et fysisk meget 
stærkt hold. de var godt nok store, men vi 
var hurtige til at spille bolden. Vi spillede alle 
sammen en rigtig god første halvleg, hvor vi 
kom foran på tre gode omstillinger. Vi førte 
3-1 ved halvleg...SÅdan.
I 2. halvleg spillede vi fint i starten, men det 
gik hurtigt galt. Først scorede de et mål, så et 
mere, og pludselig stod der 3-3. Rigtigt dår-
ligt af VB, vi gik lidt i panik og stressede alt 
for meget og smed til sidst det hele væk og 
tabte kampen 3-4. det var godt nok noget 
skidt og en rigtig dårlig start.

efter kampen gik vi over på skolen, hentede 
vores ting og gik i bad med en dårlig følelse 
i maven. Vi snakker lidt om kampen og fik 
humøret lidt op igen (selvom det var svært) 
og gik ud og så u-14 og derefter u-15 spille 
mod Brøndby. de tabte desværre 3-2.
Så gik vi over og spiste og smuttede derefter 
over på skolen og spillede kort. Så skulle vi 
ind og sove, hvor Tobias igen kom med sin 
daglige godnat-historie.

Bisp & Magnus

Mandag
Mandag skulle vi møde Viborg, som havde 
spillet uafgjort 1-1 mod Brøndby dagen 
inden. Vi havde fokus på, at vi skulle ind og 
vinde alle vores dueller, og at vi skulle være 
det hold, som havde løbet mest, og det hold 
som havde villet det mest, så skulle resten 
nok komme bagefter.
Vi startede dagen med at komme i tøjet, og 
derefter gå ned og spise morgenmad. der-
efter gik vi tilbage og børstede tænder. Så 
skulle vi bare ligge og slappe af, indtil vi fik 
kamptøj, og klædte om.
Så var der kampoplæg hvor vi fik at vide, 
hvad det var, vi skulle ud og præstere. Stan-
darder, spilleroller som anfører, straffe-
sparkstager osv.
Så kom vi til kampen, hvor vi gik over og var-
mede op ca. 40 min. før kampstart. Vi spil-
lede godt fra start og kom hurtigt på 1-0 og 
derefter rimelig hurtigt på 2-0. Så gik der lidt 
tid, hvor det gik frem og tilbage, indtil et par 
minutter før halvleg, hvor Viborg fik scoret 
til 1-2. Vi kom hurtigt igen og fik lige inden 
halvleg scoret til 3-1.

Klar til opdækning i slutfasen mod Brøndby En flok glade drenge og ledere efter semifinalesejr 
over FC Midtjylland
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I anden halvleg blev spillet meget stresset. 
Viborg skabte spænding og fik scoret til 2-3. 
Men vi holdt det fast og vandt. en god kamp, 
hvor vi fightede godt.
derefter gik dagen bare med at slappe af, 
spise frokost og aftensmad og ellers bare 
gøre sig klar til dagen efter, hvor vi skulle 
møde Brøndby.

tirsdag
da vi havde spist morgenmad, skulle vi slap-
pe af. da vi skulle holde oplæg, var alle stille 
og lyttede. Vi valgte holdopstilling og anfø-
rer osv. Vi gik ud og varmede op - det var en 
hård opvarmning, da det var meget varmt. 
kampen begyndte, og vi spillede godt og var 
med i kampen. Brøndby havde meget af spil-
let, men vi holdt ved. det var meget tæt til 
sidst, hvor alle var trætte.  øv, så fik Brøndby 
straffespark, og håbet var ude for alle, men 
Bjarke reddede straffesparket, og vi fik ny 
energi og fik en kontra, hvor jacob scorede 
til 1-0, og kampen var slut. Vi var nu klar til 
semifinalen.
efter kampen skulle vi på Bakken og prøve 
en masse. Vi rendte rundt i små grupper og 
havde det godt sammen. Vi skulle spise på en 
dejlig hyggelig restaurant kl. 18. det smagte 
så godt, at næsten hele holdet blev forædt. 
efter maden skulle vi ud og prøve noget 
mere vi blev ved og ved og ved, men til sidst 
blev klokken 9, og vi skulle hjem. Vi kom på 
hovedet i seng og fik en godnat-historie. 
Fem minutter efter sov alle.

Viktor, William og Frederik.

Onsdag
onsdag stod vi op klokken 8 og spiste mor-
genmad. Bagefter gik vi hen i vores klasse 
og slappede af indtil klokken 11, hvor vi fik 
oplæg.  Vi gik ud og varmede op og spillede 
semifinalekamp mod FC Midtjylland. den 
endte 1-1 på mål af William. Vi måtte ud I 

en nervepirrende straffesparkskonkurrence.  
alle vore skytter scorede sikkert, og Bjarke 
reddede deres fjerde skud. Vi vandt 5-4 og 
var klar til finale mod selveste hamburger 
SV. Vi fejrede det og gik hjem i klasserne og 
slappede af. Bagefter så vi u-14 vinde 3-1 og 
u-15 tabe 1-0. Vi gik hen og spiste, slappede 
af og sov. 

Torsdag
Torsdag skulle vi spille finale mod hamburg, 
men dagen startede med, vi så en film som 
hed The day after Tomorrow. og så fik vi 
oplæg og skulle spille finalen. Vi tabte des-
værre med 3-2, var bagud 3-0, indtil fire 
minutter før tid, hvor vi scorede to mål og 
var tæt på en udligning. 
nu var der præmieoverrækkelse og derefter 
skulle vi hjem.
Fem dejlige dage i Brøndby var forbi, og vi 
var klar til turneringen som u-13 M.
 
Joakim og Bjarke

U-13 Mesterrække efterår
Vejle Boldklubs u-13 M startede sæsonen i 
juli måned til Brøndby Cup. her klarede vi 
os forrygende godt og sluttede som bedste 
danske hold foran bl.a. Brøndby, FC Midtjyl-
land, aB og  FC nordsjælland.  kun hambur-
ger SV sluttede foran os efter at have besej-
ret os 3-2 i finalen.
Siden Brønby Cup har vi - i skrivende stund - 
blot tabt en kamp, paradoksalt nok også til 
et hamborg-hold, idet FC Sct. Pauli slog os 
knebent 2-1.  
der er en god stemning og atmosfære på og 
omkring holdet. Spillerne er gode ved hinan-
den og støtter og opmuntrer hinanden rigtig 
godt. 
Vi har en stærk og meget bred trup, hvis præ-
stationer mere bygger på kollektivet end på 
individualister. det er et ganske godt funda-
ment, da det gør holdet mindre sårbart, når 
skader og slid melder sig hen på sæsonen.
holdet sluttede som en suveræn vinder af sin 
Mesterrækkekreds med maksimum point og 
en målscore på 56-6 efter 10 kampe!!
drengene fortjener stor ros for deres præ-
station. holdet kæmper godt og går altid 
på banen for at vinde. Indstillingen er altid 
rigtig god, og det er absolut en præstation 
at kunne sætte sig op til kampe, som på for-
hånd tegnede lette. 
Man møder som bekendt alle hold to gange, 
og efter sejre i omegnen af 9-0 i flere kampe, 
kan det være svært at finde motivationen, 
når man skal møde holdene for anden gang 

Skuffede sølvmedaljevindere i Brøndby. Et lille smil 
kunne det dog blive til…
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inden for blot en måned. Men det har dren-
gene altså formået på bedste vis. Stor ros for 
dette!
holdet spiller ligeledes god teknisk fodbold 
og indøvede detaljer fra træningsbanen er 
flere gange blevet omsat til praksis i kampe 
– bl.a. ”jacks”.
holdet er således klar til Mesterrække 1 i for-
året, som nok byder på mere modstand.
Samtidig er vi stadig med i pokalturneringen, 
hvor horsens venter i kvartfinalen til foråret. 
På vejen er Brørup og odder besejret.
et rigtigt flot u13M efterår, som endnu ikke 
er slut.
henover efteråret og vinteren venter en 
række spændende kampe mod bl.a. esbjerg, 
aGF, FC Midtjylland, oB, dalum, okS, aC 
horsens m. fl. Modstandere, som nok skal 
give os kamp til stregen, og som kræver en 
100 % indsats fra alle i samtlige kampe.
næste større opgave er vores egen kuV-
Match, som for u-13 M ´s vedkommende 
kommer til at foregå i juelsminde. Brøndby, 
lyngby, FCk og svenske helsingborg bliver 
modstanderne.
Til sidst skal lyde en stor tak til jer forældre 
for den altid store opbakning. uanset vejr og 
vind, og om vi spiller i Brøndby eller Vejle, 
er der altid forældre på sidelinien. har vi en 
opgave, der skal løses, møder vi altid stor 
imødekommenhed.  

Bruno Ejlskov
holdleder U-13 M

U-13 a efterår 
Første halvsæson startede noget turbulent, 
med meget få spillere, mange aflyste trænin-
ger i opstarten og derfor et mindre motive-
rende træningsmiljø.
Vi fik dog skabt et miljø, hvor man kommer 
til træning hver gang og nyder at være der.
Som noget nyt blev spillersamtaler og mål-
sætning introduceret for gruppen. 
kampmæssigt var resultaterne aldrig rigtig 
med os, selv om vi i rigtig mange omgange 
havde fortjent bedre. Men selv om resulta-
terne gik os imod, gik vi gradvist mere og 
mere ind til kampene med formålet at vinde 
og vise større spilleglæde.
det resulterede dog i en skuffende place-
ring under nedrykningsstregen, selv om vi 
ikke følte os som et hold, som skulle spille 
B-række.
drengene har til træning og kampe fået 
skabt et rigtig godt sammenhold og miljø, 
som vi vil bygge videre på i næste halvsæson.

Træner
Rasmus Good

U-13 drenge M (2001) 11M - efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 10 10 0 0 56-6 30
2 Skibet IF 10 6 1 3 32-18 19
3 FC Fredericia 1) 10 4 1 5 25-35 13
4 Hedensted IF 10 3 0 7 20-44 9
5 FC Horsens 10 2 2 6 16-28 8
6 Erritsø GIF 10 2 2 6 21-39 8

U13 drenge a (2001) 11M - efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vinding SF 10 9 1 0 54-12 28
2 Gauerslund IF 10 6 3 1 28-12 21
3 Engum UI 10 5 1 4 27-32 16
4 Bredballe IF 10 5 0 5 36-21 15
5 Vejle B 10 2 1 7 27-43   7
6 Firehøje IF 10 0 0 10   5-57   0

der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-13 drenge M
Bagest fra venstre: Bruno Ejlskov (holdleder), Frederik V Kristensen, Jonas Bisp, Waris Faghir, Victor Vester-
lund, Jakob Kristensen, Noah Weng, Peter Guldberg, William Førby, Patrick Harritz, Joachim Mazanti, Tobi-
as Bendixen (træner)
Forrest fra venstre: Noah Madsen, Magnus Kristensen, Edmond Kurshumliu, Thomas F. Iversen, Villads Ras-
mussen, Bjarke Ejlskov, Jakob Bull, Kristian Jørgensen, Mikkel Kristensen, Matthias Krogh Hansen, Oliver 
Sørensen Jensen
Fraværende: Gustav Kunst
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U-12 Drenge – og yngre
Mikroakademiet
For de mindste årgange i VB’s 
Mikroakademi har det været 
et meget hektisk år. Årsagen 
hertil har været, at vi har haft 
en meget stor tilførsel af nye 
spillere, samt at vi har mang-
let trænere. dette har jo 
bevirket, at de trænere, som 
har været tilbage, har haft 

nok at se til, men samtidig har vi været så 
heldige, at der har været forældre, som har 
tilbudt deres hjælp enten som holdledere 
eller som hjælpetrænere. det har betydet, at 
vi har kunnet holde fast i den store tilslut-
ning, som der er til Mikroakademiet.
jeg vil gerne takke de mange forældre, 
som har været behjælpelige med de mange 
opgaver, der har været i løbet af året, for der 
har været rigtige mange kampe, der skulle 
spilles, ligesom vi har deltaget i jBu-turnerin-
ger og i diverse private turneringer, hvor vi 
bl.a. har haft hold med ude til overnatnings-
stævner.
aktiviteten har igennem hele året været 
utrolig høj både på træningsbanen og i de 
mange kampe, der er blevet spillet. dette 
kunne ikke være lykkedes uden den store 
indsats, som trænerne har ydet, samt de 
mange forældre, som har givet en rigtig stor 
og flot opbakning, når man har spillet. des-
uden skal der også lyde en stor tak til hold-
lederne, som har været utrolig behjælpelige 
med de mange opgaver, der har været. 
P.t. arbejder vi hårdt på at løse problemet 
med hensyn til den trænermangel, som vi 
har haft, således at der bliver ro på fronten, 
og at vi dermed kan forsætte den fantastiske 
udvikling, som er sat i gang, og med håb om, 
at der kommer endnu flere nye spillere til i 
VB.
 
Jes Hansen,
afdelingsleder 

vB Mikroakademi 2013
endnu et år gået og med mange gode og 
også udfordrende fodboldoplevelser i Mikro-
akademiet!
Vi må erkende, at de i sidste års Årsskrift 
omtalte trænerressourcer ikke er lykkedes 
at kunne finde, hvorfor sæson 2013 har budt 
på »overarbejde« for såvel vore trænere som 
holdledere, hvilket igen har haft afsmittende 
effekt på kvaliteten af det arbejde, der ydes 

Jes Hansen

på såvel som uden for banen for at gøre 
oplevelsen med at spille fodbold i VBM  rig-
tig god.
derfor handler det fremtidige arbejde i VBM 
om at etablere de fornødne ressourcer og 
blive bedre til at vise og fortælle om vore 
kompetencer, så vi på den måde kan tiltræk-
ke såvel spillere, trænere som ledere, der vil 
gøre en indsats for at løfte VB Mikroaka-
demi, så det får den status, som indholdet i 
konceptet fortjener. 
I skrivende stund er der gang i mange hand-
linger på, hvordan vi i fællesskab får et mere 
attraktivt miljø i VB Parken, som gør, at de 
gode faciliteter bliver et samlingspunkt for 
alle i og omkring VB, hvilket uden tvivl også 
vil komme u-5 – u-12 spillere og deres foræl-
dre til gode. derfor bliver det spændende at 
følge dette arbejde hen over vinteren. Mil-
jøet i VB Parken skal vi alle være med til at 
skabe, derfor hermed også en opfordring til 
jer forældre til at komme med jeres input og 
give en hjælpende hånd i forbindelse med 
tiltag, der kan støtte dette.
På fodboldbanen laves der heldigvis stadig 
god træning, hvor spillerne forsøges udfor-
dret efter deres evner - dermed øges fortro-
ligheden med bolden, hvorigennem glæden 
ved at øve sig øges. det er motiverende som 
leder af Mikroakademiet at gå en runde på 
træningsbanen og se, hvordan der med kon-
centration og motivation øves på førsteberø-
ringer, indersidespark, retningsændringer og 
finter på alle aldre og niveauer. 
Vi er i trænerstaben blevet enige om, at dif-
ferentiere træningen mere fremadrettet, 
så vi på den måde forhåbentlig rammer de 
enkelte spillere bedre. det er stadig de sam-
me færdigheder, der øves, men med større 
fokus på, at let øvede ikke skal have de sam-
me detaljer med, som de øvede skal, dette 
både teknisk og taktisk. derfor glæder vi 
os rigtig meget til det forsatte arbejde med 
drengene og pigerne!
afslutningsvis skal der lyde en kæmpestor 
tak til alle trænere og holdledere for jeres 
indsats. I har virkelig knoklet for at løse de 
opgaver, der er, på trods af manglende res-
sourcer. Samtidig også stor tak til jer foræl-
dre for at bakke jeres børn op og komme 
med input og deltage aktivt i at gøre VBM til 
det bedste sted at spille fodbold!

Jan S. Hansen
Leder VBM
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U-12 drenge a forår
u-12 a leverede et lidt blandet forår ovenpå 
et flot efterår 2012, hvor holdet vandt såvel 
jke Cup i horsens samt Champions league i 
nørre Åby og var lige ved i Vejen Cup. 
I foråret vandt holdet Vinding Cup i en tur-
nering, hvor vi klart overmatchede vore 
modstandere. 

holdet har haft en lang og hård sæson med 
både 7-, 9- og 11-mands kampe. 9-mands-
kampene startede allerede i august 12, så 
spillerne ville være maksimalt forberedte 
på 11-mandsfodbold, når de blev u-13 spil-
lere. holdet spillede kampe helt frem til 
16. december og startede igen med kampe 
i midten af januar. Sideløbende med dette 
spillede mange af spillerne indendørs fod-
bold på et privat hold, de selv havde lavet. 
ud over dette spillede mange både på 7- og 
11-mandsholdet hen over foråret. 

Set i bakspejlet har dette meget hårde pro-
gram nok givet bagslag. Mange spillere vir-
kede mentalt udbrændte hele juni måned. 
holdet underpræsterede i den grad ved elite-
stævnet i hornbæk i starten af juni, hvor de 
nærmest spillede baglæns mod Brøndby og 
efterfølgende floppede mod to hold, vi nor-
malt burde spille helt ud af banen. heldigvis 
rejste holdet sig søndag mod aB, holstebro 
og aaB søndag og sluttede på en hæderlig 
niendeplads ud af 18. Men når hold, vi nor-
malt slår, slutter foran os, er der noget galt. 

Vi havde fem skadede spillere allerede efter 
tre kampe lørdag. Ingen tvivl om, der var tale 
om reelle skader hos flere, men det virker 
også meget, som om nogle har det mentalt 
svært, når det virkelig gælder, og her er der 
helt sikkert noget at tage fat på, hvis holdet 
skal løftes helt op på øverste trin. Spiller for 
spiller er der mange store talenter på holdet, 
og holdet er præget af en rigtig god atmo-
sfære, hvor man snakker pænt til hinanden 
og opmuntrer hinanden, selv om man måske 
lige har kostet et mål på banen. der er et fint 
kammeratskab omkring holdet, og spillerne 
har været rigtig gode til at integrere nye spil-
lere i truppen - også selv om disse jo udgør 
en potentiel trussel mod vore egne spillere. 
den gode stemning præger også holdet 
uden for banen, hvor der er en rigtig god 
forældreopbakning, uanset om det sner, reg-
ner, blæser eller er det fineste sommervejr. 
der er en god atmosfære i forældregruppen, 
hvor der er god opbakning at hente til hele 
holdet og ingen råber, pacer eller skælder ud 
på hverken egne eller andres børn.

også 7-mands holdet skuffede fælt i juni 
måned, hvor holdet tabte til hold, de nor-
malt slår klart
holdet spiller fin teknisk fodbold. Så godt, 
at vi flere gange hører modstanderholde-
nes tilskuere og lederes begejstring over 
vores niveau, samt hører benovelse på dBu-
niveau. holdet havde en rigtig flot periode 
fra midten af april / starten af juni. 
efter suverænt at have vundet den interna-
tionale 4-nationers turnering i midten af maj 
(se omtale andet sted) kulminerede det hele 
i esbjerg, hvor vi efter en fejende flot fod-
boldopvisning spillede et stærkt esbjerg-hold 
helt ud af banen. kampen var en del af en 
privat arrangeret 9- og 11- mandsturnering, 
der ud over esbjerg talte haderslev, Varde og 
kolding B. 
efter esbjerg-sejren havde vi faktisk vundet 
turneringen....troede vi, men så kom juni 
måned med ovenfor nævnte nedtur. her 
formåede vi ikke at slå hold, som vi i første 
runde havde slået med lethed. Vi ikke bare 
tabte disse kampe knebent, men brød nær-
mest sammen og tabte stort.  

Trods den triste afslutning på sæsonen så vi 
fortrøstningsfuldt og med spænding frem 
mod et efterår som u-13 Mesterrækkespil-
lere, hvor vi helt klart ville have potentialet 
til at gå hele vejen, hvis alt flaskede sig for 
holdet, og der måske oven i købet kunne 
komme et par kuV-forstærkninger, som kun-
ne forstærke truppens bredde.
Truppen er det første rigtige kuld Coerver-
træningsspillere som forlader Mikroakade-
miet. Mange af os forældre, der var med 
både før og efter Coerver-træningen, har 
set udviklingen og var meget skeptiske det 
første halve års tid, hvor nederlagene var 
store og ofte tocifrede. Stille og roligt er 
det tekniske imidlertid kommet på plads, og 
det er tydeligt, at holdet i modsætning til 
de fleste andre hold har et koncept. alle vi 
skeptiske forældre har for længst bøjet os i 
støvet for Coerver-træningen og håber, det 

Jan giver de sidste vigtige input
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er et princip, VB holder fast i. det skal blive 
rigtig spændende at se, hvordan træningen 
udvikler spillerne på længere sigt.

Bruno Ejlskov
holdleder

U-12 drenge B forår
u-12 B havde et godt forår 2013, hvor meget 
lykkedes. holdet startede i B2 rækken, der 
dog hurtigt viste sig at have et lidt for lavt 
niveau i de fleste kampe. Således vandt hol-
det mange kampe med over fem mål, hvil-
ket dog styrkede selvtilliden og sammenhol-
det på holdet, og også måden, vi gerne vil 
spille på, blev afpudset og forbedret. efter 
ombrydningen spillede holdet i B1 rækken 
med flere jævnbyrdige kampe og dermed 
øget intensitet, hvilket forbedrede spillernes 
tekniske og taktiske niveau.
holdet startede sæsonen med at spille nogle 
træningskampe i februar. Vi havde bl.a. et 
godt arrangement på Balle efterskole, hvor 
vi havde lejet deres kunstgræsbane. Således 
spillede både a- og B-holdet kampe med fin 
opbakning fra begge holds spillere såvel som 
fra forældre, hvilket var dejligt at opleve, 
idet det styrker sammenholdet på tværs af 
holdene.

I løbet af sæsonen deltog holdet i følgende 
stævner: Champions league i nørre Åby, 
Vejen Cup og Vinding Cup. Til alle tre stæv-
ner blev der vist gode takter i såvel spillet 
med som uden bold, og ikke mindst et godt 
sammenhold omkring kampene var dejligt at 
opleve. I var også rigtig gode til at heppe på 
a holdet, der hvor de spillede, i de tre stæv-
ner.
nu hvor det begynder at synge på sidste vejrs 
som u-12 spiller, så skal der herfra opfordres 
kraftigt til, at I alle bliver ved med at trække 
VB-blusen ned over hovedet og ikke mindst 

knokler på til træning og kampe, så I også 
fremover kan få nogle gode fodboldoplevel-
ser sammen.

Jan S. Hansen

internationalt U12-stævne
I kristi himmelfartsferien 10.-11. maj afvik-
lede Vejle Boldklub den traditionsrige u-12 
4-nationers turnering i VB-Parken. Vejle 
Boldklub har deltaget hvert år siden 1979. 
Turneringens øvrige deltagere er og har altid 
været Waltham abbey F.C. fra england, tyske 
Bramfelder S.V. samt S.V.W.Gorinchem fra 
holland. herudover inviterer værtsklubben 
en lokal klub, således at deltager antallet 
altid udgør fem klubber.

Værtsskabet går på skift mellem de fire klub-
ber, og englænderne skulle egentlig stå for 
arrangementeti år. Men da de havde meldt 
afbud, gik stafetten til VB.
Skibet deltog som lokal klub, og herudover 
deltog et kuV-hold bestående af potentielle 
kommende u-13 mesterrækkespillere fra 
omegnsklubberne.
I år var første gang, turneringen afvikledes 
i VB-Parken, og Vejle Boldklub var forsva-
rende mester.  
Turneringen er baseret på ”Friendship” og 
godt samvær med masser af traditioner 
omkring stævnedagene. Således spilles der 
om en stor pokal ”The Scott Trophy (Rose 
Bowl)”. en pokal, der er markant tungere, 
end den er køn..
ud over turneringens vinderhold kåres også 
den bedste spiller og den bedste målmand.

VB i sorte trøjer afværger en farlig situation foran 
eget mål

The Scott Trophy (Rose Bowl)
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Traditionen tro indkvarteredes de udenland-
ske spillere og ledere privat to og to hos VB-
spillerne. noget af en sproglig udfordring for 
vores 5. klasses drenge og deres forældre  
Mange kendte VB-ledere, som helt sikkert 
vækker minder i mange gamle VB`eres hjer-
ter, har deltaget som ledere i denne turne-
ring. Bl.a. kan nævnes keld hansen, jacob 
kjølby, jan Mejer og henrik jacobsen. Sidst-
nævnte har været med fra start og er stadig 
aktiv - i dag som mangeårig ungdomsfor-
mand.  
 
For andet år i træk kunne VB hæve ”The 
Scott Trophy (Rose Bowl)” som tegn på en 
meget sikker sejr i turneringen. Skibet fik en 
flot andenplads foran kuV-holdet. Bramfeld 
indtog fjerdepladsen foran hollænderne.
I stævnets sidste kamp formåede de hårdt 
kæmpende tyskere at true storfavoritten VB 
ved at være foran med 1-0 indtil slutningen 
af 1. halvleg. de formåede også at holde 1-1 
de første fem minutter af 2. halvleg. 
Taburetten var begyndt at vakle kraftigt 
under træner jan ”Guardiola” hansen, men 
så tog VB fat. Mikkel lavede et vaskeægte 
hattrick og tyskerne faldt helt sammen. 
det var en flok meget lettede spillere, der 
lod champagnepropperne springe og brød 
ud i spontan jubel. 
Turneringens ”Best Player” blev Frederik V. 
kristensen, Skibet, skarpt forfulgt af et par 
VB-spillere.
Turneringens ”Best Goalkeeper” blev Bjarke 
ejlskov, VB.

Træner jan Guardiola hansen måtte som vin-
dende træner iføre sig den traditionsrige kit-
tel og bære den hele aftenen til den meget 
hyggelige fest i klubhuset, som varede til 
efter midnat. de første år blev kitlen aldrig 
vasket. det blev dog efterhånden en nødven-
dighed, hvis nogen skulle kunne holde ud at 
iføre sig den mere…!!

Festen er også en del af traditionen. den blev 
i år holdt i VB-Parken for forældre, spillere, 
søskende og ledere, og der var taler og gaver 
til arrangementsudvalget fra såvel de hol-
landske som de tyske gæster.    

ud over henrik jacobsen deltog ligeledes to 
andre VB`ere med ”historien” og den gamle 
”VB-ånd” i behold: ejgil jensen og Robert 
Torntoft. På denne måde forenedes ”det 
nye” og ”det gamle” VB på smukkeste vis.

Turneringen har 40 år på bagen med VB-del-
tagelse siden 1979. Man kan diskutere, om 
ikke den er blevet lidt overhalet af tiden. det 
er selvfølgelig en kæmpe oplevelse at spille 
om så stor og traditionsrig en pokal samt at 
møde udenlandske klubber. Men rent sports-
ligt er der for tiden for stor niveauforskel på 
de fire deltagende hold. de sidste to år er 
de udenlandske klubber blevet besejret med 
8-12 mål pr. kamp. 
alligevel er det en stor oplevelse for dren-
gene at deltage – ikke mindst når national-
melodien spilles,  og hver enkelt spiller præ-
senteres med navns nævnelse. 

Men uden en gennemgående figur som hen-
rik jacobsen ville arrangementet ikke hænge 
sammen. I VB skiftes og rokeres der ofte træ

Henrik Jacobsen ifører Jan S. Hansen sejrskitlen

De glade vindere

Uden mad og drikke…
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nere og holdledere. da turneringen startede 
for ca. 40 år siden, var det de samme trænere 
og holdledere år efter år. lederne fra de for-
skellige lande opbyggede således et fælles-
skab, som de dyrkede år efter år. Sådan ser 
foreningsverdenen i danmark bare ikke ud 
mere.  alligevel er det godt for drengene at 
stifte bekendtskab med en så speciel og tra-
ditionsrig turnering, som fremstår som noget 
helt enestående i forhold til de mange andre 
stævner, drengene deltager i. og så gør det 
vel heller ikke noget, at vore spillere lærer at 
værne lidt om traditioner.

det var en flok meget trætte tyske og hol-
landske drenge og ledere, der tidligt søndag 
morgen vendte næsen sydover. Tre danske 
og to2 udenlandske hold, var blevet en stor 
oplevelse rigere.
en stor tak til alle forældre for deres bidrag 
før under og efter stævnet og ikke mindst 
for det flotte teamwork i køkkenet og på alle 
andre fronter. 
en særlig tak til henrik jacobsen for det 
kæmpe arbejde, han ydede såvel før som 
under stævnet, hvor han konstant gik rundt 
og sørgede for, at alle følte sig velkomne og 
veltilpasse. henrik er virkelig et aktiv for VB.
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til alle u-12 
spillerne for deres fantastiske indsats ikke 
bare på banen, men i lige så høj grad uden 
for banen, hvor de hyggede og tog sig rig-
tig godt af hinanden og gæsterne. et team 
med et rigtig godt kammeratskab, som kan 
drive dem langt og som viser, at man godt 
kan have det godt med hinanden, selv om 
man også kæmper om de samme pladser på 
holdet.

På udvalgets vegne 
Bruno Ejlskov
 
Årgang 2003 a drenge
Sæsonen startede en kold dag i januar med 
et stævne i Balle arrangeret af Bredballe 
IF med deltagelse af de bedste jyske hold i 
årgangen: aGF, eFB, hadsten Sk, oB, lystrup 
IF, overlund GF, Bredballe IF og VB.
et godt initiativ og arrangement, men des-
værre var vi i den første kamp sat til at møde 
aGF, som var det eneste jyske hold, der indtil 
da havde kunnet give os kvalificeret mod-
stand. Vi havde en offday og heller ikke hel-
det, og vi tabte derfor kampen. dette betød, 
at vi kom til at spille mod de tre andre tabere 
i første runde, og her vandt holdet de to 
næste knald-eller-fald kampe meget overbe-
visende, så vi sluttede på en femteplads.

I februar til april deltog holdet i en vintertur-
nering med deltagelse af de bedste nord- og 
midtjyske hold. Vi spillede fire runder á tre 
kampe, i alt 12 kampe, og vandt alle kampe 
meget overbevisende på nær en uafgjort 
kamp.  

efter planen skulle holdet have deltaget 
nørhalne elite Cup i kristi himmelfartsferien, 
men da det kneb at kunne stille hold, undlod 
vi at melde os til stævnet.

holdet blev ikke tilmeldt i dBu jyllands tur-
nering, idet flere af spillerne fik en bedre 
matchning i årgangen over nemlig i årgang 
2002 a. 
I stedet blev der á flere gange i forårssæso-
nen arrangeret en række mere udbytterige 
træningskampe mod aGF, oB, Bredballe IF 
og Middelfart.

I efterårssæsonen undlod vi igen at melde 
os til dBu jyllands turnering i årgangen af 
samme årsager som ovenfor.  I stedet har vi 
igen spillet træningskampe mod Middelfart, 
okS, aGF og oB.

Medio august deltog vi i Future Cup i had-
sten med deltagelse af de absolut bedste 
hold i danmark: FCk, aGF, oB, Brøndby IF, 
aaB, eFB, Roskilde, hadsten Sk, Bredballe IF 
og VB samt Bromma fra Sverige og Sct. Pauli 
fra Tyskland.
På to dage spillede vi i alt 12 kampe á 2 x 
20 min. lørdag spillede vi fem indledende 
kampe og var suveræne med sejre over aaB, 
FCk, Bromma og hadsten samt uafgjort i den 
sidste kamp mod Roskilde, hvor vi sparede 
lidt på kræfterne. Søndag skulle vi derfor 
spille med om pladserne 1-6, og her startede 
vi lidt sløjt med nederlag til oB og uafgjort 
mod aGF. herefter slog vi Sct. Pauli, tabte til 
FCk og sluttede med at vinde over Bromma. 
Vi sluttede således mellem de fire bedste og 
skulle spille semifinale igen mod Bromma. 
denne kamp vandt vi, hvorefter vi i finalen 
skulle møde Sct. Pauli. Selvom kræfterne var 
ved at slippe op, fightede vi godt og lå til at 
vinde kampen indtil 5 minutter før slutfløj-
tet, hvor Sct. Pauli lidt heldigt fik udlignet. 
I omkampen havde vi ikke mere at komme 
med, og vi tabte denne med 1-0.
Sct. Pauli var ikke det bedste hold i turne-
ringen, og vi havde slået dem tidligere på 
dagen, men de havde den bredeste trup - 14 
spillere mod vores trup på 9 spillere - og det 
gjorde udslaget. 
Men alt i alt en flot indsats af drengene.   
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U-8 drenge med to 5-mands hold til JKE Design 
Pokal Cup hos FC Horsens

I september drog vi til danbolig niels hald 
Cup på Frederiksberg, hvor de bedste dan-
ske hold hvert år mødes, og hvor vi med 
dette hold deltog for tredje år i træk. efter vi 
vandt stævnet 2011 og fik en flot tredjeplads 
i 2012, havde vi i år igen en forhåbning om at 
kunne blande os i toppen.
det startede godt med meget overbevisende 
sejre lørdag mod nykøbing Falster, lyngby 
og Greve, hvorefter vi kvalificerede os til 
a-mellemrunden. det flotte spil og sejrene 
var ikke uden malurt i bægeret, idet vi lør-
dag eftermiddag stod med to skader, således 
vi måtte spille uden udskiftere søndag.
a-mellemrunden med deltagelse af oB og 
Bredballe blev vundet, hvorefter vi skulle 
møde B1903 i kvartfinalen. denne kamp blev 
vundet meget overbevisende, og vi var her-
efter klar til semifinalen mod aGF.  denne 
kamp blev desværre afgjort af to fejlkendel-
ser, som i begge tilfælde førte til aGF-sco-
ringer samtidig med, at vi midt i kampen fik 
endnu en spiller skadet (brækket arm). 
I kampen om tredjepladsen var vi herefter 
kun seks mand og tabte til BSV (sidste års 
vindere).
Ærgerligt med tre skader (alle hændelige) 
i samme stævne, som gjorde, at ikke fik en 
reel chance for at hjemtage pokalen, hvilket 
vi vitterlig havde fortjent og også havde en 
god mulighed for.

I efterårsferien deltog holdet i træningsstæv-
net øens Cup på Fyn, hvor vi på to dage spil-
lede fem kampe mod hareskoven, aaB og 
næsby og to gange mod oB.
I efteråret og vinteren er der arrangeret 
minimøder med oB, aGF, esbjerg og VB, hvor 
vi mødes alle mod alle fire gange.

alt i alt en tilfredsstillende sæson, hvor vi 
med lidt mere held havde vundet de to poka-
ler i Future Cup i hadsten og danbolig niels 
hald Cup i københavn.

Niels Ejnar Gammelgaard
træner/holdleder

Årgang 2005 - drenge
Vejle Boldklubs årgang 2005 drenge har 
været igennem en travl og udviklende 
sæson. de har udviklet sig teknisk, men også 
i forhold til at spille sammen som hold, hvil-
ket har givet pote i form af flot spil, hvilket 
er blevet bemærket og rost af andre hold. 
holdet har sagt goddag til en række nye 
spillere, som har været med til at forstærke 
holdet. de nye spillere er blevet taget godt 

imod, og drengene har fået opbygget et godt 
sammenhold, som også smitter af på deres 
flotte spil.

af fine resultater kan bl.a. nævnes: Vindere 
af lindved Cup 2013, vindere af hSF Super 
Cup 2013, vinder af dominus Cup 2013 (til-
meldt u-10B) og vindere af jke design Cup i 
horsens, hvor vores to hold mødte hinanden 
i finalen.
desuden har drengene deltaget i et stort 
stævne i odense, hvor der bl.a. var deltagelse 
af oB, kB, aGF, BSV, haderslev, B1909, Farum 
og herfølge. 
derudover har drengene deltaget i dBu jyl-
lands turnering med to u-8 hold og har kla-
ret sig fint.
drengene skal have stor ros for deres enga-
gement og seriøsitet omkring deltagelse 
i træning og kampe. Men også ros for den 
måde, de tackler det på, når de møder deres 
holdkammerater som modstandere til turne-
ringer. det er svært at skulle spille afgørende 
kampe mod ens gode kammerater. Men med 
fairplay og respekt for hinanden har de kla-
ret det flot.
Vi glæder os til at følge drengene i den nye 
sæson.
Til sidst skal der lyde en stor tak til henrik 
for at yde en flot indsats - mere engageret 
og vellidt træner skal der ledes længe efter. 
også tak til jens og kristian for deres indsats 
som hjælpetrænere og ikke mindst en stor 
tak til Flemming Madsen som holdleder for 
drenge årgang 2005.
også en stor tak til alle forældre for fanta-
stisk opbakning, godt humør og hyggeligt 
samvær.
 
Lene Lundorff Laursen
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mor til Theo

Årgang 2006 – drenge

Forår
u-7 holdet startede forårssæsonen d. 14. 
april med Fætter BR stævne i erritsø. På trods 
af at vinteren knapt havde forladt danmark, 
blev det nogle fornøjelige timer. Vi skulle 
dog vænne os til at spille på et underlag, som 
lå langt fra standarden fra både halgulv og 
kunstgræs.
efter nogle gode kampe, hvor vi ikke tabte 
nogen, men spillede en del uafgjort, fik alle 
en præmie overrakt af fætter BR.

Sæsonen på kunstgræs tog først for alvor fat 
i maj, hvor vores træner, Rasmus, har øvet 
step-on, cuts og mange andre sjove ting med 
os. I dBu jyllands turnering har vi haft to 
hold med og har vundet mange kampe gen-
nem turneringen. 
I juni var vi en tur i Gauerslund for at prøve 
at spille 5-mands fodbold, hvilket vi jo skulle 
efter sommerferien. Vi spillede i a-rækken, 
og havde et par gode kampe mod heden-
sted, inden vi desværre måtte bøje os for 
Gauerslund, som var rigtig dygtige. Så der 
var noget at arbejde med!

der var super god opbakning til alle vores 
kampe, både fra spillere og forældre. Vi var 
11 drenge på årgangen: Baran, elmedin, Ilias, 

amar, andreas, Frederik B. n., Frederik d. B., 
Mads, hannan, Ismail og Sahel.

Vi glædede os til efteråret og lidt større 
baner og mål. Vi ønskede os også lidt flere 
holdkammerater, så vi kunne spille med to 
5-mands hold fremadrettet.

efterår
u-8-drengene spillede i efteråret 2013 i 
B-rækken i dBu-regi. det var første bekendt-
skab med 5v5 og lidt større bane og større 
mål. I alt blev det til otte kampe hen over 
efteråret, og det blev til syv sejre og et enkelt 
nederlag. efter en tilvænningsperiode blev 
drengene rigtig gode til at udnytte den eks-
tra plads, og flere og flere elementer fra træ-
ningen blev taget i brug i kampene.

ud over dBu-turneringen har u-8 også delta-
get i nogle træningsturneringer med andre 
hold i området. Stævnerne fungerer i før-
ste omgang som optakt til turneringen, og 
selv om der ikke er præmier på spil, bliver 
der gået til den. Stævnerne betyder også, at 
der er ved at udvikle sig et godt netværk på 
tværs af u-8-holdene i Vejle-området. Sidste 
stævne var vi vært for i VB-Parken – og det 
er rart at kunne invitere og vise vore gode 
forhold frem.

Thomas Foged

U-12 A drenge – årgang 2002 og 2003
Bagest fra venstre: Jonatan Bro, Eric Lascan, Wahidulla Faghir, Mads Eskildsen, Mikkel Haugaard, Magnus 
Rahbek Ladekjær
Forrest fra venstre: Ahmad Waled Dahche, Andreas Søndergaard Jensen, Magnus Høj, Christian Grøndal 
Gammelgaard, Nikolaj Thrane
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U-12 B drenge (årgang 2002 og 2003)
Bagest fra venstre: Jonatan Bro, Eric Lascan, Wahidulla Faghir, Samsor Niazi, Niklas Dupont Sigtenborg
Forrest fra venstre: Andreas Søndergaard Jensen, Ahmad Waled Dahche, Lau Lindvig Larsen, Ali Haydari, 
Mathias Bertelsen

U-11 B drenge
Bagest fra venstre: Abdullah Taha Cankaya, Alperen Enes, Viktor Berisha, Tarik Blagajcevic, Vildan Subasic, 
Andreas Juhl, Brian Jochumsen (kampleder)
Forrest fra venstre: Bjørn Ejlskov, Noah Jochumsen, Dylan Brambilla, Meadaris Dapo, Jeppe Thomsen
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U-10 drenge X
Bagest fra venstre: Henrik Rasmussen (træner), Ali El Hird, Daniel Johansen, ?, Lukas Henriksen, Jens Jakob 
Karstoft Pedersen og Mads Buus Berkhout

U-10 drenge Y
Bagest fra venstre: Ali El Hird, Phillip Rytter Jensen, Jens Jakob Karstoft Pedersen, Christoffer Hviid Chri-
stensen, Daniel Johansen, ? og Mads Buus Berkhout
Forrest fra venstre: Oliver Bundsgaard, Lukas Henriksen, André Steffen Pedersen, Theo Lundorff Dalsgaard 
Laursen, Maks Kristensen, Simon Aas Rolsted Larsen og Mads Christian Appel Madsen
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U-9 drenge
Bagest fra venstre: Henrik Rasmussen (træner), Eren Arikan, Lukas Henriksen, Phillip Rytter Jensen, Robin 
Striboll, Theo Lundorff Dalsgaard Laursen, André Steffen Pedersen, Maks Kristensen, Casper Hviid Christen-
sen og Emil Sommer Lauridsen.
Forrest fra venstre: Mert Kilic, Sander Nygaard-Nielsen, Alaudin Metkamberi, Tasal Rahmani, Simon Aas 
Rolsted Larsen, Mads Christian Appel Madsen, Ebubekir Hamdi og Frederik Harry Buk

U-8 drenge
Bagest fra venstre: Hannan Subasic, Alberto Vogtmann, Ilias El Hirz og Sahel Niazi
Forrest fra venstre: Mads Foged, Frederik Dam Brazil og Elmedin Metkamberi
Træner: Jan S. Hansen
Fraværende: Andreas Pagh Skovgaard, Frederik Bonde Nielsen, Baran Celiskan og Amar Cama
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U-5/U-6 drenge
Bagest fra venstre: Henning Høyberg Christensen, Andreas Sindahl, Mads Gammelgaard, Nickolas Grøndal 
Gammelgaard, Mathias Ringdom Mølgaard
Forrest fra venstre: ?, Valdemar Stjernholm, Christian Darling, Pelle Bomann, David Balajan, Kamal Tur-
kyilmaz

U-7 drenge
Bagest fra venstre: Kristoffer Guldmann, Christian Christensen, Mads Jørensen, Hjalte Borch, Nicolais, Vik-
tor Risom, Irvin Blagajcevic
Trænere: Henning Christensen, Rasmus Good
Forrest fra venstre: Carl Schytt Therkelsen, Rasmus Skytter Madsen, Omer Faruk Atin Ozer, Yad Taha, Lauin 
Sharif, Hikmet Kayk Turkyilmaz. 
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I uge 31 var det 20. gang, at der blev arrange-
ret fodboldskole i VB. 
84 forventningsfulde børn og unge havde til-
meldt sig til en uge med masser af fodbold. 
det overordnede emne for ugen var ”masser 
af mål”.
I ugens løb fik alle øvet sig i bl.a. driblinger, 
vendinger, finter, teknik og boldføling. der 
blev også scoret en masse mål i kampe på 
kryds og tværs af grupperne.
Torsdag aften spillede VB hjemme mod lyng-
by, og her var en række deltagere fra Fod-
boldskolen så heldige, at de fik lov til at være 
maskotter og løbe med VB-spillerne ind på 
Vejle Stadion. alle deltagere på fodboldsko-
len fik sponseret en billet til kampen.
om fredagen blev der bl.a. arrangeret Fod-
boldskole Cup, og her fik de tre vindere en 
bold med autografer fra Vejle Boldklubs 1. 
divisionsspillere. 
Fredag formiddag var vi så heldige, at hele 1. 
divisionsholdet havde en let gang træning i 

VB Parken. Bagefter gik alle spillere rundt til 
de forskellige grupper og skrev autografer. 
Traditionen tro var der vandkamp fredag 
eftermiddag, hvor mange børn og trænere 
deltog. det var meget tiltrængt med vand-
kampen, da vi var utrolig heldige med vejret 
i år.
Igen i år blev der arrangeret frokostordning 
for skolens deltagere. dette var i samarbejde 
med VB’s venner, så der skal lyde en stor tak 
til Charlotte og hans erik fra VB’s Venner for 
deres store indsats.
der skal også lyde en stor tak til Sport 24 som 
havde sponseret en T-shirt til alle spillere og 
trænere.
Til sidst vil jeg gerne takke alle trænere og 
assistenter for deres store hjælp med at få 
afviklet skolen. uden jer kunne det ikke lade 
sig gøre at afvikle ugen.
På gensyn til næste år.

Anette Madsen

DBU's Fodboldskole

Divisionsspillerne med nogle af Fodboldskoledeltagerne

En at se op til… Andreas Albers Busuladzic, Norouzi, Bødker og ”Taz” hygger sig 
med en af grupperne
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Kvinder

3F liga / Kvalifikations-
spil forår
Foråret blev desværre sidste 
sæson i landets bedste række. 
Fire kampe skulle der spilles, 
inden turen kom til kval.spillet 
med nedrykning som konse-
kvens. Vejle Boldklub var dog 

fra starten sikker på nedrykning, da klubben 
ikke havde mulighed for at leve op til de nye 
licenskrav fra dBu. Mange spillere havde 
derfor valgt at stoppe i VB, og der ventede 
en kæmpe udfordring. antallet af spillere 
gjorde, at vi fra februar måned kunne se, at 
det ikke var muligt både at spille u-18 dM 
og 3F liga. Vi valgte at trække vores u-18 
dM hold, så der stadig var et elitekvindehold 
i VB. dette gjorde, at gennemsnitsalderen i 
flere kampe var under 18 år!
Vi startede sæsonen flot, da vi nøjedes med 
et 3-0 nederlag i hjørring mod Fortuna, og 
gennem sæsonen kom vi tættere og tætte-
re på point. Vi havde altid fokus på at gøre 
vores bedste, og hele holdet forbedrede sig 
markant gennem foråret. det hele gik op 
i en højere enhed, da vi vandt de sidste to 
kampe i kval.spillet, først 3-0 hjemme over B 
1913, og derefter 3-2 ude mod BSF. 
der skal fra undertegnede lyde en stor tak 
til spillere, trænere, ledere samt forældre for 
den kæmpe opbakning og støtte, der var til 
holdet gennem en svær tid.

Jesper Søgård

1. division kvinder efterår
I sommerpausen kom der noget mere erfa-
ren tilgang til holdet i form af Marie Tvilum, 
Christina Bovbjerg og Maria Schade – alle 
med en fortid i Skovbakken - samt anna Sofie 
jørgensen, der er et ungt u-18 talent fra 
Vejle Idrætsefterskole. katrine Beck vendte 
også ”hjem” til VB igen efter en halv sæson i 
målet for Skovbakkens 3F liga kvinder.
desværre var kathrine Terp, grundet knæ-
problemer, ikke længere fast tilgængelig, 
men leverede fornemme præstationer i ca. 
halvdelen af kampene, når det kneb med 
spillere. Pernille laursen gav også en hjæl-
pende hånd i krisetider, selv om studiet i 
Århus tog al hendes tid. Stor tak til kathrine 
og Pernille. 
Målsætningen for efteråret 2013 var ikke 
noget, vi talte alt for meget om, før sidst på 
sæsonen, hvor der var kamp i toppen. Men 
det var bestemt et ønske fra spillere og alle 
omkring holdet at blive blandt de to bedste 
i puljen. det ville give adgang til kvalifikati-
onsspillet, hvor der kæmpes om oprykning til 
3F ligaen. Sæsonen har bestemt ikke været 
uden udfordringer, spænding og underhold-
ning med dette talentfulde hold, der er en 
sammenbragt trup af unge spillere fra Vejle 
og lidt ældre spillere fra Århus. nu skal der 
arbejdes på at blive et sammentømret hold, 
så vi kan være bedst muligt forberedte på et 
yderst interessant forår i kvalifikationsspillet. 
VB-koldingQ Pokal 1-5 
det blev et hurtigt exit for VB i Pokaltur-
neringen, da gæsterne fra koldingQ var i 
et helt andet gear end hjemmeholdet, der 
knap var vendt hjem fra ferie. Formmæssigt 
var det ikke en godkendt præstation for de 
rødblusede, som gik flade i anden halvleg. 
det udnyttede gæsterne, der scorede alt for 
lette mål – dog var et 1-5 nederlag ikke et 
helt reelt billede af kampen. debut til Marie 
Tvilum og Christina Bovbjerg – sidstnævnte 
måtte tidligt i kampen udgå med en brækket 

Jesper Søgård

Stillingen 3F ligaen 2012-13

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Brøndby 18 18 0   0 78-11 54
2 Fortuna Hjørring 18 15 1   2 72-10 46
3 OB 18   9 2   7 25-31 29
4 Skovbakken 18   8 3   7 26-28 27
5 KoldingQ 18   7 1 10 33-36 22
6 Taastrup FC 18   6 2 10 24-46 20
7 BSF 18   6 1 11 35-43 19
8 B1913 18   5 1 12 21-56 16
9 B.93/HIK/Skjold 18   4 6   8 32-45 15

10 Vejle 18   2 3 13 13-53   9

Stillingen Kvalifikationsspil 3F forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 KoldingQ 5 4 0 1 11-4 23
2 BSF 5 3 0 2 13-6 19
3 Taastrup FC 5 2 0 3   7-12 16
4 B.93/HIK/Skjold 5 4 0 1   7-4 14
5 Vejle 5 2 0 3 10-9 11
6 B1913 5 0 0 5   3-16   8
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arm efterfulgt af 10 ugers kamppause.

vB-Sundby 2-1 
Sæsonens første kamp på hjemmebane mod 
en af bejlerne til sidste års oprykning til 3F 
ligaen. klart et af de bedste hold i Pulje 1 i 1. 
division. dog burde vi have lukket kampen i 
både første og anden halvleg, da chancerne 
var store og mange. Især i anden halvleg 
udspillede hjemmeholdet de modne gæster 
fra amager. Men der kom unødvendig spæn-
ding i kampen, da Sundby på et langskud fik 
reduceret et kvarter før tid og efterfølgende 
fik lagt et pres på det nervøse hjemmehold. 
dog var sejren fortjent, omend alt for lille.

Sønderjyske-vB 0-3
en rigtig fin kamp af VB’erne, der havde 
mange flotte kombinationer og opspil - især 
i de første 25 min. af første halvleg. deref-
ter faldt tempoet, og Sønderjyske kom mere 
med i kampen med bl.a. et par nærgående 
forsøg, som katrine Beck i VB-målet sikkert 
tog sig af. der kom bedre styr på spil og 
nerver i løbet af anden halvleg, og der var 
mange muligheder foran mål, men skarp-
heden manglede. den sidste halve time var 
i højt tempo, og vi sluttede lige så godt, som 
vi startede.

B1913-vB 2-1
en svær modstander på udebane, hvor vores 
fysik ikke helt slog til. Vi gav for meget bag-
rum, og hjemmeholdet bragte sig da også i 
front på en friløber over en halv banelæng-
de. en udligning kom i hus på et skud fra 
kanten af feltet af kamilla Møbjerg, der sco-
rede sit første mål i sæsonen. emilie henrik-
sen og kamilla Møbjerg havde begge store 
chancer til at bringe os i front, men 1-1 stil-
lingen holdt langt hen i kampen. længe så 
det ud til at holdene ville dele point, men de 
unge VB’ere løb tør for kræfter, og dermed 
kunne B1913 fastholde et pres i kampens sid-
ste 10 min. det afgørende mål blev scoret i 
det 93. minut, hvor VB spillede med 10 mand, 
og ærgrelsen var stor. 

vB-nykøbing Falster 4-0
I en strid vind i VB Parken sikrede kvinderne 
sig en sikker sejr på 4-0 over de nyoprykkede 
gæster fra nykøbing F efter 1-0 ved pausen. 
der var klasseforskel i hele kampen, bedst 
illustreret ved kun to berøringer af VB-kee-
per katrine Beck. Christina Fensbæk scorede 
til 1-0 direkte på hjørnespark, godt hjulpet 
af vinden, og der var tre flotte mål af emilie 
henriksen i 2. halvleg. 
Flot kamp af hele holdet under lidt svære 

vejrbetingelser. Marie Tvilum var igen kam-
paktuel efter knap tre ugers skadespause, 
mens Christina Bovbjerg stadig var ude med 
en brækket arm. debut til Maria Schade.

vB-FC damsø 6-1
en stor-sejr, der måske endda var noget for 
lille. VB’erne producerede nok chancer til 
det dobbelte, men seks mål var jo mere end 
rigeligt. en flot kamp, hvor vi ramte et højt 
niveau i store perioder. anna jørgensen sco-
rede til 1-0 efter 10 minutter, og så gik der en 
halv time, inden Marie Tvilum øgede til 2-0 
lige før pausen. I løbet af den halve time for-
nemmede man en smule panik, da utroligt 
mange chancer ikke blev forløst af scoringer. 
Pausen gav et nødvendigt pusterum, og Chri-
stina Fensbæk fik i anden halvleg hurtigt sco-
ret til 3-0. derefter nettede emilie henriksen 
en enkelt gang, inden Rana Ziraki lukkede 
ballet med to scoringer.

Birkerød-vB 3-7
Starten på kampen blev en ren opvisning i 
flotte mål. efter fire minutter nettede top-
scorer emilie henriksen til 1-0, og to minutter 
efter gjorde hun det til 2-0 efter en rigtig flot 
stikning i dybden. Rana Ziraki øgede til 3-0, 
og da havde stadionuret blot rundet de 12 
min. alt tydede på en VB storsejr, men både 
Birkerød og VB-spillerne ville det anderledes. 
I stedet for at forsætte i samme gænge stop-
pede spillerne med at kæmpe og tog i alle 
spillets facetter alt for let på tingene. Birke-
rød fik på fem minutter reduceret til 2-3, og 
kampen stod på vippen. der blev dog ikke 
scoret yderligere i 1. halvleg, og VB’erne kun-
ne gå til pausen foran med et mål. 
efter en god snak i pausen fik vejlenserne 
dog igen styr på tingene. aggressiviteten og 
koncentrationen var tilbage i spillet, og først 
scorede Marie Tvilum til 4-2, kamilla Møbjerg 
til 5-2 og anna Sofie jørgensen til 6-2 på 15 
min. og fik tingene sat på plads. Specielt det 
sidste mål efter fremragende kombinations-
spil, hvor spillet flød for de unge VB'ere, var 
en nydelse. Birkerød fik dog reduceret igen 
på et flot gennemspillet angreb, men tilba-
gevendte Charlotte Sørensen lukkede efter 
en solotur til 7-3. 
alt i alt en flot offensiv kamp, hvor indstil-
lingen blev afgørende, da kampen var åben.  

vB-raklev 5-1
en helt forfærdelig kamp. Sådan kan opgøret 
mod Raklev vist bedst beskrives. Især første 
halvleg tangerede til det pinlige i fantastiske 
rammer på det ny Vejle Stadion. Rana Ziraki 
bragte ellers hjemmeholdet i front på et flot 
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hovedstød allerede i 1. minut, men mange 
lyspunkter var der ikke i de første 45 min. 
anna jørgensen bragte os på 2-0 efter 20 
min. Men godt ti minutter senere reducerede 
Raklev pludselig, stort set første gang de var i 
nærheden af VB-målet, og så måtte arbejds-
handskerne på. en smule forbedring kunne 
glimtvis ses i anden halvleg, men nogen stor 
oplevelse blev det altså ikke. Sejren kom dog 
ikke for alvor i fare, og Pernille laursen med 
sine to scoringer og Marie Tvilum med en 
enkelt bragte sejren sikkert i hus.

Sundby-vB 0-3
På en helt forfærdelig bane på amager, 
der ikke var en topkamp værdig, formåede 
de rødblusede at spille sig sikkert til de tre 
point. det var kynisme og effektivitet foran 
mål, der var afgørende for sejren mod et 
fysisk stærkt Sundby-hold. Vi holdt hjemme-
holdet på meget få chancer, og så sørgede 
Marie Tvilum, Christina Fensbæk og Char-
lotte Sørensen for tre fine mål. I slutningen 
af kampen var der chancer til mere, men et 
godt resulltat på udebane mod et af tophol-
dene. en rigtig god holdpræstation ovenpå 
en skidt Raklev-kamp.

vB-Sønderjyske 1-1
hjemmeholdet burde have vundet sikkert 
bedømt på spil og chancer, men var mere end 
heldige med det ene point. der var utallige 
muligheder for en komfortabel føring, men 
koncentrationen var sjusket, og viljen var 
ikke til stede. derfor kunne gæsterne bringe 
sig foran efter 65 minutter, og det så mere 
end svært ud for de rødblusede. Første i kam-
pens døende minutter fik værterne udlignet 
på et forkert dømt straffe. emilie henriksen 
brændte i første omgang, men kom selv først 
på riposten og udlignede til 1-1. Vi var hel- 

dige med det ene point i en skidt kamp, hvor 
en meget uheldig dommerpræstation des-
værre stjal meget af billedet.

vB-B1913 1-2
endnu et nederlag til B1913. denne gang 
var det dog mere fortjent end i første opgør 
i odense. Fysisk var det unge VB-mandskab 
ikke noget match for de stærke fynboer, der 
vandt de fleste nærkampe. Charlotte Søren-
sen bragte ellers hjemmeholdet i front, men 
VB kunne ikke holde for udligningen et kvar-
ter før tid. B1913 kom fortjent på 1-2 kort tid 
efter, og trods et massivt VB pres de sidste 10 
minutter af kampen, så lykkedes det ikke at 
score yderligere. 

nykøbing FC-vB 0-7
der var voldsom stor niveauforskel på de to 
hold i dette opgør. Men starten af kampen 
var en smule tøvende – måske det var den 
fire timer lange bustur og de 25 rundkørsler? 
Men da der først kom gang i spil og mål, så 
var det kun et spørgsmål om sejrens størrel-
se. holdet var uden de to u-17 landsholds-
spillere, emilie henriksen og Ida hedeager, 
der var med u-17 landsholdet i Portugal. 
Men det betød intet, for Charlotte Sørensen 
blev dagens måltyv med 3 mål, Rana Ziraki 2, 
Christina Fensbæk 1, Marie Tvilum 1 og Chri-
stina Bovbjerg 1. Flotte mål og en god kamp, 
hvor vi holdt niveau det meste af kampen 
trods beskeden modstand.

FC damsø-vB 1-2
allerede under opvarmningen kunne man se, 
at det ikke ville blive en god dag på konto-
ret for VB’erne. Intet fungerede, og spillerne 
var ikke helt til stede. desværre var det også 
billedet, da kampen blev fløjtet i gang. det 
var derfor heller ikke den store overraskelse, 

Charlotte Sørensen i kamp med en SønderjyskE-
spiller

Nej, holdet er ikke på jagt efter bortskudte bolde i 
skoven... Christina Fensbæk fører an i et teambuil-
ding tiltag for divisionspigerne
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at damsø bragte sig foran efter ca. 20 min. 
spil, da vi helt overlod initiativet til hjemme-
holdet. anden halvleg blev marginalt bedre, 
og vi fik spillet skubbet langt frem på banen. 
det hjalp da også, at damsø fik en spiller 
udvist få minutter ind i anden halvleg. Rana 
Ziraki sørgede for udligning efter 63 min., og 
natascha Brandt kom uventet på måltavlen, 
da hendes indlæg ugeneret kunne gå i mål 
til 1-2. en rodet kamp på en våd og tung 
bane, men hvor holdet arbejdede sig til en 
fortjent sejr.

vB-Birkerød 2-1
kun en sejr over Birkerød kunne holde liv i 
ambitionen om en Top 2 placering. og det 
blev da også til en smal 2-1 sejr, men der skul-
le mange chancer og unødvendig spænding 
til, før de tre point var sikret.
kampen startede med et VB- hold i teten, 
hvor presset lå godt, og Marie Tvilum kunne 
efter blot 7 min. bringe VB i front. alt så lyst 
ud, indtil kampens dommer få min senere 
valgte at forære Birkerød et straffespark i en 
situation, hvor Maria Schade glimrende tack-
lede bolden ud til hjørnespark. udligning til 
1-1. hurtigt bredte nervøsitet sig, og spillet 
blev mindre godt. 
Marie Tvilum sørgede dog for 2-1 inden pau-
sen på fint oplæg fra Charlotte Sørensen. 
anden halvleg var skidt, dog stadig med 
masser af VB-chancer uden mål, og hele 
tiden med Birkerød farlige på kontra. Trods 
nerver fik holdet kæmpet sig til endnu en 
fortjent sejr.

raklev-vB 0-4
Sæsonens sidste og afgørende kamp var 
uden karantæneramte jesper Søgaard som 
cheftræner - han måtte se kampen fra klub-
husets balkon. I strid kuling lagde holdet et 
voldsomt pres på Raklev allerede fra kam-
pens start. Mange chancer blev brændt på 
klods hold, men Charlotte Sørensen bragte 
VB i front efter 29 minutter på en fornem 
solotur efterfulgt af et flot langskudsmål. 
en håndfuld min. ind i anden halvleg gjorde 
hun det til 0-2 efter en dyb stikning af ind-
skiftede emilie henriksen. og samme emilie 
henriksen stod for de næste to klassesco-
ringer efter assist fra Charlotte Sørensen og 
Christina Bovbjerg. Sejren burde have været 
mindst dobbelt så stor, men de tre point var 
nok til puljens andenplads, og gav dermed 
adgang til forårets kvalifikationsspil. 

Rikke Egsgaard

holdets 61 scorede mål blev fordelt mellem 
emilie henriksen (16), Charlotte Sørensen 
(14), Rana Ziraki (9), Marie Tvilum (8), Chri-
stina Fensbæk (6), annesofie jørgensen (3), 
Pernille laursen (2), kamilla M. jensen (2) og 
Christina Ravn (1)

Når man bliver 25, vanker der kanel… Fødselsdags-
barnet er Marie Tvilum

Stillingen 1.division (Pulje 1) efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 B1913 14 11 1   2 55-15 34
2 Vejle 14 11 1   2 48-13 34
3 Sundby 14 11 1   2 39-13 34
4 SønderjyskE 14   7 1   6 33-26 22
5 FC Damsø 14   5 1   8 37-33 16
6 Birkerød 14   4 2   8 18-31 14
7 Raklev 14   1 2 11 12-54   5
8 Nykøbing FC 14   1 1 12   9-66   4

der blev benytttet 26 spillere i 2013

Navn Antal kampe

Isabella Brandt 25
Christina Fensbæk 25
Emilie Henriksen 24
Charlotte Sørensen 24
Kamilla M. Jensen 24
Rana Ziraki 23
Natasha Brandt 22
Christina Ravn 21
Ida Hedeager Kristensen 20
Kathrine Terp 15
Pernille Laursen 15
Annesofie Jørgensen 14
Marie Tvilum 12
Lisa Borchert 11
Maria Schade 10
Camilla Schytz 10
Ida Dollerup   9 
Camilla Jørgensen   8 
Line B. Petersen   7
Nadja Stenstrup   7 
Christina Bovbjerg   6
Kathrine Beck   5
Helene Andersen   5 
Laura Nyrup   2
Malene Pedersen   2 
Lisbeth Kølbæk   1 
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Kvinder serie 2, forår
I et turbulent forår for pige-/kvindesiden 
havde serie 2 holdet en flot og fremgangsrig 
sæson. Tilgang af nye spillere gjorde, at hol-
det i høj grad ændrede karakter fra det tele-
fonhold, det i vid udstrækning havde været 
i efteråret, og der opstod et træningsmiljø 
med sjældent under 10 til træning.
dette kunne aflæses på spillet, som var flot 
sæsonen igennem, og holdet var således kun 
få minutter fra en oprykning til serie 1.

der blev kun spillet en enkelt træningskamp, 
som blev tabt 2-5 til jelling. herefter blev det 
imidlertid kun til et enkelt nederlag i turne-
ringen – 2-3 hjemme mod VFC – i en pulje, 
som pga. udtrækninger desværre kun bød 
på syv spillede kampe for VB’s vedkommen-
de. VFC blev slået 3-0 i den omvendte kamp 
på Vestre i et opgør, som nok bød på for-
årets bedste VB-spil, og i sidste runde kunne 
VB-pigerne selv tage puljesejren ved at slå 
hover. det skete med 4-2, og som 11. bedste 
puljevinder havde VB nu lige præcis sikret 
sig adgang til en playoff kamp om en plads 
i serie 1. denne blev spillet på neutral bane i 
Brædstrup mod kohBra, som var sluttet som 
nr. 4 i sin serie 1 kreds.

et pga. studenterfestligheder stærkt afbuds-
ramt VB-hold blev i den første del af kam-
pen regulært udstillet af et ungt og særdeles 
kvikt spillende hold fra aarhus-forstæderne. 
Gang på gang blev vejlensernes forsvar split-
tet, men manglende skarphed fra serie 1 
holdet og storspil af Pia nielsen i VB-målet 
gjorde, at VB særdeles nådigt slap med at 
være bagud med 0-1 ved pausen.
I 2. halvleg vendte kampen. kohBra var gan-
ske vist stadig det klart bedste hold, men 
pludselig opstod der kæmpehuller i den aar-
husianske defensiv, som VB udnyttede til at 
bringe sig på 3-1! I slutminutterne fik mod-
standerne dog udlignet, og efter forlænget 
vandt kohBra helt fortjent 6-4. VB blev ramt 
af det uheld, at holdets stærke keeper Pia 
nielsen, som spillede afskedskamp, måtte 
køres på hospitalet med hjernerystelse, mens 
kamilla ”kP” Pedersen, som var indkaldt til 
kampen, tog handskerne på.
Men en fin sæson med glade og positive 
unge VB-kvinder.

Pia nielsen, Rikke jenner, louise jenner, 
Malene Pedersen og Tanja Møller spillede 
otte ud af ni kampe. henriette andersen, 
anne le Fevre, julie østergaard, Pernille hal-
len, julie Pedersen og katrine koldsø deltog 
i syv. 

af de 36 mål scorede louise jenner 7, katrine 
koldsø 4, henriette andersen, julie øster-
gaard, Pernille hallen og anne h. Pedersen 
hver 3, julie Pedersen, Marie herping og 
esther oslo Bjerre hver 2, Malene Pedersen, 
natasha hansen og Sandra keller hver 1, 
mens et enkelt mål var et selvmål.

Kvinder serie 2, efterår
alle bange anelser efter en sommer, der pga. 
studier betød en åreladning af holdet, blev 
gjort til skamme i et efterår, som blev en 
kanonsucces for kvindesekundaafdelingen. I 
en tid med vanskelige stunder for seriefod-
bold i almindelighed og for VB’s herresenior-
afdeling i særdeleshed var det glædeligt at 
opleve det boom, der ramte kvinde serie 2 
holdet. en lang række nye ansigter – heraf 
ikke så få tidligere VB-piger, som havde fun-
det støvlerne frem igen - dukkede op, og 
ofte var der en snes spillere til træning.
Positive og humørfyldte piger skabte et træ-
ningsmiljø, som det var let at falde ind i. 
Sportsligt gik det fremragende – lutter tur-
neringssejre betød oprykning til serie 1!

Vi fik afviklet to træningskampe op til efter-
årssæsonen. Mod VFC blev det 0-0 – den 
eneste kamp i efteråret, vi ikke formåede 
at vinde – og erritsø blev slået 2-0. Midt i 
sæsonen – da Fynslund meldte fra til turne-
ringskampen – indkaldte vi atter vore gode 
venner Peter Potempa og hans serie 2 piger 
fra VFC til en testkamp, som denne gang gav 
VB-sejr 5-1.

resultater forår
Løsning IF -Vejle B 1-5
Vejle B - Vejle FC 2-3
Vejle B - FC Horsens 5-0
Hover IF - Vejle B 2-3
Vejle B - Løsning IF 5-2
Vejle FC - Vejle B 0-3
FC Horsens - Vejle B HHT
Vejle B - Hover IF 4-2

Stillingen kvinder Serie 2 forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 8 7 0 1 30-10 21
2 Vejle FC 8 6 1 1 22- 7 19
3 Hover IF 8 4 1 3 18- 9 13
4 Løsning IF 8 2 0 6 10-28   6
5 FC Horsens 8 0 0 8   0-26   0
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I turneringen gik vi fra sejr til sejr – trods 
meget skiftende opstillinger. Vort problem 
var, at vi ikke altid formåede at omsætte 
vores monumentale spilovervægt i scorin-
ger. Således blev det til tre smalle 1-0 sejre 
i opgør, man bagefter måtte ryste på hove-
det af ikke at have vundet større. den bedste 
kamp spillede vi nok i Bjert. Mod det på det 
tidspunkt ligeledes ubesejrede hjemmehold 
vandt vi 4-0.
Bekymringen gik på, at kun de seks bedste 
af de 18 puljevindere ville rykke direkte op i 
serie 1, og havde vi nu lavet mål nok? I den 
sidste kamp mod Fynslund skulle vi gerne 
bruge en storsejr, men stillede de nu i mod-
sætning til flere andre kampe op? et bevis 
på, at reglen om at lade målscoren i tilfælde 
af pointlighed være afgørende er ganske vil-
kårlig og tilfældig.
klubben fra kolding-kanten kunne heldigvis 
mobilisere et hold, og med en 8-0 sejr pla-
cerede vi os som fjerdebedste puljevinder og 
slap dermed for playoff kamp.

Ikke færre end 32 spillere blev anvendt i 
efteråret. Simone Bavnsgaard spillede samt-
lige 10 kampe, Rikke jenner, Cecilie over-
gaard, Frida Møller og Pernille Pedersen var 
med i otte.
helene andersen blev topscorer med otte 

mål, Cecilie overgaard lavede syv, louise jen-
ner fire, Maria hansson, Pernille og Malene 
Pedersen hver to, julie østergaard, anne le 
Fevre, Rikke jenner, Cecilie Bagge, katrine 
koldsø, Cecilie Munck og Simone Bavnsgaard 
hver et enkelt.

Ole Kristensen
 

Det bli’r i familien…
Klubhistorisk? I hvert fald optrådte i en kamp mod VFC ikke færre end fire søskendepar på kvinde serie 2: 
Bagest er det storesøstrene Tanja Møller, Helene Andersen, Louise Jenner og Pernille Pedersen. Forrest de 
små søstre Frida Møller, Cathrine Andersen, Rikke Jenner og Malene Pedersen

Kvinder serie 2, efterår

resultater efterår
Nr. Bjært/Strandhuse IF -Vejle B 1-3
Erritsø GIF -Vejle B 0-1
Vejle B -Fynslund B UHT
Vejle B - Nr. Bjært/Strandhuse IF 7-1
Bjert IF - Vejle B 0-4
Vejle B - Bjert IF 1-0
Vejle B - Erritsø GIF 1-0
Fynslund B - Vejle B 0-8

Kvinder Serie 2 efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 8 8 0 0 28- 2 24
2 Bjert IF 8 5 0 3 20-11 15
3 Nr. Bjært/Strandhuse IF 8 3 2 3 11-14 11
4 Erritsø GIF 8 2 2 4 11-15   8
5 Fynslund B 8 0 0 8   7-35   0
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Kvindedivision
Bagest fra venstre: Cheftræner Jesper Søgaard, assistenttræner Rikke Egsgaard, Maria Schade, Anna Sofie 
Jørgensen, Pernille Laursen, Christina Fensbæk, Kamilla Møbjerg Jensen, Marie Tvilum Petersen, Christina 
Ravn Nielsen, Charlotte Sørensen, holdleder Finn Larsen, holdleder Ronni Nielsen
Forrest fra venstre: Camilla Schytz, Lisa Vork Borchert, Emilie Henriksen, Ida Hedeager Kristensen, Rana 
Ziraki, Isabella Brandt, Natascha Brandt
Fraværende: Katrine Beck, Kathrine Terp

Serie 2 kvinder
Bagest fra venstre: Martin Madsen (træner), Esther Oslo Bjerre, Line Schrøder, Line Ullum, Louise Jenner, 
Rikke Jenner, Tanja Møller, Anne le Fevre, Marie Herping, Maria Juhler, Ole Kristensen (holdleder)
Forrest fra venstre: Cecilie Overgaard, Maria Hansson, Cecilie Lindskjold, Line Madsen, Frida Møller, Natasha 
Vesterdal Pedersen, Cecilie Bagge Grimstrup, Simone Bavnsgaard, Malene Pedersen
Fraværende: Julie Østergaard, Pernille Pedersen, Helene Andersen, Katrine Koldsø
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Kampe på Vejle Boldklubs bedste kvindehold

Navn Antal kampe Aktiv

Helle Nielsen 251
Charlotte Frisesdahl 245
Annette Thychosen 234
Mette Lind Jensen 223
Lisbeth Kølbæk 211
Gitte K. Pedersen 197
Kaja Skovgaard 191
Rikke Hansen 188
Eva Vester 166
Helle Hansen 165
Lone Skov 163
Tina Thychosen 161
Birgitte Knop 155
Irene Kristensen 153
Kamilla Pedersen 142
Carina Johansen 130
Mette Holm 125
Kathrine Terp 121 x
Anne Ulnitz 121
Lene Terp 108
Louise Pedersen 106
Mette Lyse Hansen 104
Laura Stoumann 103
Lotte Madsen 100
Lise Søndergaard 99
Camila Bergstrøm 97
Jeanette Bomholdt 93
Janni Nicolaisen 89
Louise Schnoor 85  
Sandra Jørgensen 84
Bine Dahl 83
Agnete Paludan 79
Susanne Møller 78
Pernille Buch 77
Merete Pedersen 77
Kristine Pedersen 76
Mie Thychosen 76
Ida Krusborg 76
Bettina Larsen 76
Carin Venborg 75
Stine Ågård 74
Simone Holm 74
Dorthe Andersen 72
Lenike Vemmelund 68
Katja Larsen 68
Helle Pinholt 67
Ulla Knudsen 65
Christina Fensbæk 64 x
Kristiana Boldt 63
Kristian Høeg 63
Janne Rasmussen 62
Marianne Jørgensen 62
Malene Hvid 60

Navn Antal kampe Aktiv

Lilli Nielsen 59
Camilla Jørgensen 58
Anette Lerche 58
Linette Andreasen 55
Karin Skjoldemose 52
Signe Hovesen 51
Julie Dahl 51
Laura Carstens 51
Signe Pedersen 45
Lisbeth Jacobsen 45
Lene Østergaard 45
Helle Olesen 45
Nicoline Toft 44
Anette Witten 43
Tina Søndergaard 43
Mona Walther 43
Henriette Hansen 42
Gitte Therkelsen 41
Helle Graversen 41
Anne-Mette Øllegaard 39
Julie Rydahl Bukh 38
Kristiane Christensen 38
Anne Sofie Olsen 36
Lene Hedensted 36
Louise Christensen 35
Mette Bjerg 35
Mai Sandberg 35
Louise Bjørklund 35
Stine Svenningsen 34
Annette Pedersen 34
Rikke Petersen 34
Emilie Henriksen 32 x
Katrine Ingemann Beck 32 x
Giti Nadim 31
Anne Juhl 30
Kathrine Damgaard 29
Camilla Schytz 28 x
Irene Christensen 27
Rana Ziraki 26 x
Ida Hedeager Kristensen 26 x
Pernille Laursen 26 x
Maiken Jensen 26
Louise Bendtsen 26
Isabella Brandt 25 x
Mette Thychosen 25
Charlotte Sørensen 24 x
Kamilla M. Jensen 24 x
Natasha Brandt 24 x
Nadia Kjældgaard 24
Kirsten Pedersen 24
Dorthe Jensen 24
Heidi Sørensen 23
Anja Christensen 23
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Navn Antal kampe Aktiv

Hanne Drejer 23
Camilla Jochumsen 22
Helle Damsgaard 22
Charlotte Moustgaard 22
Christina Ravn 21 x
Cecilie Bekker 21
Marlene Kristensen 21
Lene Sivebæk 21
Annette Gravesen 20
Sally Askjær 20
Jane Laursen 19
Anne Nielsen 19
Lone Bretlau 19
Sarah Dyrehauge 19
Joan Hansen 18
Victoria Baagøe 17
Anja Dukic 17
Elisabeth Markussen 17
Tina Hansen 16
Lisbeth Østergaard 15
Diana Nielsen 15
Christiana Gregersen 15
Annesofie Jørgensen 14 x
Maiju Routasalainen 14
Sanne R. Olsen 14
Gitte Schmidt 13
Mie Bak 13
Cathrin Tromborg 13
Lone Berg 13
Marie Tvilum 12 x
Camilla Andersen 12
Lene Duesberg 12
Lisa Borchert 11 x
Louise Koldsø 11
Louise Jenner 11
Line Pedersen 11
Marianne Riis 11
Nadja Jensen 11
Maria Schade 10 x
Maibritt Jungquist 10
Julie Jensen 10
Anette Greisen 10
Helene Grejsen 10
Ida Dollerup 9 
Lotte Kristensen 9
Charlotte Pedersen 8
Mette Sørensen 8
Julie Mautone 8
Line B. Petersen 7 x
Nadja Stenstrup 7 
Rikke Jensen 7
Jeanette Stensgaard 7
Christina Bovbjerg 6 x

Navn Antal kampe Aktiv

Allison Snooks 6
Pernille Obel 6
Karin Lautrup 6
Anne Guldhammer 6
Helene Andersen 5 x
Malene Pedersen 5 x
Britt Ebbesen 5
Karina Jessen 5
Mette Velling 5
Lene Bækkelund 5
Anja Madsen 5
Anette Olesen 5
Yvette Schandorf 5
Anne K. Christoffersen 5
Jane Wies 4
Jane Bisgaard 4
Marie Knudsen 4
Camilla Christensen 3
Sanne Dekker 3
Birgitte Ladefoged 3
Lene Østergaard 3
Karina Kristensen 3
Tina Nielsen 3
Line Frandsen 3
Gitte Sørensen 3
Christina Kjær 3
Borghildur Freysdottir 3
Kathrine Buhl 3
Laura Nyrup 2 x
Cathrine Hauge 2
Rikke Andersen 2
Mette Højbert 2
Rikke Egsgaard 2
Tina Lindholdt 2
Lotte Kruse 2
Gitte Schlage 2
Claudia Neujahr 2
Christiane Thaysen 2
Nana Høeg 2
Pia Nielsen 1
Simone Baunsgaard 1
Malene B. Hansen 1
Majssa Hawa 1
Sigrid Bramming 1
Line Madsen 1
Tina Have Poulsen 1
Pernile Jeppesen 1
Lisbeth Rask 1
Lene Sørensen 1
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Kvindelandsholdet

Kvindelandsholdet
det danske landshold hos kvinderne havde 
atter i år hjemmebane på Vejle Stadion, hvor 
to kampe blev afviklet.
den 28. juni spillede holdet i Vejle 2-2 med 
Spanien i en testkamp umiddelbart inden 
afrejsen til eM i Sverige.
danmark har så tit skuffet ved slutrunder, 
men denne gang blev det en stor triumf – om 
end med lodder og trisser – da holdet sikrede 
sig bronzemedaljer. de danske kvinder vandt 
ellers ikke en kamp i den indledende pulje, 
men efter 1-1 mod Sverige, 1-2 mod Italien 
og 1-1 mod Finland gik holdet videre til 
kvartfinalen på mindst mulig margen – nem-
lig efter lodtrækning mod Rusland (!). her 
blev storfavoritterne fra Frankrig besejret 4-2 
efter forlænget spilletid og straffe.
I semifinalen måtte danmark så se sig slå-
et med de samme cifre – ligeledes efter 

omkamp og straffe – af norge, som siden 
tabte finalen 0-1 til Tyskland. 

landstræner kenneth heiner Møller takkede 
af efter slutrunden, og hans efterfølger niels 
nielsen har fået den værst tænkelige start 
i trænersædet. I VM-kvalifikationen lagde 
danmark ud med skuffende at spille 1-1 i 
Serbien.
I nøglekampen på Vejle Stadion d. 31. okto-
ber mod topholdet Schweiz skuffede de dan-
skerne  på ny. Spillet var nydeligt, men inef-
fektivt, og så måtte små 2000 tilskuere se de 
stærke piger fra alpelandet løbe med en 1-0 
sejr. danmark må nu sandsynligvis nøjes med 
at gå efter den andenplads, som evt. kan 
give adgang til playoff kampe.

Ole Kristensen

Rød-hvide farver. De danske og schweiziske kvinder hilser pænt på hinanden før VM-kval.opgøret

Fin støtte fra publikum – men lige meget hjalp det…
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Årsskriftets fotograf Karsten Kjær har formået det danske landshold til at stille op til holdbillede umid-
delbart, inden dommeren fløjter op til DK-Schweiz

det føg med fjer og puder på Søndertorv i 
Vejle, da danmarks bedste fodboldkvinder 
udkæmpede verdens første pudelandskamp 
med flere hundrede fremmødte børn, unge 

og voksne. humøret var imponerende højt 
på torvet, der for en stund var omdannet til 
et sandt pudekampsmekka. Ikke mindst fod-
boldpiger fra Vejle og omegn var mødt tal-
stærkt op for at deltage i pudekampen.

Fjer-bold… Landsholdet og fodboldpigerne i det hvide element

international pudekampsdag



128

vB’ere på landshold
Skønt VB ikke længere er at finde i den bed-
ste rækker hos kvinderne og u-18, ligger 
talentfabrikken ikke stille.  klubben leverede 
i år to spillere til u-17 landsholdet. emilie 
henriksen (t.v.) og målmand Ida hedeager 
kristensen var begge bl.a. med til eM-kvali-
fikationen i Portugal i oktober, hvor det des-
værre ikke lykkedes danmark at kvalificere 
sig til slutrunden i england.
de to talentfulde VB-pigers samlede lands-
hold-cv ser således ud:

Ole Kristensen

Kampe Vundne Uafgjorte Tabte Målscore Mål Indsk. Udsk.

Ida Hedeager Christensen
U-17 landshold 8 2 2 4 21-12 0 0 1
U-16 landshold 4 2 0 2 6-8 0 1 0

Emilie Henriksen
U-17 landshold 10 2 3 5 22-14 4 1 3
U-16 landshold 12 5 2 5 16-17 0 3 6
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Pigeungdom

talent  2013
Vejle Boldklub har gennem 
2013 været gennem en svær 
tid på talentsiden. det stod ret 
tidligt på sæsonen klart, at vi 
måtte trække vores u-18 dM 
piger for at bevare mulighe-
den for elitekvindefodbold i 

VB. dette var en på ingen måde let beslut-
ning, da vi havde kæmpet hårdt for at på 
licensen til pigefodbold igen. der var dog 
ingen udvej, så sæsonen startede med kun et 
u-18 M hold, samt et 15 M hold og et andet-
hold.
u-15 afdelingen spillede hele sæsonen med 
i den bedste række og gjorde det flot. der 
blev både leveret resultater og udvikling, 
ikke mindst takke være et kæmpe arbejde af 
træner jan erik Bergholm og Susanne.
u-18 M skulle starte helt forfra og havde et 
svært forår under ledelse af Poul erik jensen. 
der var dog fremgang, og en stor tak til Poul 
erik for at holde sammen på det hele.
efteråret med nye årgange bød på fine præ-
stationer af både u-15 M og u-18 M. u-18 
kvalificerede sig til den bedste Mesterrække 
i 2014 under ledelse af de nye trænere helle 
nielsen og Sten Madsen – superflot! u-15 
spillede og kæmpede flot med mange unge 
spillere, så det tegner godt for fremtiden.
jeg tror på, vi er ved at få opbygget et set 
up, der holder, og som gør os stærkere frem-
adrettet. Vi har måske ikke lige p.t. u-18 
dM, men med vores træningsform og dyg-
tige trænere er der masser af muligheder for 
både elite samt breddespillere i Vejle Bold-
klub.

Jesper Søgård
Talentansvarlig

U-18 pige a forår
u-18 dM måtte trækkes inden sæsonen, og 
træner Poul erik jensen stod tilbage med 
resterne, som skulle spille i a-rækken. Træ-
ningsfremmødet var skiftende, hvilket ikke 
er ualmindeligt, når en del af spillertruppen 
udgøres af efterskolepiger.
holdet kom godt fra start med to 1-0 sejre, 
men så slog det smalle spillermateriale igen-
nem, og trods hjælp fra u-15 pigerne måtte 
man trække sig fra fire kampe, mens de fire 
resterende spillede kampe gav to uafgjorte 
og to nederlag.
det var en sæson op ad den berømte bakke, 

og ikke mange var kede af det, da den var 
slut.

Ole Kristensen

U-18 pige Mesterrække efterår
ny sæson, ny træner og nye u-18 spillere - 
det var realiteterne før efteråret 2013.
da første turneringskamp var lige om hjør-
net, var der ikke mange træningspas til at få 
spillet holdet sammen, men heldigvis var det 
præget af en flok talentfulde nyoprykkede 
piger. Tiden var dog alligevel knap!

Første kamp mod Fredericia FF - en kamp, 
pigerne havde ventet på med spænding. Vi 
spillede noget af det flotteste, vi har spillet i 
efteråret. Pasningsspillet flød, vi var effekti-
ve foran mål og tilmed kontante i vores eget 
felt, så resultatet blev fuldt fortjent en 5-1 
sejr. hvilken start for pigerne! j
næste kamp var mod aC Silkeborg, et hold, 
der fysisk var stærkere end os. de var ikke 
bedre fodboldspillere på dagen, men de sco-
rede på deres chancer og var hele tiden et 
skridt foran os. Så resultatet 2-1 kan vi ikke 
løbe fra.
Så ventede horsens SIk, og vi startede som 
lyn og torden og var hurtigt foran 2-0. der-
næst blev vi lidt for tilfredse, og det udnyt-
tede horsens ved at udligne til 2-2, og det 
lignede et uafgjort resultat, men så dukkede 
Sofie Meng op i en friløber og scorede sik-
kert til slutresultatet 3-2.
Revanchekamp mod aC Silkeborg, og piger-
ne var klar på at vise, at nederlaget sidst 
var en fejl. Vi startede rigtig flot, og chan-
cerne kom også, men Silkeborg var kyniske 
og straffede os på egne fejl, og inden pau-
sen stod der 0-3. det var op ad bakke, men 
hvilken anden halvleg pigerne præsterede! 
Vi kom på 2-3, og måltavlen burde have vist 

Jesper Søgård U18 Piger a (1995-97) 11M forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 IF Lyseng 10 8 1 1 33-14 25
2 Fredericia fF/KFUM 10 8 1 1 28-9 25
3 FC Horsens 10 3 3 4 19-21 12
4 FC Silkeborg (1) 10 3 2 5 15-23 11
5 Vejle B 10 2 2 6 9-21 8
6 Brædstrup IF 10 0 3 7 8-24 3
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uafgjort, men det lykkedes desværre ikke at 
få puttet bolden i netmaskerne. Stor ros til 
pigerne. 
Så ventede to kampe mod Fredericia FF, 
kampe hvor tingene ikke gik op i en højere 
enhed, men pigerne ydede det bedste, de 
havde lært. Vi tabte 1-2 og fik en uafgjort 
2-2.
nu var kniven for alvor begyndt at komme os 
for struben, da stregen og et forår i a-ræk-
ken kom nærmere, og derfor skulle der snart 
på point på kontoen.
Første hold, det skulle gå ud over, var horsens 
SIk. Men vi var desværre inde i en periode, 
hvor pigerne var usikre på deres eget talent, 
og hvor vores fejl blev straffet. horsens SIk 
tog teten, vi haltede hele tiden et skridt bag-
efter, og de vandt derfor også fortjent 3-2.
Vi kiggede hinanden i øjnene og lovede, at 
der kun måtte tænkes positive tanker, for 
der ventede en vanvittig vigtig kamp mod 
aC Silkeborg blot to dage senere, og der 
skulle vi bare have tre point.
det blev lørdag, og kroppen var fyldt op med 
nervøsitet og spænding og også en tro på, 
at pigerne ville få den revanche, som de så 
meget fortjente. Vi startede fantastisk, og 
da laura nyrup sikkert omsatte et straffe i 
mål, troede pigerne endnu mere på det, og 
de viste, hvor dygtige fodboldspillere de er. 
det blev 3-0, inden aC Silkeborg fik reduce-

ret, men Marika Skov afsluttede en flot kamp 
med målet til 4-1. de viste virkelig karakter, 
da det var allervigtigst.
Sidste kamp ventede mod horsens SIk, og et 
point ville være nok. det fik vi efter 2-2, en 
kamp hvor hvert hold havde en halvleg.

og kigger jeg tilbage på efteråret, mit første 
halve år som træner, så har det været en suc-
ces, også selv om vi har haft kniven for stru-
ben i de sidste kampe. Men at vi har klaret 
det pres, er en stor tilfredsstillelse, og jeg er 
super stolt af pigerne. det er vigtigt at huske, 
at hovedparten af pigerne er første års u-18 
spillere, og tempoet og fysikken er noget 
andet, end de har været vant til. Men det 
har været et spændende og lærerigt efterår 
for os, hvor vi er blevet meget klogere på, 
hvad vi skal forsætte med at gøre godt, og 
hvor vi skal forbedre os. Vi kan være nok så 
gode med bolden, men vi er nødt til, at få 
mere fysik og energi ind i vores spil. Vi skal 
være mere villige til at løbe de ekstra meter 
for hinanden, arbejde for holdet samt være 
mere kyniske og lukke af i eget felt. Vi har 
scoret mange mål, de mest scorende, men 
målene er til gengæld også væltet ind i vores 
eget net. Så vi knokler på at forbedre os på 
disse punkter hen over vinteren, så vi går 
styrket ind i forårsturneringen. Pigerne er 
lydhøre og engagerede i at blive bedre fod-

U-18 pige M
Bagest fra venstre: Ass. Træner Sten Madsen, Majken Svane, Emma Némec, Laura Nyrup, Sofie Krabbe, 
Emma Høeg, Anne Iversen, Line Gude, træner Helle Nielsen
Forrest fra venstre: Marika Skov, Sofie Meng, Karen Løgstrup, Emma Kristensen, Rikke Laursen, Sarah 
Bergholm
Fraværende: Cecilie Juhler, Julie Rosenberg
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boldspillere hver især, så de har gjort mit før-
ste halve år som træner meget nemt. dertil 
har alle trådt i karakter og ydet deres bedste. 
Tak for efteråret 2013 - vi ses i det nye år til 
nye og spændende udfordringer.

Helle Nielsen

U-15 piger 

U-15 pige Mesterrække 
Forår 
Vintertræningen gik vi i møde med mange 
nye piger i u-15 afdelingen. de 14 piger, der 
var i afdelingen i efteråret 2012, voksede til 
28 piger, og i stedet for kun at have et 11 
mands hold fik vi nu to 11 mands hold. et 
nyt hold blev meldt til B-rækken og et hold 
i M1-rækken.
Vi trænede udendørs på kunstbanen to gan-
ge om ugen og en gang om ugen indendørs 
med styrketræning. der var et flot fremmø-
de næsten hver gang til træning, hvilket var 
med til at vise pigernes vilje til fodbold.

Mesterrækkeholdet var meldt til hummel 
Cup i horsens den 15., 16. og 17. marts, hvor 
vi skulle spille 4 kampe. Truppen var på 18 
piger, så vi kunne se nogle af de nye lidt an.
Første kamp var mod oB, som 
vi meget nemt vandt 3-0 over.                                                                                           
anden kamp var dagen efter mod For-
tuna hjørring, som er en storklub indenfor 
pige- og kvindefodbold. Vi tabte kampen 
3-1, hvor resultatet ikke passede til spil 
og chancer. Vi spillede en rigtig flot kamp, 
hvilket gav mod og lyst til forårets kampe.                                                                                                                         
Tredje kamp var mod Raklev fra Sjælland, 
som spiller i u-16 elite, og de var meget store 
i forhold til os. Men det lod vi os ikke slå ud 
over, og vi vandt kampen fuldt fortjent 3-2. 
Resultaterne var nok til en finalekamp mod 
hedensted. kampen blev spillet i stormvejr 
og med sne på banen, hvilket gjorde, at det 

var umuligt for holdene at spille god fod-
bold. Vi tabte 1-0.

I kristi himmelfarts-dagene deltog holdet 
i nørhalne Cup, som ligger på den anden 
side af Ålborg. Vi deltog med 18 piger - en 
blanding af første- og andetholdsspillere. Vi 
var heldige med vejret, som gjorde det hele 
meget nemmere og sjovere, da flere foræl-
dre havde taget campingvogn med, som de 
havde til at stå på skolens sportsplads. lige 
udenfor campingvognene kunne alle piger-
ne med søskende og forældre spille bold, 
eller hvad man nu havde lyst til, ligesom vi 
var i Sommerland, hvor vi også slog os løs.                                                                                           
Vi blev nummer to efter 7 kampe, som bød 
på rigtig flot fodbold, og med en blanding af 
første- og andetholds piger kunne man se, at 
der var flere andetholds piger, der var godt 
på vej frem og på sigt ville kunne kæmpe 
med om pladserne på førsteholdet.    
                                                                                            
Resultater:
VB – Raarup 3-2 
VB – St. Louis (USA) 5-0 
VB – AaB 0-2 
VB – Haga (Sverige) 4-0 
Finalerunde. VB – Fortuna Hjørring 2-1 
Finalerunde. VB – AaB 2-0 
Finale. VB – Silkeborg 0-3

Nørhalne Cup. Cecilie Juhler i kamp mod…nej, 
trods dragten er det ikke Barcelona, men amerikan-
ske St. Louis

Der er andet i livet end fodbold…U-15 danser zum-
ba…

U18 Piger M (1996-98) 11M - efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 AC Silkeborg 9 6 1 2 17-12 19
2 Horsens SIK 9 4 1 4 14-14 13
3 Vejle B 9 3 2 4 22-18 11
4 Fredericia FF/KFUM 9 2 2 5  9-18  8
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Pokalturneringen var vi også med i - vi tabte 
i semifinalen til lyseng 2-1.
I turneringen var vi i Mesterrække 1, hvilket 
vi så rigtig meget frem til, og vi var spændte 
på, hvor vi stod med så mange nye piger i 
truppen. Vi var kommet i en stærk række, 
som også viste sig at være en række, hvor 
alle kunne slå hinanden, og som gjorde, at 
det blev så tæt en turnering, at det først blev 
afgjort i allersidste spillerunde, hvor der sta-
dig var tre hold, som kunne snuppe første-
pladsen.
1.kamp mod Raarup vandt vi 6-3 
2. kamp var mod Silkeborg. det blev en 
meget tæt og intens kamp, som endte 1-1, 
hvor Silkeborg scorede til 0-1 i første halvlegs 
overtid, og vi scorede på straffe i anden halv-
legs overtid.                          3. kamp tabte vi 1-2 
til kolding i en meget dårligt spillet kamp.                                                                                               
4. kamp vandt vi 3-2 over lyseng, som i 
samme uge havde slået os ud af pokal-

turneringen. Så det var dejligt, at det var 
os, der denne gang trak det længste strå.                                                                                
5. kamp vandt vi 4-3 over Raarup, på trods af 
at mange af pigerne havde festivalben efter 
en tur på jelling festival (fy, skamme jer…! )
6. kamp vandt vi helt fortjent på udebane 2-1 
mod næsby - en rigtig topkamp.
7. kamp tabte vi 2-0 i Silkeborg, som 
var meget bedre end os på dagen.                                                                           
8. kamp vandt vi 5-2 i kolding. Vi havde 
ellers tabt til dem, da vi mødte dem tidlige-
re, men denne gang vandt vi fuldt fortjent.                                                                                                                                        
9. kamp tabte vi hjemme 1-3 til lyseng, 
som helt fortjent vandt på en dag, 
hvor vi ikke kunne finde os selv og ikke 
rigtig kunne komme ind i kampen.                                                                                                    
10. kamp mod næsby var sidste kamp i pul-
jen og kampen, som ville afgøre, hvem der 
skulle blive nummer et i puljen. Vandt vi, 
ville vi blive nummer et. Vandt næsby, ville 
de blive nummer et. Spillede vi uafgjort, ville 
Silkeborg blive nummer et. Taberen af vores 
kamp ville falde helt ned på en fjerdeplads. 
Men efter en rigtig flot kamp vandt vi helt 
fortjent 3-0.

Vi skulle nu spille to jM kampe mod Viborg, 
som er et rigtig stærk hold, og som meget 
flot vandt deres række og kun slap 8 mål ind. 
de viste sig også at være for stort en mund-
fuld for os. Vi tabte 3-0 i første kamp i Viborg.                                                                                                                                          
I anden kamp på hjemmebane var vi enige 
om at give dem kamp til stregen, og det 
gjorde vi. Vi fik en drømmestart, og efter 2 
minutter var vi foran 1-0. Vi fik desværre ikke 
scoret mere i kampen, og Viborg fik scoret to 
gange – det sidste mål kort før slut. Vi spil-
lede en rigtig flot kamp og havde fortjent 
mere i kamp to, men sådan blev det ikke.
under alle omstændigheder var det en helt 
utrolig flot sæson med meget stor opbak-
ning til træning af pigerne, hvilket også var 
med til, at det blev så stor en succes, som det 
blev. og tak til forældrene for jeres utrolig 
store opbakning - jeres opbakning er meget 
vigtig for os. 

Nørhalne Cup: De store og de små VB-piger

Koncentreret trænerpar: Jan-Erik og Susanne Berg-
holm, U-15 pige M

U15 Piger M1 (1998-99) forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 10 6 1 3 26-19 19
2 AC Silkeborg 10 5 2 3 16- 9 17
3 IF Lyseng 10 5 2 3 30-18 17
4 Næsby BK 10 5 1 4 15-17 16
5 KB/NBSIF 10 3 1 6 18-29 10
6 Raarup GIF 10 2 1 7 22-35  7
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efterår
opstart efter sommerferien er næsten altid 
en stor udfordring, hvor man som træner 
kan stå med mange nye spillere, og hvor man 
samtidig kun har meget kort tid, fra man 
starter træningen efter sommerferien, og 
til første turneringskamp spilles. Sådan var 
det også for u-15 pige Mesterrække denne 
gang.  
af dem, der spillede Mesterrække før som-
merferien, var kun fem tilbage – de øvrige 
var rykket op til u-18. Resten af det nydan-
nede mesterrækkehold var piger, der havde 
spillet i B-rækken plus to nye piger. Så udfor-
dringen med at få spillet pigerne sammen 
var der helt sikkert. Men heldigvis kendte 
de fleste piger hinanden, og det hjalp lidt på 
det.
Vi fik to træningskampe på en lørdag mod 
Vinding og lyseng og en træningskamp 
på en træningsaften mod vores egne u-18 
piger, der også skulle spille mesterrække.                                                                                                                                     
de to træningskampe mod Vinding og 
lyseng gik fint. Vi vandt 3-0 over Vinding og 
1-0 over lyseng, så det var en god start. Træ-
ningskampen mod vores u-18 tabte vi 2-0.
Vi var kommet i en rigtig god kreds, hvor vi 

skulle møde hedensted, næsby, Vinding og 
horsens.                                                
Vi vidste på forhånd, at det ville blive meget
svært, da vores trup var meget smal, og der
 skulle ikke mange afbud til, før det ville gi- 
ve store udfordringer.                                                                                                                                    
               
Vi skulle møde hedensted i første kamp, 
og hedensted har et rigtig godt hold og 
en meget stor trup. Samtidig havde vi des-
værre et par afbud, hvilket er hårdt for en 
smal trup.  Vi startede med at lægge et stort 
pres på hedensted. Vi havde alt spillet, og vi 
kom frem til flere store chancer, som vi dog 
ikke fik scoret på. efter 32 minutter var der 
desværre en af vores piger, der faldt om på 
banen, og hun var helt væk. efter noget tid 
kom hun dog lidt til sig selv igen, og vi fik 
hende væk fra banen. Men de øvrige spillere 
kunne ikke få tankerne væk fra hende, og i 
løbet af nogle minutter scorede hedensted 
tre mål. kampen sluttede 4-1 til hedensted.
herefter fik vi besøg af Vinding. Vi vidste, at 
vi var bedre end dem, og det så man også 
hurtigt i kampen. Selvom vi ikke spillede det 
allerbedste fodbold, vandt vi fuldt fortjent 
kampen 5-0.

U-15 pige M
Bagest fra venstre: Susanne Bergholm (holdleder), Irma Buco, Anne Sofie Hebsgaard, Anne Volquards 
Bentsen, Sarah Kjær Therkelsen, Malene Jessien, Ida Tøndering, Ditte Knudsen, Maja Sørensen, Jan-Erik 
Bergholm (træner)
Forrest fra venstre: Ditte Marie Henriksen, Caroline Cramer, Mille Glenstrup, Maiken Kristiansen, Cecilie 
Hansen, Mia Roland Jensen, Maja Nissen
Fraværende: Klara Bæk
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I kamp nummer tre skulle vi en tur til næsby 
og igen med et par afbud til kampen, lige-
som vi fik en spiller skadet i første halvleg. Vi 
spillede en rigtig skidt kamp, hvor vi gik ned 
kollektivt som hold og tabte vi 4-0.    
Så mødte vi horsens, og vi var desværre løbet 
ind i et par langtidsskader, så vi igen måtte 
rykke rundt på holdet. Til kampen havde vi 
hentet Rikke og Cecilie fra u-13 holdet, og 
de viste, at de på sigt sagtens kunne komme 
i betragtning til holdet. Selvom vi tabte 2-0, 
var vi rigtig godt med i hele kampen, og det 
kunne lige så godt have været os, der vandt 
kampen. Vi kunne dog se ud fra kampen, at 
vi havde fundet det forsvar, vi havde søgt 
efter de andre kampe. Så manglede vi bare 
at kunne score nogle flere mål.
I kamp fem fik vi besøg af hedensted, som lå 
på andenpladsen. Vi havde allerede vist, at vi 
sagtens kunne spille op mod dem, og det var 
vi også opsatte på denne gang. Vi startede 
kampen med at styre kampen, og det hele 
var, som vi gerne ville have det. Vores forsvar 
stod rigtig godt, og vi havde fundet de to, 
der skulle styre den midterste midtbane, hvor 
Malene og Mille viste klasse både defensivt 
og offensivt. det eneste, vi manglede var at 
få scoret nogle flere mål. heldigvis fik Cra-
mer scoret efter 27 minutter til 1-0, og det 
blev også kampens resultat. 
nu skulle vi til Vinding, som var blevet bedre 
for hver kamp. da vi spillede en rigtig dårlig 
kamp, hvor intet ville fungere, var det fint 
med en kneben 2-1 sejr til os, og det var også 
fuldt fortjent.
I næste runde fik vi besøg af næsby, som vi 
havde tabt 4-0 til i den foregående kamp. Vi 
havde, som alle andre kampe, igen afbud til 
kampen, og med Mille, der måtte udgå efter 
første halvleg med en lårskade, så det ikke 
helt lyst ud. Men pigerne gik ud til kampen 
med godt humør og med en indstilling, der 
sagde, at denne kamp kunne vi godt vinde. 
Vi vandt fortjent 2-1. 
Inden sidste kamp havde vi haft besøg af 
Malene hjortflod, der skulle lære os noget 
om begejstring og motivation, da vi syntes, vi 
manglede mere lyd og begejstring på banen. 
det var en rigtig god oplevelse, som vi også 
fremover kan få meget ud af.
I sidste kamp skulle vi til horsens, som lå num-
mer et i puljen. Vi var sikre på at blive nummer 
tre i puljen, men med en sejr ville vi rykke op i 
M1 efter nytår.  Vi spillede en rigtig god kamp, 
men tabte desværre 1-0 på et offside mål, og 
hvor vi blev snydt for et straffe. Men det er 
en af de lunefulde sider, der er ved fodbold.                                                                                                                                         
Vi var nu afhængige af en kamp i nordkredsen 
for at blive blandt de to bedste treere i de otte 

puljer. Men da Romalt ikke kunne stille hold 
til deres sidste kamp, vandt B52/Ålborg deres 
kamp 3-0 uden kamp, og de blev dermed bed-
ste treer på grund af bedre målscore end os.                                                                                                                                           
det var selvfølgelig ærgerligt, at det skulle 
afgøres på den måde, men vi måtte også se 
indad og sige, at det måske var det bedste 
for os. Så har vi vinteren til at øve os i at score 
nogle flere mål…!
Tak for en godkendt sæson, hvor vores mål 
var en plads blandt de tre bedste, og det fik 
vi opfyldt. og tak til alle forældre for en flot 
opbakning.

Træner Jan Erik Bergholm 
Holdleder Susanne Bergholm

U-15 pige B forår
efter at afdelingen i efteråret 2012 kun hav-
de været i stand til at stille Mesterrækkehol-
det, betød en stor tilgang af årgang 99-spille-
re fra især Gauerslund og ammitsbøl/jerlev, 
at vi i foråret 2013 glædeligvis kunne stille et 
andethold, som blev tilmeldt 11-mands tur-
neringen i B-rækken.
For det meget sammenbragte hold kneb det 
i starten af året trods individuelle kvaliteter 
at finde rytmen og den rigtige indstilling – 
sandt at sige spillede vi ikke ret godt! 
den eneste træningskamp, der pga. udtræk-
ning og ubrugelige baner kunne gennem-
føres, blev tabt, og det samme blev to af de 
første fire turneringskampe. absolut intet 
tydede på, at dette kunne blive til noget 
stort. 
Men holdet fandt sig selv, og tre sejre i træk 
samt held med de øvrige resultater bragte os 
pludselig i den fordelagtige situation, at vi i 
den sidste kamp med blot et point mod SIk 
kunne sikre os puljesejren, hvad ingen efter 
første halvdel af turneringen havde troet 
muligt.
nervøsiteten lammede dog vejlenserne, som 
trods et føringsmål af ditte Marie henrik-
sen måtte se Stensballe-pigerne føre 2-1 til 
kort før tid. Midterforsvarer Maja Sørensen 
– kastet frem i et sidste desperat forsøg på 

U15 Piger M (1999) 11M efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Horsens 8 6 1 1 17- 4 19
2 Hedensted IF 8 5 1 2 17- 5 16
3 Vejle B 8 4 0 4 11-13 12
4 Næsby BK 8 3 2 3 11- 7 11
5 Vinding SF 8 0 0 8  1-28  0
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at fremtvinge udligningen – lykkedes med et 
halvt indlæg/halvt skud på mål, SIk-keepe-
ren fumlede, og de rødblusede havde til stor 
jubel for VB-langsiden vundet puljen!!
julie Rosenberg, anne Volquards Bentsen, 
klara Bæk, dalida Cama, elena Schou Ger-
ken, anne Sofie hebsgaard, Maiken kristian-
sen, kristine Sokolowski, Maja Bjørg Søren-
sen, Sarah kjær Therkelsen, laura Versluis, 
Irma Buco, Caroline Cramer og ditte Marie 
henriksen var pigerne, der sikrede VB et 
kredsmesterskab.

Puljevinderkampene bragte VB vidt omkring 
i det jyske. Først gik turen i ottendedelsfina-
len til grænseregionen, hvor Gråsten fortjent 
blev slået 1-0 efter en meget hård kamp. 
u-12 spiller Cecilie Christensen blev match-
vinder.
næste stop var Vestjylland, hvor esbjerg fB 
blev banket 5-2 efter flot VB-spil. kampen vil 

dog især blive husket for en grim episode, da 
VB’s debuterende Mia Roland jensen måtte 
køres til esbjerg Sygehus med blå blink efter 
et ildebefindende på banen. Mia vendte dog 
stærkt tilbage i senere kampe.
Semifinalen i aarhus mod Skovbakken var i 
første omgang endestation for VB efter et 
0-2 nederlag, men efter en diskvalifikation 
af Skovbakken for brug af ulovlig spiller 
blev vejlenserne på selve finaledagen med 
få timers frist tilbudt at deltage i jM-finalen, 
som skulle spilles i Vellev mod Romalt. det 
lykkedes at finde 12 spillere, som var klar til 
hurtig udrykning I finalen blev en 2-0 føring 
formøblet, og Romalt løb med pokalen efter 
en 3-2 sejr i et flot spillet opgør. efter nogle 
timer forinden slet ikke at have haft noget 
som helst, kunne VB-pigerne dog smile over 
deres velfortjente sølvmedalje.
VB deltog traditionen tro i Fredericia fF’s 

VB’s U-15 B vinder kredsmesterskabet efter2-2 mod SIK i VB Parken

VB U-15 B møder Fredericia ved VB Pige CupU-15 pige B med sølv om halsen efter JM-finalen
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Madsby Pige Cup med andetholdet. 184 hold 
deltog – dog kun seks i u-15 rækken, hvilket 
betød en almindelig alle-mod-alle-turnering 
med afsluttende finale mellem nr. 1 og 2.
Vi kom lidt hovedkulds fra start, da vi ved 
ankomsten lørdag morgen blev mødt af en 
lukket skole (!). opstarten var dog ikke mere 
hektisk, end at Rødekro – ligeledes til 
daglig fra B-rækken – blev affærdiget 3-0. 
endnu værre gik det ud over Brønderslev fra 
a-rækken, som til sidst brød helt sammen 
og forliste 5-0 mod veloplagte vejlensere. Til 
gengæld blev VB regulært skilt ad mod de 
senere jyske mestre i a-rækken (!), Fredericia 
kFuM/fF 1, og tabte 1-5.
om søndagen blev værtsklubbens andethold 
besejret sikkert 2-0, og weekendens flotteste 
resultat kom i den sidste kamp, da det lyk-
kedes at få 0-0 mod de senere vindere, det 
stærke a-hold fra aIa-Tranbjerg. Samlet set 
en yderst tilfredsstillende tredjeplads.

Sæsonen blev afsluttet med deltagelse i klub-
bens egen VB Pige Cup, som havde deltagel-
se af syv u-15 hold. B-holdet var ferieramt 
og måtte ud på lånemarkedet og hente tre 
M-spillere. det blev igen til to nederlag – dog 
smallere – til Fredericias bedste hold, men til 
en sikker sejr over aabenraa 2. Forårets nok 
bedste spil blev vist mod aabenraa 1, et ellers 
yderst kompetent a-hold, som dog i denne 
kamp nærmest blev udstillet, og ikke mindst 
Caroline Cramer (hattrick) og ditte Marie 

henriksen holdt legestue med sønderjyderne 
i 3-0 sejren. Facit: en andenplads efter Frede-
ricia i a-rækken.
klara Bæk, elena Gerken, anne Sofie hebs-
gaard, Irma Buco og ditte Marie henriksen 
deltog i samtlige 22 kampe.
Caroline Cramer blev forårets måltyv med 
14 scoringer, klara Bæk lavede syv mål, ditte 
Marie henriksen og anne Sofie hebsgaard 
hver seks, Cecilie Christensen og Malene jes-
sien hver tre, dalida Cama to og Maja Søren-
sen et enkelt. To scoringer var selvmål.
anne Sofie hebsgaard løb med fiduspokalen.

Ole Kristensen

U-15 C/7 efterår
Med 21 u-15 spillere kunne vi i efteråret 
med lidt assistance fra M eller u-13 udover 
M-holdet stille et 7-mandshold i Region 3’s 
turnering. disse rækker er jo ofte plaget af 
udtrækninger, så det blev kun til fem spillede 

U-15 pige 7-mands
Bagest fra venstre: Ole Kristensen (holdleder), Dalida Cama, Kristine Sokolowski, Elena Gerken, Julie Rosen-
berg, Helle Kristensen (holdleder)
Forrest fra venstre: Emelin Tvilling Østergaard, Eline Gernow, Irma Buco, Laura Versluis, Ditte Marie Hen-
riksen

U15 Piger B (1998-99) forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 8 5 1 2 22-10 16
2 Stensballe IK 8 4 3 1 22-19 15
3 Vinding SF 8 3 2 3 18-22 11
4 Ammitsbøl/Egtved 8 3 1 4 17-15 10
5 FC Horsens 8 0 3 5  4-17  3
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kampe i sæsonen. alle blev vundet, og hol-
det spillede periodevis pænt fodbold.
den mest spektakulære kamp var opgøret i 
lund, som efter skiftende føringer sluttede 
med tiebreak-cifrene 7-6 til os!
dalida Cama blev topscorer med otte mål, 
ditte Marie henriksen lavede syv, Irma Buco 
5, Cecilie Christensen 4 og emelin Tvilling 2, 
mens Rikke Troelsen, Freja dørr og kristine 
Sokolowski hver tegnede sig for en enkelt 
fuldtræffer.

Ole Kristensen

-

U-12 piger forår
Så kan vi se tilbage på endnu et år med man-
ge gode oplevelser for VB-pigerne årgang 
2001. 
Vi deltog i flere forskellige indendørsstæv-
ner henover vinteren. Ved flere af stævnerne 
kom vi til semifinalen, men røg så desværre 
ud. Så det blev ikke til de mange medaljer. I 
marts var pigerne til Trailergården Gantrup 
Cup i østbirk.  her gik det lidt bedre, idet 
pigerne vandt det hele, så en super afslut-
ning på indendørssæsonen. 
I forårets turneringskampe i a-rækken kla-
rede vi os godt og sluttede midt i rækken. 
I april måned deltog vi i træningsstævnet 
hummel Cup i horsens med blandede resul-
tater. Vi fik at se, hvad der sker, hvis man ikke 
er klar, når kampen starter. der var i alt fald 
nogle piger, der fik et chok, men vi fik efter-
følgende vist, hvordan man skal spille bold 
på et højt niveau. endnu en super tur med 
pigerne.
Fra den 31/5 til 2/6 deltog vi i Madsby Pige 
Cup.  Vi havde en rigtig hyggelig weekend i 
Fredericia. Vi var kommet i pulje med Grenå, 
som vi slog 2-0. Så ventede Sundby – dem 
besejrede vi 3-1. lørdagens sidste kamp var 
mod kerteminde, og vi vandt 4-1. Så det gik 
bare rigtig godt for os, idet vi blev bedste 

U-12 pige A
Bagest fra venstre: Træner Henrik Lauenstein, holdleder Birgitte S. Andersen, holdleder Mie Kjølhede, 
holdleder Jytte Lundum Rasmussen
Alberte Stjernholm Brøgger, Sophia Andersen, Marie Kjølhede, Emma Jacobsen
Forrest fra venstre: Zahra Haydari, Tanja Lundum Kristoffersen,  Julie Lauenstein, Laura Andersen, Maya 
Dilling

U15 Piger C 7M - efterår 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 6 6 0 0 34-11 18
2 Thyregod SF Frem 6 4 1 1 23-12 13
3 Lund IF (C1) 6 4 0 2 33-18 12
4 FC GOG 6 2 1 3 11-15  7
5 Løsning IF 6 1 2 3 14-22  5
6 Jelling fS 6 1 0 5  8-37  3
7 Fr.KFUM/FF 6 1 0 5  9-17  3
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etter i a-rækken. 
Søndag ventede Romalt – en 0-0 kamp. 
anden kamp var mod B75 Slagelse, hvor vi 
desværre forliste 1-3, og så var vi ude. Men 
pigerne kan sagtens være stolte af det, de 
præsterede i denne weekend.
efter en hård weekend i Fredericia, var vi 
mandag den 3/6 inviteret til Stensballe for 
at prøve at spille 9-mands. Vi mødte først 
Stensballe og tabte 1-2. lyseng var også 
inviteret, og dem slog vi 2-0. det var godt 
for pigerne at se, hvad det ville sige at spille 
9-mands, hvor man jo spiller med offside, 
idet de jo var tilmeldt 9-mands turneringen 
i efteråret.
Sidste weekend i juni, var vi jo som selvskrev-
ne med til VB Pige Cup. det rakte desværre 
ikke til medaljer i år. 

Så var der dømt sommerferie for pigerne. 
Men det betød ikke, at vi ikke skulle mødes 
med hinanden i seks uger. For tirsdag i uge 
28 tog Troels, Gitte og anja med syv forvent-
ningsfulde piger til Sverige. Vi skulle op og 
se eM i kvindefodbold. Vi boede i en hytte 
langt ude i skoven, som Troels` svigerforæl-
dre ejer. da vi ankom tirsdag ved aftenmad-
stid, stod linda klar med dejlig lasagne til 
os. onsdagen brugte vi dels i et kæmpe ind-
købscenter, og om aftenen skulle vi til Gøte-
borg og se åbningskampen imellem dan-

mark og Sverige. Først var der en rigtig fin 
åbningsceremoni, og derefter en supergod 
åbningskamp mellem Sverige og danmark, 
som endte 1-1. det var en rigtig stor oplevel-
se for pigerne at være inde og se. Torsdagen 
startede med endnu en tur ned i indkøbs-
centret - pigerne skulle lige have brugt de 
sidste penge, inden vi sidst på dagen skulle 
hjemad igen. det var tre rigtig hyggelige og 
oplevelsesrige dage.

U-12 pige B
Bagest fra venstre: Holdleder Birgitte S. Andersen, træner Troels Troelsen, træner Jens Berg, holdleder Jytte 
Lundum Rasmussen, Julie Berg, Louise Schmidt, Julie Høy Iversen, Maja Kjærgaard Jensen 
Forrest fra venstre: Caroline Lindeblad Madsen, Sarah Christensen, Mathilde Krøjgaard Dam, Ida Larsen, 
Tanja Lundum Kristoffersen, Maya Dilling

U-12 roligans klar til landskamp ved EM
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U-13 piger efterår
Torsdag i uge 31 var vi atter samlet for at 
drage til Vildbjerg Cup. Vi havde lånt fire 
u-12 spillere, da tre af vores egne spillere var 
på ferie. denne gang skulle vi ikke bo på en 
skole, men i 4-mands telte. det syntes piger-
ne var superhyggeligt at prøve, og vejret var 
bare perfekt til teltlejr. 
efter fælles indmarch torsdag skulle vi spille 
vores første kamp mod Skive Ik. Man må 
sige, vi lægger hårdt ud ved at vinde 6-1. 
Fredag har vi to kampe. Først mod ølstykke 
FC, som vi taber 2-3 til, og anden kamp mod 
Støvring If, hvor vi taber vi 1-2. 
nu er pigerne ved at miste troen på, at vi kan 
nå langt. Men lørdag morgen starter vi ud 
mod Thisted FC og vinder 6-2, så det ender 
med, at vi bliver nr. 2 i puljen. Semifinalen 
er mod hjemmeholdet Vildbjerg, og vi taber 
1-6.
Søndag skal vi så møde et hold fra Finland, 
nemlig helsinki. Vi må desværre undvære 
vores træner denne dag, da han skulle hjem 
til barnedåb. Men lauensteins far, henrik, 
overtager cheftrænerjobbet for en dag. han 
får pigerne sat godt op til kampen, men hel-
sinki er lige en tand bedre end os, så vi taber 
1-2. Men alle pigerne havde fire dejlige dage 
i Vildbjerg. 

Pigerne var nu blevet u-13, og tilmeldt i u-13 
9-mands i a-rækken. Vi var i pulje med kol-
ding, Billund, erritsø, lyseng og ha85 fra 

Silkeborg. det var en lidt underlig turnering, 
vi var kommet i, for de tre hold, som lå i top-
pen, slog hinanden på kryds og tværs. Vi 
havde som sædvanlig lidt svært ved at vinde 
over kolding og Billund. de tre bedste fra 
rækken rykkede op i Mesterrækken. Vi endte 
desværre på en fjerdeplads, så vi må blive i 
a-rækken endnu en sæson.           
Vi spillede også pokalkampe i efteråret, og 
det klarede piger rigtig flot. Vi vandt først 
8-3 over Rårup, hvorefter det gik ud over jer-
ne IF, som vi slog 6-4. nu gjaldt det så kvartfi-
nalen mod ha85 fra Silkeborg, og endnu en 
sejr kom i hus, blot 17 sekunder før tid, idet 
vi scorede til 3-2. Så nu venter semifinalen til 
foråret 2014.       
Pigerne har igen i år vist, at de er et SuPeR 
godt hold, både på og udenfor banen. og 
endnu engang en stor tak til forældrene for 
fin opbakning.

Troels og Gitte
                           

U-13 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Cecilie Christensen, Laura Schytte, Frederrikke Kristiansen, 
Camilla Jørgensen, Karoline Hermansen, holdleder Gitte Christensen
Forrest fra venstre: Eline Gernow, Freja Dørr, Katrine Stald Østergaard, Johanne Andersen, Rikke Troelsen

U13 Piger a (2001) 9M efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Erritsø GIF 10 7 0 3 31-23 21
2 Billund IF 10 6 2 2 31-22 20
3 Kolding B (2) 10 5 4 1 37-17 19
4 Vejle B 10 4 2 4 35-28 14
5 IF Lyseng (1) 10 2 3 5 19-30  9
6 HA85 10 0 1 9 20-53  1
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U-11 piger forår 
henover vinteren deltog vi i en masse spæn-
dende indendørsstævner. over et par måne-
der var vi bl.a. med i lindved Cup, Sport24 
Cup og Trailer Cup. Ved alle stævner modtog 
vi pokaler og medaljer og fik meget fine pla-
ceringer. Vi deltog for det meste med blan-
dede a- og B-spillere.
I april sendte vi et blandet a- og B-hold til 
hummel Cup i horsens. 
kvindelandsholdet er også altid et hold vi 
bakker op, når de spiller hjemmekamp på 
Vejle Stadion. Vi har også deltaget sammen 
med dem en lørdag til pudekamp i Vejle. 
Sidst i maj deltog vi, igen i år, med et blandet 
hold i Madsby Cup, hvor vi nåede til semifi-
nalen. Forårets sidste stævnedeltagelse var i 
vores egen VB Pige Cup.

den største begivenhed var ubetinget u-11 
a’s deltagelse i nørhalne Cup i kr. himmel-
fartsferien. Prøv at se hvad der pludselig duk-
kede op fra én af pigerne:

kære dagbog
jeg havde glædet mig som en vanvittig. Vi 
skulle til nørhalne med a-holdet og spille et 
stævne, hvor knap 800 hold (inden- og uden-
landske) stillede op. jeg glædede mig spe-
cielt, fordi det var sammen med mine venner 
og vores familier. det var jo næsten som at 
tage på ferie med alle sine veninder. Tænk 
at vores familier gad bruge en ferie på vores 
fodbold i telt og campingvogne…. På en 
græsmark! Men det så nu ud til, at de hyg-
gede sig rigtig godt sammen om aftenenj
Familie-veninder-fodbold… de tre bedste 
ting i verden.
Vi skulle bo på en skole tæt ved boldbaner-
ne. Vi var så heldige at bo ved siden af VB’s 
u-15 piger, som også deltog.  Vi heppede lidt 
ved hinandens kampe, når det passede ind i 
programmet… det var hyggeligt.
det fedeste ved at deltage i sådan et stæv-
ne, var jo selvfølgelig at spille en masse god 
fodbold… men vi har et helt specielt sam-
menhold på hele holdet. Vi har altid været 
gode til at hygge os, grine og pjatte sam-
men. om eftermiddagene kunne vi synge så 
højt, at hele klasselokalet rystede. Vi legede 
også ”damefrisør” og spillede kortspil.  Én 
af dagene havde emma Målmand fødsels-
dag. det blev selvfølgelig fejret af holdet og 
familierne med sang, gave og hjemmebagt 
VB-kage!
jeg tror, det er det, der gør VB pigefodbold 
til noget helt specielt. Vores sammenhold! 
det vil jeg nødigt undvære…

kære dagbog
nu kommer det fedeste. Vi vandt det hele 
og fik Guld! Men ikke nok med det. Vi blev 
faktisk også det 9. bedst placerede hold (ud 
af 800) både for drenge og piger!! det var 
fantastisk. Stor Tak til anne Thomsen for det 
kæmpe arbejde hun har lagt i os pigerj

anonym u-12 spiller

U-12 piger efterår 
Sæsonen var præget af helt nye trænere og 
mange nye spillere. henrik lauenstein havde 
overtaget a-holdet og jens Berg trænede nu 
B-holdet med hjælp fra Troels Troelsen, og vi 
var oppe på ikke færre end 22 piger i afde-
lingen.
Trods et helt nyt a-hold har henrik formået 
at skabe en god ånd og gejst blandt pigerne. 
de har vundet fem og tabt tre kampe i løbet 
af efteråret. kimen til noget stort er lagt og 
udsigt til masser af stævnedeltagelse. og det 
gode sammenhold har forplantet sig til alle 
pigerne. en SToR tak til henrik, jens og Tro-
elsj

Birgitte S. Andersen
holdleder

U-8 / U-9 piger
Så er endnu et år gået med en flok super 
piger, der bygger på hver gang.
Vi har spillet flere indendørsstævner med 
mange fine resultater, og hvor vi ved flere 
lejligheder har spillet i årgangen over, da der 
ikke har været nok hold i vores egen årgang. 
Men piger har taget det med oprejst pande 
og har bare kløet på. det har givet flere 
semifinaler og finaler til pigerne. 
Fra d. 12/4 - 14/4 deltog pigerne i hummel 

U-11 piger vinder Nørhalne Cup
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Cup i horsens med stor succes. det var første 
gang, vi var til et stævne, hvor pigerne skulle 
sove - og så to gange…! det tog pigerne i stiv 
arm og klarede til et 12-tal - der var derimod 
et par forældre, der havde sommerfugle i 
maven…! Stævnet blev en stor oplevelse for 
pigerne, og på banen var de super med rig-
tig mange vundne kampe. en god og lærerig 
weekend for pigerne.
I turneringen gik det også godt - måske ikke 
så meget resultat- som udviklingsmæssigt. 
de aftaler, vi laver, holder pigerne og bruger 
de ting, vi træner i kampene. det er dejligt, 
når en af pigerne lige laver en pull-push, en 
step-over eller et cut i kampen. 
Sidste stævne inden sommerferien var VB 

Pige Cup. også her viste pigerne flot humør 
og en fin gang fodbold.
efter en veloverstået sommerferie tilmeldte 
vi et hold både i u-8 og i u-9 til turneringen, 
så de kunne blive matchet lidt bedre. og det 
har givet pote. Begge hold viser rigtig flot 
sammenspil og hjælper hinanden på ban en, 
det er en fryd at se dem spille. og jeg kan 
kun sige det igen og igen og igen: det er et 
superkuld pigespillere, der her er på vej frem.
en stor tak til alle forældre for deres flotte 
opbakning både til pigerne og underteg-
nede. 

Troels Troelsen

U-8 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Lea Troelsen, holdleder Lone Berg
Forrest fra venstre: Anna Buk, Cecilie Setnik, Lærke Berg, Josephine Andersen, 
Fraværende: Emilie Poulsen

diverse mindre arrangementer

Kjeld drejer                                  MusiK
Lidt god musik gør mennesker glade
Keyboard

50 års fødselsdage og opefter
sølvbryllup / guldbryllup / diverse mindre arrangementer

Kjeld drejer NielseN  Musiker  kjelddrejer@live.dk
Musik til Deres fest: Telefon: 26978433
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U-9 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Josefine Christensen, Katrine Lautrup, Finja Knauf, holdle-
der Lone Berg
Forrest fra venstre: Celina Setnik, Helena Thorup, Amalie Kristoffersen, Lærke Berg, Naja Vangsgaard

Siden starten i 1997 er små 93.000 piger gået 
ombord i Pigeraketten rundt om i landet – et 
af dBu’s hvervetiltag for at skaffe flere piger 
til fodboldklubberne.
Vanen tro landede raketten også i år i VB 
Parken – denne gang Grundlovsdag. Vi var 
lidt spændte på, om det var en god ide at 
afvikle på en fridag – tilmed var vejret rigtig 
fint – men over 60 piger havde fundet vej til 
rumbasen, hvor de blev hjulpet gennem de 
forskellige planeter af friske piger fra VB’s 
u-13 og u-15 afdelinger.
også i år gav arrangementet pote i form 
af nyindmeldelser i pigeafdelingens yngste 
kategorier.
dBu varsler i 2014 en ændring af konceptet, 
så det bliver en anelse mere fodboldrelate-
ret.

Ole Kristensen

DBU's Pigeraketten
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 • Jordarbejde
 • Kloakarbejde
 • Belægningsarbejde
 • Vejarbejde
 

VB blev pinselørdag udfordret til en 7-mands kamp i VB Parken af tyske Norderstedter SV, som var på besøg 
i Danmark med deres 17-19-årige piger. Vi fik stablet et meget blandet hold bestående af senior-, U-18-, 
U-15, og U-13 (!) spillere på benene.
VB var så ugæstfri at vinde 5-4 i en fin kamp…

Dansk-tysk venskabskamp
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 VB Pige-Cup
VB Parken summede af liv lørdag d. 29-06, da 
Vejle Boldklub for anden gang arrangerede 
VB Pige Cup. 57 hold fra 25 jyske og fynske 
klubber deltog, og over 500 piger dystede 
dagen lang. 127 kampe skulle afvikles, inden 
vinderne af de enkelte rækker var fundet. 
der blev konkurreret i rækkerne u-8 til u-15, 
hvilket betød, at der blev spillet både på 5-, 
7- og 11-mandsbaner.
alle piger fik en T-shirt med hjem, ligesom 
der var medaljer til de yngste, og selvfølgelig 
blev vinderne af de enkelte rækker i både a 
og B behørigt præmieret. når de ikke lige var 
i gang på banerne, kunne pigerne fornøje sig 
med at få målt deres sparkehastighed i dan-
ske Bank »skydeteltet«.
VB's Venner havde en travl dag i cafeteriet, 

og på banerne, i stævnetelt og andre steder 
var masser af frivillige i gang for at få afviklet 
det store arrangement, som - bl.a. begunsti-
get af tørvejr - blev en succes.
Man kan allerede nu sætte kryds i kalende-
ren d. 28-06-14, hvor VB Pige Cup løber af 
stabelen igen.
Vinderne i de enkelte årgange blev i hen-
holdsvis a- og B-rækker:

u-8: kolding B 1, VB 1
u-9: FC horsens, Bramdrupdam
u-10: Stensballe Ik, Middelfart
u-11: lyseng, aabenraa B
u-12: dalum, Gauerslund 1
u-15: Fredericia kFuM/fF 1 og Team VaB

Er man i tvivl, om VB Parkens P-plads er underdimensioneret, kan man besøge anlægget ved 
VB Pige Cup…

Så er der sejrsdans…

Der regnes på kraft i stævneteltet

VB’s Louise Schmidt i kamp om bolden i U-11 kampen 
mod Lyseng
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Programsælgere ved divisionskampene: Ole Kristensen, Ulla Kristensen, Kaj Benzon, Carsten Würtz og Georg Sørensen 

Programsælgere

– alt i årstidens
fi sk og vildt

Havnens Fiskehus
telefon: 

75 82 20 43
75 82 84 44

ToMMy 
aNderseN
T ø m r e r m e s t e r

E s b e r n  S n a re s  Ve j  2 3

D K  -  7 1 0 0  Ve j l e

Tl f.  4 0  8 4  9 8  0 0

Fa x  7 5  8 3  0 8  4 9

E-mail:
tommya@andersen.mail.dk
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En VB'er i Lederhosen

den 14. november i år fyldte en af vB’s helt 
store koryfæer, Johnny Hansen, 70 år. Som 
den eneste dansker nogensinde oplevede 
Johnny i 70’erne en stor og mangeårig suc-
ces hos øjeblikkets helt hotte navn på den 
globale fodboldscene – storklubben Bayern 
München.
vi ser tilbage…

”dBu er forældet – vi vil se johnny!” Sådan 
stod der på et banner, vrede publikummer 
havde medbragt i Idrætsparken d. 23. juni 
1968 til den landskamp mod norge, hvor 
johnny hansen var blevet strøget af hold-
kortet, fordi han havde besøgt FC nürnberg 
med henblik på en evt. aftale.
dBu var på det tidspunkt amatørismens høj-
borg, og der blev slået hårdt ned på enhver 
flirt med professionalisme.
”jeg talte aldrig selv med dBu om sagen, 
men måtte erfare gennem radioen, at jeg 
ikke skulle spille. I dag kan jeg jo kun ryste 
på hovedet af det,” smiler johnny ved min-
det. ”hvad man i øvrigt ikke vidste, var, at 
jeg også havde været i kontakt med Borussia 

Mönchengladbach, men de ville hellere have 
ulrik le Fevre!” 
På dette tidspunkt havde en lang række 
landsholdsspillere forladt landet for at spille 
professionelt - fortrinsvis i uSa - og der var 
kun ulrik le Fevre og johnny hansen tilbage 
fra 1967-landsholdet. ”Så jeg nåede oven i 
købet at blive landsholdsanfører i kampen 
mod Finland d. 04. juni,” fortæller johnny.

Men aftalen med FC nürnberg blev en rea-
litet.
”og meget skulle gå rigtig hurtigt,” husker 
johnny hansen. ”jeg havde en eksamen, der 
skulle overstås, og jeg måtte også skynde 
mig at blive gift med min daværende kære-
ste, for nürnberg er jo katolsk område, hvor 
det ikke var velset at leve papirløst.”
johnny hansen havde trådt sine barnefod-
boldstøvler i VB og var i 1968 24 år og havde 
allerede 134 kampe for VB’s bedste hold 
samt 20 landskampe i rygsækken. ”det var jo 
en solid ballast, og det hjalp mig selvfølgelig 
meget, selv om overgangen til professionelle 
forhold var barsk. Men jeg fik min plads på 

Kælderen på Horsvangen bærer masser af minder om Johnny Hansens tid på 70’ernes legendariske storhold
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nürnbergs hold fra dag 1. jeg var i en god 
kondition og havde et godt forhold til anfø-
rer luggi Müller, som hjalp mig meget den 
første tid.”
Først var der dog en lang og opslidende 
træningslejr forud for den nye sæson under 
ledelse af den berygtede træner Max Merkel.
”det var skrap kost - op og ned ad bjergsi-
derne! Vi trænede alt for hårdt med det 
resultat, at da turneringen startede, løb 
modstanderne fra os, fordi vi havde for tun-
ge ben. Vi skulle bl.a. løbe en 400 m med to 
medicinbolde, og efter 300 m fik jeg en fiber-
sprængning i maven, som jeg havde meget 
vanskeligt ved at komme mig over.”
nürnberg havde egentlig et godt hold. ”Mas-
ser af gode spillere, men det kom aldrig til at 
fungere, og vi rykkede ud.”
efter et år i regionalligaen og efter et kikset 
oprykningsspil havde ”der Club” ikke længe-
re råd til at beholde vejlenseren, og johnny, 
der nu var 26 og ventede barn med sin kone, 
tænkte på at vende tilbage til danmark.

”Men så meldte Bayern München sig. de 
havde kun to spilleklare backs samt en lang-
tidsskade, så behovet var akut, og samtidig 
havde de set mig i en træningskamp mod 
nürnberg, hvor jeg åbenbart havde gjort et 
godt indtryk. jeg mødtes med træner udo 
lattek og manager Robert Schwan på en 
restaurant i München, og vi blev enige.”
Pengene i Bundesligaen var jo ikke tilnær-
melsesvist, hvad de er i dag. 
”jeg kom vel til at tjene en 2½-3 gange så 
meget, om jeg gjorde civilt derhjemme, når 
krankenversicherung og alt det andet var 
betalt.”
heller ikke forholdene i den sydtyske Metro-
pol var at sammenligne med i dag og faktisk 
slet ikke så gode som i nürnberg.
”Vi havde råderet over en enkelt trænings-
bane m. løbebane og måtte fx dele med 
amerikanske baseballspillende soldater, ” 
husker johnny. ”der var byggeri i gang, men 
på det tidspunkt var omklædningsrummene 
faktisk nogle skure.” Bayerns hjemmebane 
var i 1970 stadig Stadion an der Grünwalder 
Strasse.

overgangen fra nürnberg var ikke så stor. 
også i München var der træningslejre og 
hård træning, og holdet havde netop gen-
nemgået en stor udskiftning i forhold til 
sæsonen før. Ti spillere var forsvundet, syv 
nye kommet til, og man arbejdede med en 
førsteholdstrup på kun 18 spillere.
ofte har der på de indre linjer i storklubben 
jo været en del tumult, men det mærkede 

man ikke det store til dengang, fortæller 
johnny hansen.
”der var bare nogle bestemte journalister, 
vi fik besked om at holde os fra, for dele af 
pressen ville benytte den mindste anledning 
til at forsøge at skabe skandaler.”
også i München slog johnny hansen igen-
nem med det samme. holdet blev i hans før-
ste år trods den store udskiftning vicemestre 
og pokalvindere.
hvor rivalerne i dag hedder Borussia dort-
mund, var det dengang Borussia Mönchen-
gladbach. I johnny hansens seks år i Bayern 
vandt ”die Fohlenelf” og München hver tre 
tyske mesterskaber.. de to klubber dannede 
også stort set det tyske landshold.
johnny havde flere direkte dueller med ulrik 
le Fevre, som spillede venstre wing hos hol-
det fra Bökelberg. ”Første gang vi mødtes, 
blev ulrik skiftet ud i pausen, husker johnny 
tilfreds. ”Men i en senere kamp måtte jeg 
også opleve, at han smuttede forbi og sco-
rede mod os.”

Fra 1972-74 snuppede Bayern mesterskabet, 
og i 1974 blev det til sejr i europa Cup’en for 
mesterhold, forløberen for Champions’ lea-
gue.
”otte dage inden finalen mod atletico 
Madrid brækkede jeg næsen, da Georg Vol-
kert fra hSV ramte mig med knæet. jeg var 
ved specialist og fik næsen sat på plads. der 
var ikke sådan nogle fancy masker som i dag, 
så jeg spillede bare uden noget.”
Schwarzenbeck udlignede med et desperat 
langskud i sidste minut atleticos 1-0 føring, 
og Bayern vandt omkampen 4-0. dermed 
kunne johnny hansen for første gang løfte 
pokalen med de store ører. Som den eneste 
dansker nogensinde løftede han den igen to 
år senere, da Bayern München slog St. eti-
enne 1-0 i finalen.
johnny står også i historiebøgerne som den 
spiller, der i 1971 scorede det første Bundesli-
gamål på det olympiske Stadion i München.
”det første mål på allianz arena blev i øvrigt 
også scoret af en back,” smiler johnny.

”efter den første europa Cup sejr var der 
alvorlige tømmermænd, og flere var slet ikke 
med i den efterfølgende sidste runde i Bun-
desligaen dagen efter (!) i Gladbach – Viggo 
jensen spillede hele kampen for os. jeg selv 
spillede med en voldsom hævet ankel. Vi var 
helt væk og tabte 5-0 – allan Simonsen sco-
rede det ene mål. Gerd Müller og jupp hey-
nckes sloges det år om at blive ”Torjäger,” og 
heynckes fik med to mål indhentet Müller.”
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johnny betoner, at Bayern af i dag er et langt 
bedre hold end dengang i 70’erne.
”de spiller langt hurtigere i dag, og så har de 
deres lynhurtige kanter i Robben og Ribery. 
Vi havde ingen hurtige wings, men spillede 
den op i midten efter et enkelt koncept. Bag-
til holdt Sepp Maier buret rent, Beckenbauer 
førte bolden op i straffesparksfeltet til Mül-
ler, som scorede...”
Backspillet har også ændret sig. alaba og 
lahm kan gå med frem, så bliver der lukket 
efter dem. dengang var det kun Becken-
bauer og Breitner, der måtte gå med frem 
– Schwarzenbeck, Zobel og jeg måtte pænt 
blive tilbage.”

”der kaiser” Franz Beckenbauer var en reser-
veret, men intelligent og velanskrevet spiller, 
der altid evnede at begå sig,” erindrer john-
ny, der samtidig peger på udo lattek som 
den bedste træner, han har haft i karrieren.
”lattek var en blændende taktiker. hvor 
andre trænere måske ventede til pausen 
med at lave noget om, behøvede udo kun en 
fem-seks minutter til at analysere kampen og 
foretage sine skaktræk.”

højrebacken satte stor pris på livet i Mün-
chen. 
”det er en dejlig by, meget international. og 
økonomisk og erhvervsmæssigt er Bayern 
velstillet – bl.a. med tre flyfabrikker.”
Trods sit seksårige ophold blev johnny aldrig 
den lykkelige ejer af et par lederhosen. ”Til 
et ”Fasching”-arrangement måtte jeg låne et 
par af Schwarzenbecks far!” ler johnny.

johnny har ikke mere den store kontakt til 
Bayern. ”jeg mødte uli hoeness i forbindelse 
med et besøg i München med et drengehold 
fra Bredballe, og Schwarzenbeck og Roth har 
jeg da også truffet siden.”
klubbens nye hjemmebane allianz arena har 
johnny besøgt en to-tre gange.

efter seks år i München vendte johnny han-
sen tilbage til Vejle, hvor han spillede end-
nu to år. det sidste år var han skadet, men 
fik dog en medalje om halsen, da VB vandt 
mesterskabet i 1978.
Civilt vendte han tilbage til sygesikringen og 
et arbejde med hulkort, men efter halvandet 
år blev han ansat som leder af Idrættens hus.
”jeg stod med ansvaret for 40 ansatte, og 
der var 1000 ting at sætte sig ind i. Fodbold-
mæssigt havde jeg taget dBu’s trænerkursus 
3 og var indstillet til kursus 5, men med små 
børn og det krævende job mente jeg ikke, 
jeg kunne afse så megen tid, så jeg takkede 
nej. Trænervejen blev det så aldrig.”
han gav dog en hånd med i Bredballe IF, hvor 
hans sønner spillede, og siden blev det til tre 
år i VB’s prof.-bestyrelse fra 2000-2003. ellers 
er det golfjernet, der svinges – bl.a. sammen 
med adskillige andre gamle VB’ere.
johnny følger stadig jævnligt kampene på 
stadion. ”det er jo lidt trist at følge klubbens 
nedtur. ofte har vi haft gode spillere, der 
bare ikke passede sammen – ligesom den-
gang i nürnberg. og så har man måske for 
ofte sagt farvel til de forkerte. det er vigtigt 
at holde på dem, der har rødder i VB – og så 
acceptere, at det tager tid at spille et hold 
sammen.”

Ole Kristensen

Johnny løfter pokalen med de store ører efter EC 
finalesejren over Atletico Madrid. I øvrigt skimtes 
Udo Lattek, Gerd Müller, Sepp Maier, Franz Becken-
bauer og Rainer Zobel

BLÅ BOG:
Navn: Johnny Hansen
Født 14-11-43
Startede i VB som 8-årig
To U-21 landskampe
45 A-landskampe, 3 mål
Årets spiller 1967
1962-1968 og 1976-78 214 kampe for VB, 1 mål
1968-70 FC Nürnberg 53 kampe, 5 mål
1970-76 Bayern München 164 kampe, 7 mål
Tysk pokalvinder med Bayern München 1971
Tysk mester med Bayern München 1972, 1973, 
1974
Vinder EC for Mesterhold 1974 og 1976
Vinder af VM for klubhold 1976
Dansk Mester med VB 1978
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rødt-hvidt hjerte bag store oplevel-
ser på vejle Stadion

Rigtig mange drenge og piger fra Vejle Bold-
klubs mange samarbejdsklubber har gennem 
kuV fået en oplevelse for livet som ”bold-
drenge”, maskotter eller som spillere i en 
forkamp. Bag de mange gode oplevelser står 
58-årige Peter Grøndahl, der på vegne af VB 
og kuV arrangerer, hvilke hold, der skal være 
bolddrenge, maskotter eller spille forkamp 
på Vejle Stadion, ligesom han er tovholder 
på selve kampdagen. 
Peter Grøndahl, der på 40. år arbejder i Vejle 
kommunes regnskabsafdeling, er efterhån-
den en rutineret herre med i hvert fald et 
godt stykke over 100 kampe for VB og kuV, 
som ansvarlig for bolddrenge og maskotter. 
- jeg tror, at det er omkring 10 år siden, jeg 
begyndte som ansvarlig for bolddrengene, 
for jeg kan se, at jeg er i Årsskriftet 2004 i 
en polo, jeg fik i den forbindelse. I starten 
var det kun bolddrenge, jeg var ansvarlig for, 
men efter et par år kom maskotterne til, og 
for fire år siden kom forkampene med, siger 
Peter Grøndahl. 
Vejen til ”jobbet” som frivillig i Vejle Bold-
klub og kuV er gået over en lang årrække 
som særdeles aktiv frivillig i jelling fS' fod-
boldafdeling blandt andet som klubbens 
kuV-repræsentant. 
- da jeg stoppede i jelling fS' fodboldafde-
ling, spurgte jeg kuV-koordinator Carsten 
S. hansen, om han kunne bruge mig til 
noget administrativt i kuV-regi, og så blev 
jeg ansvarlig for bolddrengene i forbindelse 
med VB's hjemmekampe, siger Peter Grøn-
dahl, da vi besøger ham i bolddrenge- og 
maskot-rummet på Vejle Stadion. 
her lader han skinne igennem, at det har han 
ikke haft grund til at fortryde. På ti år han 
således kun misset 2-3 kampe. 
- der er to ting, der driver værket for mit 
vedkommende. 1. VB er halvdelen af mit 
liv. 2. det er fantastisk at give børn og unge 
mennesker en god oplevelse, og det er en 
stor fornøjelse hver gang. Specielt maskot- 
terne er altid meget spændte, og nogle får 
ikke sovet om natten op til. en gang har jeg 
været ude for, at en maskot har fået så ondt 
i maven, at han ikke kunne løbe med ind, 
siger Peter Grøndahl. jeg elsker det, selvom 
det kan være hårdt arbejde at få fat på hol-
dene og få koordineret med klubberne i 
kuV-samarbejdet, siger Peter Grøndahl. 

I sommer kunne han fejre 40 års jubilæum 
ved Vejle kommune. 

- Så lang tid holder jeg nok ikke som ansvarlig 
for bolddrenge og maskotter, men så længe 
jeg synes, at det er sjovt, bliver jeg ved. det 
er jo også et godt alibi at have for at komme 
til fodbold, siger Peter Grøndahl med et smil. 

- Min familie ved godt, at de som udgangs-
punkt ikke skal arrangere noget, jeg skal del-
tage i på de dage, hvor Vejle Boldklub spiller 
hjemmekampe, slutter Peter Grøndahl.

kuV-koordinator Carsten S. hansen har store 
roser til Peter Grøndahl:

- Peter Grøndahl er i den grad med til at gøre 
en forskel, og han er simpelthen uundværlig 
for kuV med det store stykke arbejde, han 
laver omkring bolddrenge, maskotter etc. 
han har givet rigtig mange børn fra kuV-
klubberne en kæmpe oplevelse på Vejle Sta-
dion. Vi er dybt taknemmelige for det store 
arbejde, Peter Grøndahl leverer for kuV og 
Vejle Boldklub, siger Carsten S. hansen.

Henning Jepsen

Rødt-hvidt hjerte...
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Gennem en menneskealder har tidligere 
minister henrik dam kristensen været en af 
de allermest trofaste tilskuere på Vejle Sta-
dion.
”jeg er jo født i Vorbasse, og det var gerne 
sådan, at 50 procent af fodboldglade Vor-
basse-folk tog til esbjerg og så fodbold og 50 
procent til Vejle. jeg kom hurtigt til at tilhøre 
sidstnævnte kategori…! jeg var en purk på 
omkring 6 år, da jeg begyndte at komme på 
Vejle Stadion og har altså holdt ved gennem 
et halvt hundrede år. de sidste 7-8 år har jeg 
haft årskort, som fornys automatisk hvert år. 
når jeg får en ny sekretær, sørger jeg altid 
for, at VB’s kampe plottes ind i kalenderen. 
der kan selvfølgelig komme noget presse-
rende politisk i vejen, men jeg ser vel i gen-
nemsnit 85 procent af hjemmekampene.” 
henrik dam følges ofte med sønnen jannick 
eller en god ven, og som han selv siger, så 
kender han jo alle de omkringsiddende på 
tribunen.
han snupper også gerne en udekamp, hvis 
det passer med, at VB har et midtugeopgør 

i københavn, når han alligevel er på Christi-
ansborg. og kampe i Fredericia eller andre 
lokalderbyer går han også nødig glip af. 
henrik dams egen karriere foregik på ven-
stre fløj i Vorbasses ungdomsafdeling, men 
karrieren var overskuelig, og det er fra side-
linjen, han har haft den største berøring med 
det ædle spil.
MF’eren fortæller, at man på Christiansborg 
snakker lige så meget fodbold som på andre 
arbejdspladser – ja, måske mere. 
”Folk kommer jo fra hele landet, og efter en 
weekend falder der altid bemærkninger om, 
hvordan det er gået med deres respektive 
klubber. Torben hansen fra den socialdemo-
kratiske gruppe er fx svoren Randers-mand 
og har det skidt, hvis de har tabt.”
også international fodbold følger man med 
i på Borgen. ”Thulesen dahl og Bjarne Cory-
don er fx liverpool-fans,” fortæller henrik 
dam, som også selv har en svaghed for hol-
det fra anfield Road.

henrik dam kristensen mener, idrættens for-

Henrik Dam Kristensen i Gravesen Corner før endnu en hjemmekamp

VB's ven på Borgen
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hold nyder stor bevågenhed såvel på Christi-
ansborg som hos kommunerne. eliteidræt-
ten nyder godt af forskerordningen, og de 
faciliteter, der stilles til rådighed for bredde-
idrætten er på et højt niveau sammenlignet 
med andre lande. og idrættens forhold vil 
også have en pæn placering i debatten før 
efterårets kommunalvalg.

adspurgt om hvilke spillere, der helt sikkert 
ville være at finde på henrik dams VB all 
Starhold, har den tidligere landpost straks 
mange navne på bedding.
”der er jo ingen tvivl om, at gamle koryfæer 
som Tommy Troelsen, ulrik le Fevre og allan 
Simonsen skal med. og af nyere navne har 
jeg en forkærlighed for spillere som alex 
nørlund, klaus eskildsen, ulrik Balling og 
Steffen kielstrup.”

Spørger man politikeren om mindeværdige 
stunder på Stadion, er det også som at trykke 
på en knap. hulter til bulter vælder minder-
ne frem.
”Rædselsscenariet må så absolut være, da vi 
tabte 0-7 til Randers i 2004,” mindes dam, 
som dog også finder masser af positive høj-
depunkter på sin tur ned ad Memory lane. 
”jeg husker et specielt mål af nikolaj jørgen-
sen – fantastisk spiller i øvrigt, men desværre 
ofte skadet – mod aaB. en pokalkamp mod 
horsens, som måtte i omkamp og straffe…ja, 
man kunne blive ved.”

kigger man tilbage på klubbens udvikling de 
senere år, er det især den missede oprykning 
i foråret, der martrer den tidligere minister. 
”det var bare så forbandet. Tegningen var 
der virkelig, alt var på plads, og det var så 
forbistret ærgerligt, det glippede i de afgø-
rende kampe bl.a. mod Viborg. når man ser, 
hvordan det er gået Viborg og FCV er der 
ingen tvivl om, vi også kunne have bidt os 
fast i superligaen.”

henrik dams håb for nuværende er, at VB 
giver sig ro til at lade holdet gennemgå en 

kontinuerlig udvikling i en længere periode. 
”Vi har en smal trup, og der mangler lidt i 
alle kæder, men giv det nu tid. og hold så 
fast i Tonny hermansen!”

når talen er på samarbejdsrelationer, udfol-
der henrik dam al sit politikerdiplomati. 
”jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er glad 
for, vi hedder VB igen. Men man må selvføl-
gelig gøre op med sig selv, hvad ambitionen 
er. er målet en kontinuerlig top 5-placering 
i superligaen og adgang til den europæiske 
scene, kræver det et større kapitalgrundlag, 
og her er Trekanten jo et kæmpe vækstom-
råde. Men til det er tiden ikke moden, og 
lige nu gælder det VB!” slutter henrik dam, 
inden han med sønnen jannick haster op på 
sin vante plads på Spar nord Tribunen for at 
gøre klar til endnu en kamp med yndlings-
holdet i de røde bluser.

Ole Kristensen

Blå Bog:
Henrik Dam Kristensen
Født 31. januar 1957 i Vorbasse
Gift med Bente Dam Kristensen
Landpostbud, Vorbasse, fra 1978 til 1986
MF 1990-2004 og 2007-
Landbrugs- og fiskeriminister fra 27. 
september 1994 til 30. december 1996
Fødevareminister fra 30. december 1996 til 23. 
februar 2000
Socialminister fra 23. februar 2000 til 
27. november 2001
Medlem af Europa-Parlamentet 20. jul. 2004 - 
15. okt. 2006
2011 Præsident for Nordisk Råd
Transportminister fra 3. oktober 2011
til 9. august 2013
Nu gruppeformand for den socialdemokratiske 
gruppe på Christiansborg

der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk



HOvedSPOnSOr:
Frøs

 

eKSKlUSivSPOnSOr:
Anders Andersen’s Rengøring

Carlsberg

Give Elementer

Hummel

Casino Munkebjerg

Munkebjerg Hotel

Sydbank

Tegllund

Trefor 

PlatinSPOnSOrer:
Easyjuke

Hanssen Group

Mediaboost

TDC Erhvervscenter, Vejle

Palle Iversen A/S

R2 Group

Skov Advokater

Rengøringsfirmaet Rent

Solar

Spar Nord

Jyske Medier

Bryggen

Andersen Partners

R2 Agro

KUltUrPartner:
Torvehallerne

 

CHaMPiOnS ClUB:
Allan Hansen Automobiler

Anders Andersen’s Rengøring

HTH

TDC Erhvervscenter, Vejle

Vejle Turisttrafik

JTT Conveying A/S

KPMG

FDE

Restaurant Skyttehuset

Easy2Click

Lumiere

Munkebjerg Hotel

Nordea

Isabella

Trefor

Petrowsky

Lido Fitness

Skov Advokater

Sport 24

MG Stærk

Universal Transport

Casino Munkebjerg

Nisgaard & Christoffersen A/S 

KSL Grønt Service

GUldSPOnSOrer:
5E Byg

Audi Fredericia

BS & Co

Comwell Kellers Park

Comwell, Kolding

Easy2Click

Nordea

PWC

Restaurant Neptun

Tøjeksperten Vestergade

Share IT

Sole Gruppen

Tulip

Deloitte

Scandic, Kolding

Scandic Jacob Gade, Vejle

Slotssøbadet

Syddanske Medier

Subway

FTZ

Artus Byg

SAMARBEJDSPARTNERE



Ny Kolding Teater

SølvSPOnSOrer:
Arb. Landsbank

JK Pavillioner

Bjert Invest

Den Jyske Sparekasse

Amstrup Skilte

PA Brød

Bøje & Brøchner

Business Kolding

Front People

Martinsen

Hoka Tæpper

B.E.G. Danmark

JTT Conveying A/S

Østergaard

Lemminkäinen

LMO

Hosthouse

Preben Jørgensen HUse

Quattro Clinic

Nykredit

Uni Technology

Elgiganten

Morten Larsen

Telenor

Vejle Brand

Vinding Gruppen A/S

Vingsted hotel & konferencecenter

Tørring VVS & Pejsecenter A/S

Youfly

Peterson

 

ERHVERVSKLUBMEDLEMMER: 
AC El-installation ApS

Skyttehuset ApS

Jelling Musikfestival

Holmris

HTH Køkkenforum

Casino Munkebjerg og 

Munkebjerg Hotel

Vingsted Hotel & Konferencecenter

Malerfirmaet Mikkel-

sen & Ludvigsen A/S

LH Uni Gulve A/S

Torvehallerne A/S

BDO Statsautoriseret Re-

visionsaktieselskab

Andersen Partners 

Lido Fitness

R2 Group A/S

Vinding Gruppen A/S

Henriksen Bøger & Papir

Hummel A/S

Ok Snacks A/S

Sole Minkfoder A/S

Universal Transport & Flyt-

teforretning ApS

Quattro Clinic

KPMG Statsautoriseret Re-

visionspartnerselskab

Restaurant Neptun ApS

Bagger-Sørensen Invest A/S

Hanssen Holding A/S

Hoffmann A/S

Isabella A/S

Palle Iversen A/S Jern & Staal

PWC

Forsikringsselskabet Vej-

le Brand af 1841g/S

Danske Bank 

SKOV Advokater

Bøje & Brøchner a/s

Hundsbæk & Henriksen A/S, 

Rådgivende Ingeniører

Sport24

Jansson Gruppen A/S

Jyske Medier A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Sydbank A/S

Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vejle

Holtum Data A/S

SAMARBEJDSPARTNERE



SAMARBEJDSPARTNERE

Jyske Bank A/S Vejle

Quick Info

Restaurant Bone's A/S

Boligbutikken-Vejle ApS

Syddansk Erhvervsskole Vejle

Billund Trav

Dan Cake A/S

FTZ Autodele & Værktøj A/S

Hornstrup Kursuscenter

LD Handel & Miljø A/S

MB Solutions A/S

Middelfart Sparekasse

City Vejle

P.A. ANDERSEN & SØNNER

Jelling Naturkød

Lemminkäinen A/S

Ingvard Christensen Aps

Alimex Seafood A/S

Colliers International Danmark A/S

Hans Laursen Optik A/S

Insign v/ Michael Kristensen

Lumiere A/S

Nykredit 

Optimera Vejle A/S

Entreprenørfirmaet Øster-

gaard, Vejle A/S

Realkredit Danmark

MG Stærk A/S

TFC Fastfood A/S

Mediaboost V/ Lene Brøndum

EA Værktøj Engros A/S

Restaurant Vedelsborg

Campex ApS

Sports Pharma A/S

Vejle Turisttrafik

Software Design v/ Allan Pedersen

Vejle Rejser ApS

E. S. Vejle ApS

Tøjeksperten Buch A/S

Nortec System A/S

LRØ I/S

Arbejdernes Landsbank

Add-On Products ApS

Anders Andersen's Rengøring

Saxo Privatbank A/S

BSM Reklame

Caféen - Den Gamle Arrest ApS

Rambøll Danmark A/S

Spinderihallerne

Codex Advokater

BRF Kredit A/S 

home Vejle

Marius Pedersen A/S

Nisgaard & Christoffersen A/S

RUMarkitektur

Multiline A/S

Vognmand Knud Gade A/S

K.G. Hansen & Sønner A/S

Blomsterhuset Karetmagergården

Dansk O.T.C. Finans ApS

Den Jyske Sparekasse - Vejle

Sannes Malerforretning A/S

Free-Form A/S

Frontpeople A/S

Martinsen A/S

Tømrermester Karsten Høgs-

borg Petersen ApS

Lindved El A/S

Ok A.M.B.A.

Teknos A/S

Give El

Danske Leasing 

Comwell Kellers Park P/S

Vemas A/S

Raunstrup Tømrer A/S

Dansk Stålspær A/S

Dagli'brugsen Ødsted

Alfred Jensen & Søn A/S

Din Elektriker 

Tormax Danmark A/S

Conrad Café

Dankøl A/S
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Lifa A/S

Campus Vejle

Bredballe Have- Og Anlægsservice 

Jobcenter Vejle

DGI-Huset Vejle

Hotel Hedegaarden A/S

Codex Advokater

DANSK KreditorService A/S

Dansk Ventil Center A/S

Hoka Tæpper & Gulve ApS

Idé-Kemi ApS

Danbolig

EUROPCAR A/S

Strib Grønt

Hetek ApS

Kiropraktor Lilly Schmidt Davidsen

KSL Grøn Service A/S

Vejle Kommune

Moogio Vejle

Preben Jørgensen Huse A/S

Kontorkompagniet - Mogens Daarbak

Stark Superbyg Vejle

Trekantens Diamantskæring ApS

Tømrermesteren Søren Bak ApS

Murermester Ove Larsen

JR Maskincenter 

Boesens Begravelsesforretning I/S

Madbooking V/ Lone Lykke Beyer

Mølgaard Invest ApS

Petrowsky A/S

Tørring VVS & Pejsecenter A/S

Vejle Firma Idræt

Dansk Indkøb 

EC Sikring A/S

A/S SportConcept International

Trekantens Telt & Serviceudlejning

Forzabikes.dk

HostHouse

JTT Conveying A/S

Brdr. Plagborg ApS

Vognmand Morten Larsen

Renseriet.com

JEVI A/S

Give Vinhandel V/ Tommy Vi-

debæk Albrechtsen

Carlsberg Danmark A/S

Wellmore A/S

Allan Hansen Automobiler A/S

AT Biler A/S

JK Pavilloner ApS

Hvenegaard & Jens Bo Land-

inspektører A/S

Knutsson VVS A/S

Artusbyg A/S

Tømrermester Tommy Andersen ApS

Skovdal Kro A/S

Dækbussen

Århus Jernbane Apo-

tek v/ Bent Hougaard

Vejle Erhvervsudvikling

Falks Flytteforretning ApS

Loyalty Factory

CC & CO

Niels Ærø Malerentreprise ApS

GSV Materiel Udlejning

Digitalhuset

Holm Frederiksen A/S

Audi Fredericia

Bryggen Vejle

Tegllund A/S

Scandic Vejle

Lokalavisen Vejle

Foreningen oktoberfest i Vejle

BankNordik

Match Racing Denmark

Invita Vejle

Caverion

JMC A/S, Svane Køkkenet, Vejle

Vestervang Maskinværksted A/S

Telenor Erhvervscenter

TDC A/S

Th. Udengaards Metalstøberi A/S
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JKE Design

Restaurant Carlslund A/S

Ofir A/S

Frøs Herreds Sparekasse

Aktiv Fokus

TDC Erhvervs Center Vejle C ApS

Brandstorm

Deloitte Statsautoriseret Re-

visionspartnerselskab

Rool Denmark/ Bjert Invest

Randstad A/S

BDO Statsautoriseret Re-

visionsaktieselskab

Birkemose Golf Club

Foreningen Business Kolding

Comwell Kolding A/S

ATEA

Fotografen v/ Bo Nielsen

Danplant Planteservice Aps

Kolding Gokartcenter ApS

Kolding Ilt og Gas A/S

Lemvigh-Müller A/S Teknik

LIK A/S

Lotra A/S

Handelsbanken Vejle Afdeling

Alko Print A/S

Mølholm Vin & Kolonial V/ Claus Fahlen

Hyrup Kro

Exxit 59

Speakloud

Vejle Kommune, Erhvervsudvikling

Haubjergmadsen A/S

Easyfood A/S

Shell Service ApS

Dansk Industri & Skadeservice

2Bconnect

Advodan Vejen A/S

Hebro Danmark Aps

Solar Danmark A/S

Kolding Golf Club

Jensen Advokatfirma

N. Eilersen A/S

Energi Spiren

Lalandia A/S

Slotssøbadet

Luka

Bjert Invest A/S

Flammen

Focus People A/S

Tantec A/S

Arkitekt-Huset A/S

Den Helstøbte Leder

Panter Rejser

Jks A/S

Nordea Liv & Pension

rcogm reklamebureau as

IBC Kurser

Sengespecialisten, Vejle

Ødsted Auto

Rengøringsselskabet Rent Aps

Vasegårdens Klinikker

Standleje Aps

Esben Køleservice A/S

Club Foam ApS

Norstar

Kristian Skovbo Events

Medicsport A/S

Skiltestedet Vejle Aps

Ejner Hessel A/S

Valeur A/S

Catering Engros A/S

uni-technology A/S

Palles Bageri

TREFOR A/S

Baxx Promotion 

ShoppingBAZAR

Time to Win

Gits A/S

Elgiganten A/S

E-WASH.DK

Saga

4høje Anlægsservice ApS



  SAMARBEJDSPARTNERE

DRIVE Business

medarbejderne

WebDesignCenter

Erhvervsakademiet Lillebælt

Murermester Anders Bove ApS

Subway Restaurant, Vejle ApS

Give Open Air

Bar'sushi A/S

FIRST HOTEL

B.E.G. Danmark Aps

Indbo A/S

Coface

Trekantens Låseteknik ApS

Kanonsalg

Skævt Reklamebureau

Dansk Kabel Tv A/S

LokalBolig

ChemDry Øst

Solar Elements A/S

Jerlev Kro

P. Christensen a/s

Tip-Top Tæpperens

Bo Blik V/ Bo Hedetoft

Bossen & Hansen A/S

KONTINEO

B2B supply

Autocentralen

YOUFLY

One Revision Vest

FROM Grafisk

amstrup skilte

Tekni Clean

Sportigan Kolding

Konrad Kaffe

ITD

Guldbrandt Link

Global Solutions A/S

GO DREAM A/S

Premier Is

Gorilla Park Vejle

Ungarbejde.dk

Serviceløn A/S

nSure A/S

Cafax Horsens

Printmanagement

Kør Rigtigt - Kør Sikkert 

Statoil Egtved

FOCUS ADVOKATER

Fonden Fængslet

Byggecentrum Middelfart

Køkken & Flisearkitekten Aps

Biblioteksmedier A/S

Borg

Emtelle Scandinavia A/S

MG Gulve

Kjeldgaard Marketing

Codan Forsikring 
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VB Alliancen  A/S

2013 blev et turbulent år på mange fronter. I 
slutningen af 2012 blev det besluttet, at sel-
skabet ville handle efter princippet: ”rettidig 
omhu”, således at vi var forberedt, såfremt 
klubben ikke nåede sin sportslige målsæt-
ning om oprykning sommeren 2013. derfor 
valgte selskabet at tilpasse organisationen, 
så man kunne reducere omkostningerne, hvis 
de sportslige resultater udeblev, og selskabet 
ikke rykkede op i Superligaen sommeren 
2013. desværre blev dette scenarie omkring 
manglende oprykning til virkelighed. 

dermed måtte selskabet gennemføre planen 
om at reducere i omkostningerne og samtidig 
påbegynde en ny sportslig plan. den handler 
om at arbejde langsomt men sikkert i retning 
af den stadigt fastholdte målsætning – Top-
fodbold i regionen, hvilket er ensbetydende 
med, at Vejle Boldklub skal tilbage på høje-
ste niveau i dansk fodbold. Selskabet valgte 
en treårs plan, idet såvel bestyrelse som 
ledelse ikke fandt det hensigtsmæssigt at 
forcere den sportslige udvikling med tanke 
på, at klubben skal drives på et sundt og rea-
listisk økonomisk niveau. Målsætningen for 
sæsonen 2013/2014 er en plads i top 6 i nor-
dicBet ligaen, og målene for de kommende 
to sæsoner er henholdsvis en top 4-placering 
og oprykning til Superligaen. 

Ved udgangen af efterårssæsonen indtager 
Vejle Boldklub en fjerdeplads i nordicBet 
ligaen, og der er særdeles god fremgang at 
spore på hele den sportslige side. Ikke mindst 
er der kommet en fighter- og teamånd, der 
har været efterspurgt længe. der skal derfor 
lyde en stor tak til både vores engagerede 
og vellidte cheftræner Tonny hermansen og 
til sportschef Mads Bro hansen, som med 

dytighed har sammensat en trup inden for 
de økonomiske rammer, som selskabet har til 
rådighed. Fokus for foråret 2014 vil være at 
videreudvikle truppen og fortsætte arbejdet 
med at bringe klubbens spirende unge spil-
lere tættere ind omkring førsteholdet. det 
vil selskabet såvel sportsligt som forretnings-
mæssigt have glæde af. 

efter at have fået en kold dukkert omkring 
den manglende oprykning har samtlige med-
arbejdere, det være sig medarbejdere i den 
sportslige afdeling, salg, administration, pres- 
se etc., udvist en utrolig disciplin og kæmpet 
for selskabets fremtid. dette til trods for, at 
vi som alle andre klubber bevæger os på et 
knivsæg med hensyn til at få de økonomiske 
ender til at nå sammen set i lyset af, at selska-
bet mangler den ”store” livsnerve – nemlig 
TV-pengene fra Superligaen. 

Samtlige medarbejdere og ikke mindst admi-
nistrerende direktør henrik Tønder fortjener 
stor ros for dette arbejde, og jeg håber deres 
indsats honoreres af tilskuere, fans, sponso-
rer, aktionærer og alle andre, der er med til 
at skabe fundamentet for at bibeholde Vejle 
Boldklub som en eliteklub både sportsligt og 
kommercielt. Samtidig skal lyde en stor tak 
til de mange frivillige, der er en uundværlig 
del af en klub på Vejle Boldklubs niveau. 

I årets sidste måneder fik selskabet et påbud 
om at foretage korrektioner i årsrapporten 
2012. Selskabet er uenig i disse påbud og har 
valgt at anke påbuddene. 

VB alliancen a/S er afhængig af, at alle støt-
ter økonomisk op om, at vi kan fastholde 
vores målsætning om Topfodbold i regionen. 
derfor vil jeg appellere til sponsorer, aktio-
nærer, Vejle kommune, tilskuere og fans 
samt andre som bidrager til selskabet om at 
bakke maksimalt op omkring Vejle Boldklub, 
så vi kan fortsætte den strategi og kurs, der 
er lagt, og ikke skal ud i alternative planer. 

Lars Skou. 

 



159

Vejle  Boldklubs  bestyrelse  2013

Ordinær generalforsamling onsdag 
d. 30-01-13
over 30 medlemmer havde onsdag fundet 
vej til VB Parken for at deltage i den første 
af årets ikke mindre end to ordinære gene-
ralforsamlinger. Regnskabsåret var omlagt, 
så det kom til at følge sommer-sommer tur-

neringsstrukturen, hvilket betød, at VB-med-
lemmerne igen i august skulle indkaldes til 
generalforsamling.

efter indledningsvis at have udtrykt min-
deord over VB’erne Steen jørgensen, kay 
Winther, hugo Sørensen, niels Carl Pedersen, 
ulrik hansen og Curt Sørensen, som afgik 

2-1 til bestyrelsen efter 1. halvleg…
Ole Holm, Søren Pagh Pedersen, Henrik Jacobsen og Knud Engedal
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ved døden i 2012, kunne formand Søren 
Pagh lade generalforsamlingens sædvanlige 
dirigent, Gert eg, åbne et møde, hvor eti-
enne ebel som optakt kunne modtage klub-
bens 10-års nål.

I sin beretning gennemgik Søren Pagh de 
fokuspunkter, der for bestyrelsen havde 
været i 2012. en fornuftig økonomi var gen-
skabt takket være grundige besparelser. VB 
Parken var i år 2 videreudviklet – dog stadig 
med udfordringer på banernes og klubhusets 
vedligeholdelsesniveau. Samarbejdet med 
VBk fortsatte i god dialog med de menings-
divergenser, der nødvendigvis må være. og 
endelig havde VB’s Venner i det afvigte år 
overtaget cafeteriedriften med henblik på at 
øge indtjeningen.

under gennemgangen af de sportslige resul-
tater kunne Søren Pagh bl.a. glæde sig over 
oprykning til serie 4 efter forårsturnerin-
gen, over en retablering af et kvinde serie 2 
hold samt udsigten til en ditto af et tredje 
herreseniorhold, ligesom der kunne noteres 
ungdomshold i de bedst mulige rækker, stor 
succes for Mikroakademiet samt premiere på 
VB Pige Cup. På skyggesiden måtte forman-
den notere 3F ligaholdets sportslige deroute 

samt beslutningen om ikke at søge licens til 
den bedste kvinderække i sæsonen 2013-14.
Generalforsamlingen godkendte beretnin-
gen uden kommentarer.

jakob Thygesen kunne fremlægge et regn-
skab, som så betragteligt lysere ud end for-
rige generalforsamlings røde tal. økonomien 
var forbedret med godt 1,3 mill. kr., hvilket 
havde bragt den tidligere negative egen-
kapital op på nu godt 610.000 kr. den for-
bedrede økonomi resulterede nu i en pulje, 
hvorfra holdene kunne søge om hjælp til 
stævnedeltagelse, ligesom faciliteterne i det 
store klublokale samt i de to små ville blive 
optimeret.
også regnskabet fik generalforsamlingens 
godkendelse uden kommentarer.

et forslag om en decimering af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer fra 6-9 til 4-6 begrun-
dede Søren Pagh med ønsket om, at en min-
dre bestyrelse med en ny struktur med man-
ge udvalg ville få bedre mulighed for at tage 
sig af de overordnede linjer. den varslede 
struktur skulle betyde en styrkelse af såvel 
elite som bredde. den nuværende talmæs-
sigt større bestyrelse brugte ifølge Pagh for 
megen tid på lavpraktiske gøremål.

Formand Søren Pagh havde ikke nødig at bruge klokken ret meget for at skabe ro på to særdeles 
stilfærdige generalforsamlinger
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Gert Eg var som altid en myndig og kompetent dirigent

erik jensen, Conny laursen og Finn Vesterled 
modtog ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen 
med jakob Thygesen og henrik jacobsens 
genvalg kom ned på de ønskede fire med-
lemmer. udover de to nævnte udgjordes 
bestyrelsen nu af ole holm samt formand 
Søren Pagh.

Iwan hansen genvalgtes som den nu enlige 
suppleant, Peter hansen og niels ejnar Gam-
melgaard fortsatte som revisorer og Mads 
Peter nielsen som revisorsuppl.

et rekordkort eventuelt og et motiveret VB 
leve fra formanden satte punktum for en 
yderst fredelig generalforsamling. 

VBk’s bestyrelsesformand lars Skou kunne 
i et efterfølgende indlæg fortælle om eli-
tedelens øjeblikkelige bestræbelser på at 
nå sit sportslige mål med oprykning. under 
spørgerunden kunne forsamlingen følge en 
venskabelig, men interessant holmgang mel-
lem Mr. VB, ejgil jensen, og VBk-formanden 
om samarbejdsrelationer, traditioner og 
branding. en fin meningsudveksling mellem 
to fodboldsværvægtere for de fremmødte at 
gå hjem på.

Ordinær generalforsamling 
mandag d. 26-08-13

havde en snes fremmødte VB-medlemmer 
forventet dramatik på årets anden general-
forsamling i VB Parken, ja, så blev forvent-
ningerne ikke indfriet. en usædvanlig stil-
færdig generalforsamling var overstået på 
mindre end en time og var aldeles blottet for 
kontroversielle indslag.

Gert eg valgtes på vanlig vis til dirigent, 
men kunne ikke undgå at ærgre sig over, at 
han grundet det ventede hverv måtte misse 
aftens veterankamp i Bredsten…!
Formand Søren Pagh indledte med mindeord 
over VB’erne jens linde, erik Møgeltoft Poul-
sen, arne Sørensen, kaj erik Bruun og Viggo 
jensen, som alle var gået bort.

I sin beretning kunne formanden se tilbage 
på et halvår med sportslige og klubmæssige 
glæder og skuffelser.
I lighed med andre idrætsforeninger oplever 
VB udfordringer. der savnes frivillige hæn-
der, ligesom ”plejer”, klubhistorie og tradi-
tion kan være en hæmsko for en storklub 
som Vejle Boldklub. Søren Pagh opfordrede 
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alle til at stå sammen med positive attituder 
og spørge sig selv: ”hvad kan jeg gøre for 
klubben?”
økonomien var forbedret, hvilket havde 
fået klubben til igen at åbne op for tilskud 
til stævnedeltagelser og rekvisitter. Bandere-
klamer og stævnearrangementer har været 
økonomigivende tiltag.
54 hold har været tilmeldt, heraf 3 under 
dGI.
Medlemstallet lå på generalforsamlingstids-
punktet på 840 medlemmer fordelt på 162 i 
alderen 0-12 år, 260 13-18-årige, 46 19-24-åri-
ge, 151 25-59-årige og 43 60+. 94 var træne-
re/ledere og 90 var passive.
VB havde kunnet notere en lille tilbagegang 
på 13-18-årige og på seniorplan. omvendt 
kunne man i glæde sig over 51 spillere i u-19 
under liganiveau.
VB Parken giver stadig udfordringer. dialo-
gen med kommunen var god, men en syns- 
og skønssag må afventes, før der kan gøres 
noget ved den kritisable banekvalitet. 
Samarbejdsaftalen med elite fungerer – en 
genforhandling var udsat til efteråret. ama-
tør har fået fast plads i holding-bestyrelsen 
under VB alliancen. Sportsligt var der med 
Tonny hermansen som cheftræner for divi-
sionsholdet kommet en rød tråd, som også 
rakte ned gennem amatørungdomsræk-
kerne.
VB’s Venner havde opsagt aftalen omkring 
cafeteriet, som klubben herefter selv over-
tog. et plus for indtjeningen er, at ungdoms-
ligakampene nu er flyttet fra kolding til VB 
Parken.
Formanden kunne også glæde sig over, at 
VB-museet stadig udvikles.
Formanden kom herefter ind på forårets 
medie- og personstorm, koncentreret 
omkring klubbens serie 1 hold, hvor trænere 
og spillere forlod klubben.
det glædelige i herresenior var serie 3’s 

oprykning og etablering af et nyt serie 5 
hold.
af tiltag kan nævnes, at økonomien skal styr-
kes, at den nye struktur skal implementeres, 
og at den positive stemning skal i være i høj-
sædet.

Formandens beretning blev godkendt uden 
kommentarer.

Regnskabet, der blev fremlagt af kent Mik-
kelsen, udviste et driftsoverskud på 170.000 
kr. og blev ligeledes godkendt uden bemærk-
ninger.

der var ingen indkomne forslag.
Søren Pagh og ole holm genvalgtes til besty-
relsen, hvor henrik jacobsen, der ikke var 
på valg, også sidder. Iwan hansen, som ind-
trådte som suppleant efter jacob Thygesen, 
ønskede ikke valg. Som fjerde bestyrelses-
medlem valgtes in absentia knud engedahl.
Bestyrelsen bemyndigedes til selv at finde en 
suppleant, da en sådan viste sig umulig at 
finde på generalforsamlingen.
Peter hansen og niels ejnar Gammelgaard er 
stadig revisorer – kent Mikkelsen er ny revi-
sorsuppleant.

under evt. støttede ejgil jensen og Gert eg 
op omkring bestyrelsens håndtering og udvi-
ste handlekraft i forbindelse med forårets 
uro.
ejgil jensen efterlyste bedre busforbindelser 
til VB Parken.

og så kunne Gert eg motivere det tradi-
tionelle VB leve efter en helt igennem stille 
seance i klublokalet.

Ole Kristensen
 

der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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The Crazy Reds 2013

The CRaZy RedS har haft gang i mange 
aktiviteter i løbet af 2013. I starten af febru-
ar sendte fanklubben to hold til inde dM i 
fodbold for fanklubber, hvor hB køges fan-
klub stod for arrangementet. Siden fulgte 
opstartsfester, den årlige hamborg-tur og 
flere af vores medlemmer fulgte også divi-
sionsholdets træningskampe fra sidelinjen, 
selvom flere af dem blev spillet i bidende 
kolde temperaturer. 
Fanklubben har i 2013 sendt rekord mange 
busser af sted til udekampene. Faktisk det 
højeste antal i fem år. Til forårets vigtige 
udekamp mod Viborg havde vi med hjælp 
fra en sponsor sendt to fyldte busser af sted. 
det var helt tydeligt, at forårets udmelding 
omkring klubbens kommende navn havde 
en gavnlig effekt på opbakningen fra tribu-
nen og medlemstallet. Vi har i årets løb haft 
mange fine arrangementer og forhandlet 
fordele hjem til vores medlemmer. det hele 
har medvirket til, at medlemsflugten er ble-
vet stoppet, og vi ser med stor spænding 
frem til, hvad det nye år vil bringe både på 
og udenfor fodboldbanen.

ny hjemmeside: Med hjælp fra VB’s sponsor 
Mediaboost fik fanklubben i løbet af 2013 ny 
hjemmeside, som kan findes på: www.crazy-

reds.dk. Fanklubben havde haft en længere 
periode, hvor den gamle hjemmeside var 
ustabil, men heldigvis trådte Mediaboost til 
og gav en hjælpende hånd. På hjemmesiden 
oplyses der om kommende arrangementer 
og det er muligt at tilmelde sig busture til 
udekampene. 
Farvel til Crazy Palace: de gamle lokaler på 
nørremarksvej er også blevet ”afviklet” i 
årets løb. På generalforsamlingen i august 
gav fanklubben medlemmerne lov til at 
vælge, om ”Gravesen Corner” i østtårnet 
skulle være en permanent base for The Crazy 
Reds. det blev et ”ja” til Gravesen Corner 
og en afsked med Crazy Palace, som man-
ge af fanklubbens medlemmer har mange 
gode minder fra. Men vi vil også præge de 
nye lokale med trøjer, halstørklæder og lig-
nende på væggene og håber at mange fans 
af Vejle Boldklub vil kigge forbi lokalerne i 
forbindelse med fanklubbens arrangementer 
og klubbens hjemmekampe. Som noget nyt, 
begyndte vi i 2013 at sælge VB-merchandise i 
samarbejde med klubben. en aftale der med 
tiden gerne skulle medføre at endnu flere 
fans af VB får mulighed for at udtrykke deres 
kærlighed til klubben.

Mads Hansen, formand i The Crazy Reds.

Bestyrelsen for The Crazy Reds som den så ud efter generalforsamlingen i august. Bagerst fra venstre: Mads 
Hansen (formand), Brian Jørgensen, Martin Jensen, Bo Nielsen, Morten Hansen. Forrest fra venstre: Jannick 
Hallin, Thea Jørgensen, Gert Frandsen, Louise Jessen, Mette Volsmann.
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under den månedlange lockout af skolerne i 
april viste VB sit sociale sindelag og arrange-
rede i VB Parken Fodbold Camp for de sko-
leløse børn.
et halvt hundrede børn i årgangene 2000-
2005 tog imod tilbuddet de enkelte dage og 
blev for et beskedent gebyr af trænere fra 
klubben tilbudt træning, leg og aktiviteter af 

forskellig art i den normale skoletid. 
en af dagene startede med fælles morgen-
mad, hvorefter talentsektorens fysiske træ-
ner holdt et lille oplæg omkring kost og 
ernæring.
Som billedet viser, fik børnene også mulighe-
der for at få autografer af VB’s divisionsspil-
lere – bl.a. Godwin antwi og Bedi Buval.

Lockout'ede børn på fodboldcamp
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VB's Venner
kræmmermarkedet 2013 blev afholdt på 
kommunens nyanlagte cirkusplads. Vi kunne 
konstatere, at kommunen ikke var færdig 
med pladsen, da der stadig lå store bunker 
med asfaltgranulat og sand, desuden var 
pladsen hullet, og der lå en del affald rundt 
langs kanten. dette var kræmmerne ikke 
helt tilfredse med, men da vejret blev bedre, 
og publikum begyndte at strømme til, blev 
fokus vendt mod at handle. 
I 2014 er kræmmermarkedet igen tilbage i 
påskeferien (17.04 - 20.04).
VB’s Venner opsagde forpagtningskontrak-
ten, i VB Parken med VB pr. 31.08.2013. den 
primære årsag til opsigelsen var, at det aldrig 
lykkedes os, trods adskillige forsøg, at få 
den fornødne hjælp til den daglige drift af 
cafeteriet. det blev de samme få personer, 
der måtte påtage sig vagter til hverdag og 
i weekenden. VB har nu selv overtaget drif-
ten, og VB’s Venner håber, at de lykkes bedre 

med opgaven. 
VB’s Venner har i 2013 undersøgt muligheder 
for igen at kunne afholde koncerter i Vejle. 
Vi blev kontaktet af Royal unibrew, der 
gerne ville have deres nye koncertprodukt 
”Rock ved Åen” til Vejle. efter at have været 
på studieture og undersøgt mulighederne 
i Vejle, har vi takket nej til projektet, da vi 
ikke tror, der er basis for flere koncertarran-
gementer i Vejle. konkurrencen er for stor. Vi 
har i stedet andre ”følere” ude for at tjene 
penge til foreningen i 2014. 
På VB’s Venners generalforsamling d. 
4.3.2013 trådte Finn larsen ud af bestyrel-
sen, så den nye bestyrelse nu består af Finn 
Vesterled (formand), Mads Peter nielsen 
(kasserer), hans-erik Baungaard (sekretær), 
Ronnie nielsen, jørgen Potempa, Per Mikkel-
sen og Michael henriksen.

Hans-Erik Baungaard

Bestyrelsen: Fra venstre Finn Vesterled, Michael Henriksen, Hans-Erik Baungaard, Jørgen 
Potempa, Ronnie Nielsen og Per Mikkelsen 
(Indsat: Mads Peter Nielsen)
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VB's Seniorklub

 

For VB's seniorklub har 2013 været et spæn-
dende år med mange aktiviteter og tilgang 
af mange nye medlemmer. de månedlige 
møder har været henlagt til VB Parken med 
undtagelse af sommerturen til endelave og 
fejringen af 60-året  for VB's første a-land-
holdsspiller Bent Sørensen, hvor seniorklub-
bens møde blev afholdt på VB Museet.
af nye medlemmer kan nævnes Finn hansen, 
Gert »Børkop« jensen, ole Conradsen, jens 
Poulsen, erik »Smeden« Pedersen, Flemming 
Trøst Poulsen og henning Worsøe. 

Generalforsamling den 8. januar
Traditionen tro var det første møde i det nye 
år generalforsamlingen. Robert bød de 46 
medlemmer velkommen, og ole Vedel blev 
valgt som dirigent.

I sin redegørelse bad Robert os mindes de tre 
medlemmer, som vi har mistet i 2012 - niels 
Pedersen som døde den 30.9.2012, ulrik han-
sen som døde den 4.11.2012 og Curt Søren-
sen, som døde den 13.11.2012.
ellers takkede Robert bestyrelsen, aktivitets-
udvalget og festudvalget for et flot stykke 
arbejde i 2012. der var et velkommen til de 
to nye medlemmer, Finn hansen og Gert 
»Børkop« jensen, ligesom der var en flaske 
til kaj Poulsen, der den 31. december blev 70 
år. 
Vores kasserer Preben Birn gennemgik heref-
ter regnskabet, som udviste et nettoresultat 
på kr. 6.306,38 og en formue på kr. 16.602,96. 
Regnskabet blev godkendt uden bemærk-
ninger. kontingentet for 2013 er kr. 100. 
derudover skal alle medlemmer være passiv 
medlem af VB  (kr. 400,-/år) 
dernæst var der valg til bestyrelse, aktivitets-
udvalg og festudvalg.
Bestyrelsen bestående af Robert, Preben og 
Conny blev genvalgt.

aktivitetsudvalget bestående af jørgen Mar-
kussen, Iver Schriver og jørn larsen blev gen-
valgt.
Festudvalget bestående af otto ejsing, ole 
olesen og Gert Roland blev genvalgt.
dagens foredragsholder var karsten lund 
som med titlen »Årene 1954 til 1973 med 
VB« fortalte og viste billeder fra sine mange 
oplevelser med klubben. et rigtig spænden-
de foredrag, hvor karsten kom ind på fami-
lieforhold, toto-turneringen, europa Cup, 
betalt fodbold, badminton m.v.
undervejs i foredraget var der indlagt en 
række VB-sange, som forsamlingen efter 
bedste evne med Gert Roland som forsanger 
fik sunget. 
der skal lyde en stor tak til karsten for et flot 
foredrag.

Møde den 5. februar
42 forventningsfulde medlemmer var mødt 
op for at høre Richard Møller nielsen fortæl-
le om europamesterskabet i fodbold i 1992. 
Indledningsvis bad Robert os mindes Viggo 
jensen, som døde den 16. januar 2013, og 
derefter fik Richard ordet.
Richard underholdt os i over en time med 
spændende anekdoter om optakten, kam-
pene og fejringen af europamestrene ved 
hjemkomsten til københavn. 
et rigtig flot og spændende foredrag som fik 
smilet frem mange gange.
Mødet blev afsluttet med, at vi sang klubsan-
gen.

Seniorklubbens bestyrelse 2013.  Preben Birn, 
Robert Torntoft og Conny Laursen                

Karsten Lund fortæller
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Møde den 5. marts
dagens foredragsholder var fængselsinspek-
tør jørgen Bang.  han fortalte om sit spæn-
dende job som fængselsinspektør, hvor han 
var ansvarlig leder for horsens Statsfæng-
sel og nu for Statsfængslet østjylland, der 
er verdens mest moderne fængsel. han har 
opnået, hvad ingen andre har, nemlig at 
være fængselsinspektør for både det ældste 
og det yngste Statsfængsel i danmark. et 
spændende foredrag med mange »røverhi-
storier«. 

der var flasker til heinz hildebrandt (70 år) 
og til Gert »Børkop« jensen (65 år).
derudover kunne Robert oplyse, at ole Con-
radsen har søgt medlemskab af klubben. 

Møde den 2. april
Robert bød velkommen til de 40 medlemmer 
af seniorklubben og efter Roberts berømte 
kaffefrokost gav han ordet til seniorklub-
medlem jørn larsen, manden bag den 
berømte historie om købmand hansens ager 
i uldum og Vejle Boldklub.
jørn har ikke kun betrådt plovfurerne i 
uldum, men var også med til opstarten af la 
Santa Sport og kunne med sin store viden om 
den periode fortælle mange sjove og interes-
sante historier om den besværlige opstart.

Richard Møller fortæller

Richard Møller og tidligere holdleder for 
landsholdet Kaj Johansen studerer 1992-holdet

Fængselsinspektør Jørgen Bang

Jørn Larsen fortæller
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der var ved dagens møde to fødselarer nem-
lig Poul Bilde og Poul erik Beck, der begge 
var blevet 75 år.        
 jens Poulsen med 121 kampe på div. holdet 
blev optaget som nyt medlem. 

Møde den 7. maj
Mødet var denne gang henlagt til VB Museet 
på Vejle atletikstadion. 
Formanden bød velkommen til de ca. 40 
fremmødte medlemmer og gæster, og mødet 
indledtes med klubsangen. 
herefter bød formanden særlig velkommen 
til det nye medlem, jens Poulsen, og der 
overraktes flasker til 75-års fødselarerne, 
Poul Bilde og alfred lindholm. 
ordet blev givet til formanden for VBa, 
Søren Pagh Pedersen, der orienterede om 
amatørafdelingens aktuelle status. klubben 
er overordnet i god gænge med stort set 
uforandret medlemstal og en økonomi, der 
er vendt til det positive, hvorfor egenkapita-
len er intakt. afdelingerne er alle besat med 
dygtige og engagerede trænere, og turne-
ringsdeltagelsen er i alle tilfælde på de høje 
niveauer, der forventes af holdene. klub-
formanden kunne jo ikke undgå at komme 
ind på den aktuelle debat, der fremgik af 
dagspressen, men var fuld af fortrøstning på 
baggrund af den opbakning, der fandtes de 
rette steder fra i klubben. 
ejgil jensen berettede på museumsudvalgets 
vegne om museets opstart og opbygning af 
udstillingen i dette år, der netop er 100-året 
for Vejle Boldklubs første deltagelse i en fod-
boldkamp i den landsdækkende turnering 
danmarksturneringen. der er siden da spillet 
i alt 1.838 førsteholdskampe i danmarkstur-
neringen i VB-regi.  

Møde den 4. juni
42 medlemmer var mødt op til junimødet i 
VB Parken.
Robert bød velkommen og kunne fortælle, 
at dagens foredragsholder var vores egen 
johnny hansen. efter at vi havde indtaget 
Finn larsens formiddagsbuffet, fik johnny 
ordet.
han fortalte om optakten til hans professio-
nelle karriere i Tyskland. om hvorledes han 
efter »et sæt« med borgmester Villy Søren-
sen fik aftalt en fratrædelse hos Vejle kom-
mune.
johnny kom ligeledes ind på, hvordan hver-
dagen i en professionel klub som 1. FC nürn-
berg forløb, og ligeledes omtalte han de 
første kampe, som han var med i som prof. 
spiller. han fortalte også om, hvor hårdt det 
var at være i træningslejr i 14 dage, og 

at han på et tidspunkt var ved at opgive og 
rejse hjem.  
en stor tak til johnny for et spændende fore-
drag om de første år som prof. i 1. FC nürn-
berg. Vi glæder os til på et tidspunkt at få 
johnnys beretning om de spændende år i FC 
Bayern München. 
Som noget nyt havde Conny arrangeret, at 
interesserede medlemmer af seniorklubben 
om eftermiddagen kunne udfordre hinan-
den til et spil Golf på Vejle Golf klubs flotte 
bane. ud af de 15 medlemmer i seniorklub-
ben, som spiller golf, var vi 8, der havde en 
dejlig eftermiddag med Flemming aarø som 
suveræn vinder.  

endelave den 7. august
Mødet i august var henlagt til endelave. For 
6. gang var Seniorklubben med damer invite-
ret af erling og hanne til at besøge endelave. 
Vi var 61 veloplagte seniorer med på turen. 
der var afgang fra Vejle atletik Stadion kl. 
7.00, hvorefter turen gik til Snaptun.  
Som sædvanlig havde Robert sørget fra godt 
vejr og »billige« færgebilletter og en gang 
morgenmad på færgen. 

Afgang til Endelave fra Vejle Atletikstadion

Johnny Hansen fortæller
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Ved ankomsten til endelave blev vi modta-
get på kajen af erling og hanne, og Robert 
havde medbragt en buket blomster til hanne 
som værtindegave.  erling fortalte lidt om 
havneområdet, som bl.a. var blevet udbyg-
get i forbindelse med besøg af dronningen.
Traditionen tro var der herefter ørundtur. da 
vi var så mange, var der behov for tre3 »præ-
rievogne«. under ørundturen fik vi set de 
vilde kaniner, og erling kunne også vise os, 
hvor de seneste kiksede flylandinger havde 
fundet sted.

efter rundturen var vi klar til frokosten på 
endelave kro, hvor erling bl.a. fortalte lidt 
om, hvordan det var at bo på endelave. der 
var også tid til at synge seniorklubbens klub-
sang.

efter frokosten gik turen til hanne og erlings 
hus, hvor der var dækket op til kaffe og lag-
kage i strålende solskin.
Inden afgang til fastlandet var der mulighed 
for at nyde en kold øl på havnen.  
der skal endnu engang lyde en stor tak til 
hanne og erling for deres gæstfrihed, og vi 
ser frem til at komme til endelave igen om 
tre år. 
da vi ikke havde afholdt ordinær seniorklub-
møde i august, havde Robert lidt til orien-
tering. der var et par flasker til jens jørgen 
jensen og et til lykke med de 65 år. og opta-

gelsen af  Flemming Trøst Poulsen i senior-
klubben blev godkendt.

Møde den 3. september
Septembermødet var henlagt til VB Parken, 
og vi var ca. 50 medlemmer, der var mødt op.
Robert bød velkommen til Flemming Trøst 
Poulsen som nyt medlem og gav derefter 
ordet til formanden for VIR (Vejle Idræts 
Råd) leif jacobsen. 
leif gennemgik i store træk, hvordan VIR var 
opstået som en udløber af SIV og fortalte om 
de mange opgaver, som VIR varetager.   
Vejle Idræts Råd blev stiftet den 1. maj 2006 
i forbindelse med kommunesammenlægnin-
gen. 

Robert overrækker blomster til Hanne, ligesom 
Gert Roland øjensynlig komplimenterer Erling for 
hans fine pink hat

Ørundtur på Endelave  

Kaffe m.v. i haven hos Erling og Hanne

Hygge inden afgang til fastlandet 

Leif Jacobsen fortæller om Vejle Idræts Råd
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Idrætsrådets formål er, gennem sammenslut-
ning af idrætsforeninger i Vejle kommune at
- fremme idrætslivet i kommunen
- arbejde for at skabe de bedst mulige for-
hold for foreningsliv og 
   udøvelse af forskellige idrætsgrene
- virke for et godt forhold mellem medlems-
foreningerne 
- varetage den samlede idræts interesser over 
for kommunen og andre offentlige myndig-
heder og samarbejdspartnere.
Tak til leif for et spændende foredrag hvor vi 
fik indblik i det store arbejde som VIR vareta-
ger for idrætslivet i Vejle kommune. 
under eventuelt havde Tommy Troelsen 
bedt om ordet. han fortalte om, at han 
havde været til reception i dBu for at fejre 
jim Stjernes 60 års fødselsdag, og at der var 
mange, der havde henvendt sig til ham med 
spørgsmålet: »hvad er der galt i Vejle«.?? - 
spillestil, den røde tråd, plankeværksfodbold 
(frem/tilbage).
Tommys forslag til seniorklubben var derfor, 
at når vi mødtes i Seniorklubben skulle vi 
snakke mere fodbold og evt., at nogle med-
lemmer fik som opgave at analysere nogle 
kampe og komme med oplæg til klubben. 
Vi kunne evt. også invitere den nye træner 
Tonni hermansen til at fortælle om, hvad 
han har af strategi for VB.
ligeledes under eventuelt takkede erling for 
de mange rosende ord, der var kommet frem 
i.f.m. Seniorklubbens besøg på endelave - 
med damer. han kunne også oplyse, at han 
havde været de seneste mange års refera-
ter igennem og kunne se, at der kun var to 
arrangementer, hvor damerne havde været 
med. erlings anbefaling var, at vi en gang om 
året skulle have et arrangement, hvor vores 
damer kunne deltage.

Møde den 1. oktober
Formanden bød velkommen til de 41 frem-
mødte medlemmer til dagens møde, der var 
henlagt til VB Museet på Vejle atletiksta-
dion.  
anledningen til flytningen til museet var 
60-året for Bent Sørensens debut på lands-
holdet som VB's første a-landsholdsspiller. På 
museet var der indrettet en lille særudstilling 
om Bent Sørensen og hans debut i 1953 m.v. 
Bent Sørensen debuterede på landsholdet i 
en kamp mod norge, der blev vundet 1 -0 på 
et mål, der selvfølgelig blev scoret af Bent 
Sørensen. 
ordet blev straks givet til Tommy Troelsen, 
der på underholdende vis berettede om sit 
bekendtskab med Bent Sørensen. Tommy 
kom til VB som 11-årig og havde allerede da 

og i årene fremover Bent Sørensen som sit 
store idol. I sin debut på VB's divisionshold 
erstattede Tommy i øvrigt Bent Sørensen, der 
var skadet. Tommy kunne berette om Bent 
Sørensens fabelagtige teknik og en spiltak-
tik, der var noget anderledes end i dag. Bent 
Sørensen var en ægte klubmand med en 
imponerende sejrsindstilling og kampgejst, 
om end han ikke var den, der syntes at være 
mest arbejdsom på banen. Tommy havde 
stor ros til museumsudvalget for den flotte 
særudstilling om Bent Sørensen og museets 
udstillinger i øvrigt.  

Tommy Troelsen sluttede sit indlæg med at 
rejse spørgsmål om, hvad der mon er galt 
omkring VB's hold i nordicBet ligaen, når 
man tænker på den fortrædelige indsats i 
senest overståede kamp mod Brønshøj og 
den aktuelle stilling i ligaen. er der et spille-
koncept eller blot mangel på samme? Blandt 
seniorklubbens medlemmer var der selvføl-
gelig mange meninger herom, og flere efter-
lyste VB-ånden, som kan være svær at få øje 
på både i prof-afdelingen og i amatørafde-
lingen. alle var naturligvis opmærksomme 
på den enorme udvikling siden VB's sportsli-
ge velmagtsdage, som vel til dels skyldes den 

Udstillingen med Bent Sørensen 

Tommy fortæller
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vrimmel af idrætslige og andre fritidstilbud, 
der udbydes nu om dage. Som nyvalgt besty-
relsesmedlem i VB's amatørbestyrelse kunne 
knud engedal oplyse, at man netop her har 
meget fokus på netop VB-ånden og genop-
findelsen af den »røde« tråd.  

Møde den 5. november
Mødet blev afholdt i VB Parken, og vi var 45 
medlemmer til stede. dagens foredragshol-
der var vores egen erling Sørensen, som for-
talte om VB's storhedstid/triumfer i 50'erne 
og specielt 1958 og 1959, hvor vi vandt både 
mesterskab og pokalmesterskab. erling var 
også et smut tilbage i 1947, hvor han blev 
valgt ind i klubben. et rigtig spændende 
foredrag, hvor erling fortalte mange anek-
doter og kom ind på de trænere, der havde 
bidraget til VB's succes i 50'erne. 
erling fortalte også om, at der havde været 
fire spillere, som havde været med i både 3. 
division, 2 division og 1. division og det var 
Poul Meyer, kaj johansen, Gunnar jørgensen 
og erik Skaaning. 
der var stor ros til erling fra alle medlemmer
ne og specielt fra ejgil jensen for det spæn-
dende indlæg.     

af de spillere, som var med til at vinde 
mesterskaberne i 1958 og 1959, var de fire af 
dem til stede i VB Parken.
der var et tillykke og en flaske til hans jessen 
som var blevet 70 år. 

der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak 
til de mange foredragsholdere og det store 
fremmøde af seniorklubbens medlemmer i 
2013. ligeledes en stor tak til aktivitetsudval-
get og udvalget for juleafslutningen.   

Conny Laursen

Fire, der var med til at vinde mesterskaberne i 
1958 og 1959. Fra venstre: Erik Skaaning, Erling 
Sørensen, Knud Herbert Sørensen og Kaj Johansen
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»han var et fint menneske og den spiller, der 
har haft den største betydning for Vejle Bold-
klub.« 
Roserne er store, når talen falder på Vejle 
Boldklubs første landsholdsspiller, Bent 
Sørensen. den 13. september var det 60 år 
siden, han fik debut på ullevål Stadion i oslo 
i en landskamp mod norge, hvor han blev 
matchvinder med kampens eneste scoring.

60-året for debuten benyttede VB Museet i 
klubhuset på det oprindelige Vejle Stadion 
til at hylde klubbens 34 danske landsholds-
spillere gennem tiderne - og Bent Sørensen 
i særdeleshed. 
VB-kæmpen, der selv var involveret i arbej-
det med museet og en del af VB's Seniorklub, 
oplevede dog ikke selv udstillingen.
Bent Sørensen døde for godt to år siden i en 
alder af 85 år, men et af museumsudvalgets 
medlemmer, holdkammerat knud herbert 
Sørensen, betegner Bent Sørensen som klub-
bens mest afgørende spiller gennem tiderne.
 
”allan Simonsen, ulrik le Fevre og johnny 
hansen opnåede meget mere internationalt, 
men for klubben er Bent den største. han 
var lidt bedre end alle vi andre, og det var 
ikke kun på banen, men også udenfor. Bent 
var et meget fint menneske, og selv om han 
var landsholdsspiller, da jeg kom til Vejle, var 
han den første, der kom hen til mig. han sag-
de, at hvis der var noget, han kunne hjælpe 
med, skulle jeg sige til,” fortæller knud her-
bert Sørensen der selv blev klubbens tredje 
landsholdsspiller.
Sammen med det øvrige udvalg mødte knud 
herbert Sørensen op, da udstillingen åbnede 
den 29. september. det skete i forbindelse 
med VB's hjemmekamp mod Brønshøj, og 
Bent Sørensens familie, blandt andet bør-
nene Søs og lars, mødte op til åbningen af 
udstillingen.
her kunne man blandt andet opleve den 
pokal, Bent Sørensen fik overrakt i 1953, da 
han blev kåret som årets fund i dansk idræt. 
her var billeder fra hans landskampe, kamp-
dragter og et samlet overblik over alle klub-
bens danske landsholdsspillere.

Men markeringen kunne også have et andet 
og langt mere trist indhold, for i år er det 
også 20 år siden, at man sidst kunne opleve 
en aktiv VB'er i dansk a-landsholdstjeneste.
en af landets mest kendte talentfabrikker 

har problemer med produktionen, for udstil-
lingens oversigt over landsholdsspillere viser, 
at den sidste VB-spiller på herrelandsholdet 
var Mark Strudal.
Siden har talentfabrikken VB ikke været 
repræsenteret på a-landsholdet, selv om 
Morten olsen i sin 13 år lange regeringspe-
riode har givet debut til 111 spillere.
På VB Museets oversigt spejder man forgæ-
ves efter Thomas Gravesen, der spillede på 
landsholdet efter Mark Strudal. at han ikke 
er med skyldes, at han først fik sin debut 
på landsholdet, da han var skiftet fra VB til 
hamburger SV.

Vejle Boldklubs museumsudvalg har i flere år 
arbejdet på at indsamle og registrere histo-
riske data til VB Museet i klubhuset på Vejle 
Stadion.
udvalget mødes hvert onsdag og har efter-
hånden fået samlet et stort materiale, som 
de gerne viser frem.
Museet har åbent to timer før og efter hver 
hjemmekamp på Vejle Stadion, men det otte 
mand store udvalg håber også at se gæster i 
hverdagene.
”Vi har haft enkelte besøg af blandt andet 
skoleklasser, andre klubber og seniorer, men 
vi vil gerne have flere besøg. et af målene 

Tommy Troelsen og Bent Sørensen ved seniorklubbens 
møde i februar 2011

Museum hyldede VB's første landsholdsspiller
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Fra udstillingen i september 2013

med museet er netop at formidle klubbens 
historie, og vi synes, at vi har meget at vise 
frem. klubben har jo vundet alt, hvad der 
vindes kan her i landet og klarede sig også 
godt ude i europa, siger knud herbert Søren-
sen, et af museumsudvalgets otte medlem-

mer.
Museet har ikke åbent i hverdagene, men 
besøg kan aftales med »Mr. VB«, ejgil jensen.

Torben Juhler

Folk, der jævnligt frekventerer VB Parken, vil 
vide, at der ofte blæser en frisk brise her. og 
mandag d. 28-10 var VB’s anlæg da også et 
udsat sted, da en voldsom storm gik hen over 
landet med rekordhøje vindhastigheder.

udskiftningsbokse, reklameskilte etc. røg 
rundt mellem hinanden, ligesom en af lysma-
sterne væltede og ødelagde dele af kunst-
stofbanen, hvor et areal var ukampdygtigt 
adskillige dage efter.

Storm over VB Parken
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Jørgen Jørgensen ................... 10

Tommy Christensen ................ 10

Denis Fazlagic ......................... 10

G. Guldbrandsen .................... 10

Keld Hansen ............................ 10

Ole Møller Nielsen .................. 10

Kurt Bakholt ........................... 10

John Larsen ............................... 9

Flemming Serritslev .................. 9

Azer Busuladzic ........................ 9

Thorkild Knudsen ..................... 9

Niels Ejner Gammelgaard ........ 8

Erik Bo Andersen ...................... 8

Henrik Smedegaard ................. 8

Knud Baun Christensen ............ 8

Mogens Nielsen ........................ 8

Niels Chr. Hüttel........................ 8

Jacob Taz Sørensen .................. 8

Alphonse Tchami ...................... 8

John Laursen ............................. 8

Chr. Høgni Jacobsen ................. 8

Dan Sørensen ............................ 7

Oluf Sjørup ............................... 7

Kristian Gaarde ......................... 7

Målscorere gennem tiden
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Allan Gaarde ............................ 7

Jeppe Andersen ....................... 7

Klaus Eskildsen ........................ 7

Henrik Toft ............................... 7

Carl Rasmussen ........................ 7

Kalmar Saag ............................. 7

Ulrik Johansen ......................... 6

Mark Strudahl .......................... 6

Holger Soelberg ...................... 6

Verner Jensen .......................... 6

Andreas Moos .......................... 6

Benny Poulsgaard .................... 6

Lars Døhr .................................. 6

Egon Skov ................................ 6

Sladan Peric ............................. 6

Rene Schmidt ........................... 6

Steen Juuelsen ......................... 6

Jonathan Neftali ...................... 6

Jørgen Nielsen (2) .................... 6

Henrik Bøgebjerg .................... 6

Chris Sørensen ......................... 6

Carsten Jensen ......................... 6

Bora Zivkovic ........................... 6

L. K. Larsen ............................... 5

Jens Berthel Askou .................. 5

Dario Mijatovic ........................ 5

Per Frederiksen ........................ 5

Christian Lundberg .................. 5

Carl Johnsen ............................ 5

Torben Juhler ........................... 5

Michael Blom ........................... 5

Eduard Demenkovets .............. 5

Poul Jensen .............................. 5

Martin Borre ............................ 5

Charles Lindholm ..................... 5

Rune Ertsås .............................. 5

Nicolai Jørgensen .................... 5

Torben Christensen ................. 5

Adda Dejziri ............................. 5

Johannes Fischer ...................... 5

Søren Pallesen ......................... 5

Leon Dupont ............................ 4

Godwin Antwi ......................... 4

Sammy Youssouf ..................... 4

Alan Hansen ............................ 4

Jens Peter Pedersen ................. 4

Bent Blom ................................ 4

Calle Facius .............................. 4

Arne Peter Sørensen ............... 4

Christian Sivebæk .................... 4

Svend Hansen .......................... 4

Kern Lyhne ............................... 4

Chidi Omeje ............................. 4

Lasse Kronborg ........................ 4

Axel Petersen ........................... 4

Ibrahim Salou .......................... 4

Peter Ankersen ........................ 4

Torben Sangild ........................ 4

Per Jørgensen .......................... 4

Danny Jung .............................. 4

Jørgen Albrechtsen ................. 3

Arthur Bressendorff ................ 3

Ejner Friis ................................. 3

Ronni Bagge ............................ 3

Ekaus Nielsen ........................... 3

Rasmus Hansen ........................ 3

Carsten Hemmingsen .............. 3

Mads Spur-Mortensen ............. 3

Gert Jensen .............................. 3

Peter Gravesen ........................ 3

Ditmar Gramstrup ................... 3

Axel Madsen ............................ 3

Peter Poulsen ........................... 3

Henrik Holm ............................ 3

Jader “Baré” Spindler ............. 3

Jesper Olesen ........................... 3

Jesper Ljung ............................. 3

Adolf Petersen ......................... 3

Jens Poulsen ............................. 3

Axel Mortensen ....................... 3

Anders Gabel ........................... 3

Henrik Lund ............................. 3

Anders Nordstrøm ................... 3

Mogens Pladsbjerg .................. 3

Morten Bech ............................ 3

Jacob Laursen .......................... 3

Brian Steen Nielsen ................. 2

Bjarne Schouw ......................... 2

Baba Collins ............................. 2

Allan Dyring ............................. 2

Claus Frandsen ......................... 2

Anders Post Jacobsen .............. 2

Conny Laursen ......................... 2

Carl Hansen .............................. 2

Hagbard Andreasen ................ 2

Jeppe Hansen .......................... 2

Jens Ole Andersen ................... 2

Jan Larsen (2) ........................... 2

Johnny Hansen (2) ................... 2

Jacob Thychosen ...................... 2

Jonas Faaborg .......................... 2

Kaj Andersen ........................... 2

Heine Christensen ................... 2

Denny Andersen ...................... 2

Julius Hansen ........................... 2

Greg Schwager ........................ 2

Justice Erhenede ...................... 2

Frank Olsen .............................. 2

Gert Simonsen ......................... 2

Erling Poulsen .......................... 2

Henrik Bødker ......................... 2

Torben Westmark .................... 2

Martin Andersen ..................... 2

Thomas Røll ............................. 2

Oluf Andersen ......................... 2

Mathias Hansen ....................... 2

Willy Scheepers ........................ 2

Peter Christiansen ................... 2

Philip Lund ............................... 2

Peter Hansen ........................... 2

Aage Haugesen ....................... 2

Aage Møller ............................. 2

Tommy Schram ........................ 2

Klebér Saarenpää .................... 2

Peter Kjær ................................ 2

Lennart Lynge Larsen .............. 2

Lars Kølbæk ............................. 2

Orla Hansen ............................. 2

Bjarne Eriksen .......................... 1

Magnus Wikström ................... 1

Egon Ibsen ............................... 1

Egon Jepsen ............................. 1

Torben Knop ............................ 1

Sani Tahir ................................. 1

Laurits Ravn ............................. 1

Johnny Hansen ........................ 1

Svend Eg .................................. 1

Sedin Alic ................................. 1

Bent Andersen ......................... 1

Claus Jensen ............................. 1

David Vidarsson ....................... 1

Daniel Norouzi ........................ 1

Otto Ejsing ............................... 1

Danilo Arrieta .......................... 1

Palle Jensen ............................. 1

Børge Samson .......................... 1

Michael Præst .......................... 1

Bruun ....................................... 1

Stig Friis .................................... 1

Jacob Bresemann ..................... 1

Henning Toft ........................... 1

Jesper Holdt Jensen ................. 1

Brian Pedersen (2) ................... 1

Jacob Olsen .............................. 1

Ole Verner................................ 1

Jonas Halling Frederiksen ....... 1

Hans Sielemann ....................... 1

Lars Villadsen ........................... 1

Bo Harder ................................. 1

Edu Silva ................................... 1

Bruno Andersen ...................... 1

Flemming Johansen ................ 1

Poul Erik Bech .......................... 1

Peter Løwenstein ..................... 1
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Viljormur Davidsen ................... 1

Wassim El Banna ...................... 1

Niels Bisp Rasmussen ................ 1

Kristoffer Johannsen ................ 1

Willy Madsen ............................ 1

Karsten Pedersen ...................... 1

Stig Jørgensen .......................... 1

Poul Erik Bækgaard .................. 1

Svend Møller ............................. 1

Aage Christensen ..................... 1

Knud Kjær ................................. 1

Niels Præstegaard .................... 1

Ken B. Olsen ............................. 1

Poul Mølgaard .......................... 1

Chris Sørensen (2) ..................... 1

Preben Birn ............................... 1

Niels Wodskou .......................... 1

Rasmus Würtz ........................... 1

Anders Clausen ......................... 1

Georg Krogh ............................. 1

Aage Vesterlind ........................ 1

Jørgen Bach Andersen ............. 1

Elmer Bertelsen ........................ 1

Kim Elgaard .............................. 1

Bédi Buval ................................. 1

Lars Rosengaard ....................... 1

Rolf Toft .................................... 1

Christian Madsen ...................... 1

Christian Petersen .................... 1

Lars Rud .................................... 1

Jørn Simmenæs ........................ 1

Peter Nørgaard ......................... 1

Vagn Pedersen .......................... 1

Henrik Olesen ........................... 1

Arne Stockfisch ......................... 1
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Lederranglisten

der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk

Stadig aktiv Antal år

Robert Torntoft x 56
Ejgil Jensen 46
Erik Methmann 40
Erling Sørensen 33
Kay Winther 32
Gert Roland Jensen x 31
Jan Mejer 31
Orla Hansen 30
Ole Kristensen x 29
Vagn Dam Pedersen 29
Henrik Jacobsen x 28
Poul Erik Bech 28
Erik Raaballe 28
Leo Hansen 28
Leif Jacobsen x 27
Viggo Jensen 27
Erik Pedersen 25
Erling Rasmusssen 25
Larry Ebel 25
Finn Vesterled 23
Curt Sørensen 23
Jørgen Knudsen x 22
Jørgen Mejer 22
Leif Dam x 22
Heine Clemensen 22
Ole Olesen 22
Erling Mørk 21
Keld Hansen 21
Carsten Quist x 20
Erik Juul 20
Lars Kjeldsen 20
Knud Winding 19
Lars Larsen 19
Finn Johansen 18
Kaj Kristensen 18
Lars Hansen x 18
Poul Mejer 18
Børge Mikkelsen x 17
Torben Nielsen x 17
Charles Knudsen 17
Hugo Sørensen 17
Kaj Mortensen 17
Tom Thomassen 17
Carsten Hansen (KUV) x 16
Erik Nielsen 16
Ole Fritsen 16
Mads Peter Nielsen 16
Erik Jensen 16
Helle Bruun Kristensen x 15
Peter Hansen x 15
Ole Conradsen x 15
Børge Hansen 15
Ole F. Hansen 15

Stadig aktiv Antal år

Peter Sørensen 15
Lone Skov 15
Hans Jessen 15
Rikke Egsgård x 14
Arne Stockfisch 14
Gert Eg 14
Ingvard Christensen 14
L.J. Andersen 14
Michael Kjølby 14
Ulrik le Fevre 14
Ole Agerbo 14
Hans Jørgen Lund x 13
Michael Henriksen 13
Helle Hansen 13
Jens-Erik Skylvad 13
Michael Bech 13
Hans Hansen x 12
Ronni R. Nielsen x 12
Brian Rasmussen x 12
Erik Skaaning 12
Gunnar Jørgensen 12
Ivan Sørensen 12
Carsten Andersen 12
Heinrich Wendelboe 12
Vivian Nygård 12
Anette Madsen x 11
Etienne Ebel x 11
Karl Aage Pedersen 11
Lene Henriksen 11
Birger Jensen 11
Carl Aa. Lemann Sørensen 11
Gunnar Pedersen 11
Henry Henriksen 11
Jacob Kjølby 11
Jens Ancker 11
P. Madsen “Akasia” 11
Poul Bilde 11
Stig Malberg 11
Thomas Skjødt 11
Jens Clausen 11
Klaus Bank Larsen 10
Egon Therkelsen 10
Erik M. Poulsen 10
Georg Vejlgaard 10
Ingvard Knudsen Jensen 10
Kai Johansen 10
Knud Johansen 10
Michael Hougaard 10
Claus Therkelsen 10
Flemming Andersen 10
Ole Svenningsen 10
Marianne Henriksen 10
Kaj Kohave 10
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Autoriseret

V æ r k s t e d

MøldAMs elektro, Vejle Aps
IndustrI Huset

Boulevarden 11
7100 vejle

telefon 75 82 58 00

I pausen af kvindelandskampen mellem dan-
mark og Schweiz den 31. oktober på Vejle 
Stadion blev Frøs herreds Sparekasses leder-
pris 2013 for Vejle givet til frivillig i Vejle 
Boldklub gennem mere end 29 år ole kri-
stensen. Prisen blev overrakt af filialdirektør 
henrik Straarup med følgende begrundelse.
- ole, der er en dedikeret foreningsmand, 
har udført en kæmpe indsats for ungdoms-
fodbolden i Vejle Boldklub til gavn for udvik-

ling af både drenge- og pigespillere. han er 
involveret bredt i klubben også som arrangør 
af dBu´s Pigeraketten og som journalist ved 
VB’s hjemmekampe og ved udgivelse af VB´s 
årsskrift. Senest har han været holdleder for 
senior damer, serie 2, der klarede oprykning 
til serie 1.

Henning Jepsen

Frøs' Lederpris 2013 til Ole F. Kristensen
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VB i Danmarksturneringen

100 året for danmarksturneringens indfø-
relse – vB har spillet 1911 kampe
I 2013 er det 100 år siden de første kampe i 
dBu’s turneringer blev spillet. Tilbage i 1913 
indførte dBu landsfodboldturneringen, for-
løberen for danmarksturneringen, og Vejle 

Boldklub var med i den første udgave. her 
tabte man 5-1 til B 1901 og måtte se B 1901 
gå til finalen i Provinsturneringen. VB har 
ved  afslutningen på efterårsturneringen i 
2013 spillet 1911 kampe i danmarksturnerin-
gen.

Sæson Kampe Sejre Uafgjorte Tabte For Imod Række

1913 1 0 0 1 1 5 DBUs Landsturnering
1914 4 3 0 1 8 6 DBUs Landsturnering
1931/1932 7 3 1 3 17 25 DBUs oprykningsrække om kvalifikation til 1. division
1937/1938 8 6 1 1 36 22 Danmarksturneringen serie 3/3. division
1938/1939 8 4 1 3 27 16 Danmarksturneringen serie 3/3. division
1939/1940 10 8 1 1 35 14 Danmarksturneringen serie 3/3. division
1940/1941 12 1 3 8 23 37 Kreds 1, kriseturnering
1941/1942 18 8 0 10 34 50 Kreds 1, kriseturnering
1942/1943 18 8 1 9 52 41 Kreds 1, kriseturnering
1943/1944 18 5 4 9 37 60 Kreds 1, kriseturnering
1944/1945 13 7 1 5 33 29 Kreds 1, kriseturnering
1945/1946 18 9 4 5 48 30 3. division
1946/1947 20 12 2 6 52 42 3. division
1947/1948 18 8 5 5 38 24 3. division
1948/1949 18 7 4 7 34 33 3. division
1949/1950 18 4 6 8 37 48 3. division
1950/1951 18 4 6 8 39 41 3. division
1951/1952 22 15 4 3 54 27 3. division
1952/1953 18 10 3 5 45 33 2. division
1953/1954 18 7 4 7 46 50 2. division
1954/1955 18 9 5 4 47 36 2. division
1955/1956 18 11 4 3 50 27 2. division
1956/1957 27 9 7 11 49 54 1. division
1958 22 14 2 6 66 32 1. division
1959 22 14 1 7 47 37 1. division
1960 22 12 5 5 52 35 1. division
1961 22 10 0 12 42 51 1. division
1962 22 9 2 11 51 47 1. division
1963 22 9 5 8 39 43 1. division
1964 22 10 5 7 35 32 1. division
1965 22 13 4 5 54 28 1. division
1966 22 9 5 8 44 41 1. division
1967 22 9 3 10 44 40 1. division
1968 22 11 3 8 37 31 1. division
1969 22 6 5 11 33 42 1. division
1970 22 10 3 9 45 39 1. division
1971 22 13 3 6 61 40 1. division
1972 22 16 1 5 65 33 1. division
1973 22 10 3 9 40 31 1. division
1974 22 11 3 8 47 35 1. division
1975 30 9 8 13 46 53 1. division
1976 30 16 3 11 59 40 1. division
1977 30 13 8 9 57 46 1. division
1978 30 19 6 5 64 33 1. division
1979 30 12 5 13 45 44 1. division
1980 30 14 5 11 63 50 1. division

...fortsættes
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Række Kampe Sejre Uafgjorte Tabte For Imod

Bedste række 1247 512 265 470 2208 2055
Næstbedste række 506 243 127 136 999 729
Tredjebedste række 158 77 34 47 400 297

Bemærkninger til statistikken
* I sæsonen 2011-2012 og 2012-2013 spil-
lede klubben under navnet Vejle Boldklub 
kolding. På grund af holdsamarbejdet med 
kolding IF, ændredes holdnavnet fra Vejle 
Boldklub (VB) til Vejle Boldklub kolding 
(VBk), men man spillede videre på VB’s licens 
til danmarksturneringen.

Cheftrænerens rolle omkring hold-
sammensætningen:
der har været forskellige former for måder, 
holdet er blevet udtaget på. Ved generalfor-
samlingen i 1968 blev der fremlagt forslag 
om, at cheftræneren skulle have to stemmer 
i spillerudvalget (kendt som uk, udtagelses 
komiteen), der hidtil havde stået for hold-

Sæson Kampe Sejre Uafgjorte Tabte For Imod Række

1981 30 7 15 8 51 48 1. division
1982 30 14 5 11 44 41 1. division
1983 30 11 8 11 48 40 1. division
1984 30 17 7 6 60 36 1. division
1985 30 12 8 10 41 41 1. division
1986 26 9 9 8 37 36 1. division
1987 26 13 4 9 53 39 1. division
1988 26 10 10 6 36 24 1. division
1989 26 14 6 6 45 27 1. division
1990 26 8 10 8 32 32 1. division
 2 1 0 1 5 4 Kvalifikation til Superliga
1991 18 5 6 7 20 22 Superliga
1991/1992 32 13 5 14 47 48 Superliga/Kvalfikationsligaen
1992/1993 32 12 8 12 57 52 1. division**/Kvalifikationsligaen
1993/1994 32 14 10 8 50 42 1. division/Kvalifikationsligaen
1994/1995 32 15 10 7 65 41 1. division/Kvalifikationsligaen
1995/1996 33 8 9 16 34 50 Superliga
1996/1997 33 14 12 7 57 38 Superliga
1997/1998 33 16 4 13 53 51 Superliga
1998/1999 33 14 5 14 54 48 Superliga
1999/2000 33 7 11 15 38 68 Superliga
2000/2001 30 17 8 5 73 37 1. division
2001/2002 33 6 10 17 38 72 Superliga
2002/2003 30 15 4 11 65 58 1. division
2003/2004 30 8 6 16 44 59 1. division
2004/2005 30 14 7 9 59 51 1. division
2005/2006 30 19 6 5 62 32 1. division
2006/2007 33 6 7 20 35 64 Superliga
2007/2008 30 25 3 2 80 24 1. division
2008/2009 33 4 13 16 30 59 Superliga
2009/2010 30 7 12 11 33 34 1. division
2010/2011 30 14 10 6 49 32 1. division
2011/2012* 26 12 8 6 58 32 1. division
2012/2013* 33 16 10 7 46 29 1. division
2013/2014 18 8 5 5 30 17 1. division

Total 1911 832 426 653 3607 3081

** Efter 1991 er 1. division ikke længere den højeste række, det er nu Superligaen.  
I sæsonen 1991/1992 fordeler sæsonens 32 kampe sig med 18 kampe i Superligaen og 14 kampe i Kvalifikationsligaen. 
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sammensætningen. dette forslag blev ned-
stemt. 
Året efter, var emnet igen på dagsordenen 
ved generalforsamlingen og her blev det 
vedtaget. dog blev spillerudvalget ved sam-
me lejlighed udvidet fra tre til fire medlem-
mer.
I 1978 var der optræk til den endelig afsked 
med spilleudvalget, da arne Stockfisch ikke 
ønskede at fortsætte. det var den generelle 
uvished om udvalgets fremtid, der ifølge års-

skriftet i 1978 gjorde at ingen ønskede at 
opstille.
i 1979 blev det endeligt, at spillerudvalget/
uk var fortid. På årets generalforsamling 
blev bevarelse af uk forkastet, som det står i 
årsskriftet fra samme år. jürgen Wähling blev 
dermed første cheftræner i klubbens histo-
rie, til alene at bestemme holdsammensæt-
ningen.

Ejgil Jensen og Lars Christensen
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Kridtholdet slår stregerne i vB Par-
ken
jargonen er drillende, men kærlig, og den 
afsluttende øl på bænken uden for materia-
leskuret er lige så obligatorisk som fremmø-
det i Vejle Boldklubs frivillige kridtgruppe. 
hver onsdag formiddag sæsonen igennem 
mødes Børge Mikkelsen, ole olesen, Gert 
Roland jensen og erik Rosenlund i VB Parken. 
det har de gjort, siden Vejle Boldklub og alle 
andre lokale fodboldklubber for toethalvt år 
siden blev pålagt selv at kridte deres baner. 
det fik klubbens bestyrelse til at rette hen-
vendelse til VB’s Seniorklub, og siden har 
gruppen påtaget sig stadig flere opgaver på 
det store træningsanlæg. 

Som vinduespudser sørger erik Rosenlund 
for at holde de store ruder i klubhuset og 
glasafskærmningen på klubhusets svalegang 
rene. Gruppen har renset klubhusets facader. 
de frivillige seniorer fejer udenomsarealer, 
samler skidt op, kridter baner, sætter net 
i målene og reklamebander op rundt om 
opvisningsbanen og står i det hele taget for 
vedligeholdelsen på det kommunalt ejede 
anlæg. 
- kort og godt bliver der ikke lavet noget 
herude, hvis ikke vi gør det. kommunen 
kommer her for at slå græsset på banerne, 
mens vi står for alle andre opgaver. Men vi 

gør det ikke for kommunens skyld. Vi gør det 
for de børn, der spiller herude, siger Børge 
Mikkelsen. 
- jeg blev meldt ind i Vejle Boldklub i 1957, 
og vi betaler bare lidt tilbage fra de mange 
gode oplevelser, vi har fået i klubben, tilføjer 
ole olesen. 
de er alle ledere eller spillere i den fodbold-
klub, som de giver en håndsrækning. 
Børge Mikkelsen er holdleder på 21. år. ole 
olesen har 22 år på lederranglisten, hvil-
ket Gert Roland jensen slår med ni år - sta-
dig aktiv som leder på veteranholdet, hvor 
han spiller sammen med ole olesen og erik 
Rosenlund.

klubben får tilskud fra kommunen til 
opkridtningen, og de penge deler VB og old-
boysafdelingen, fra hvis kasse alle hold kan 
søge om tilskud. 
  en del af beløbet bruger kridtholdet på at 
vedligeholde de tre kridtvogne, mens de fire 
frivillige ikke får en krone for indsatsen. hel-
ler ikke selv om især kridtholdets tovholder 
Børge Mikkelsen bruger mange timer i VB 
Parken. 
- Børge bruger mindst 10-12 timer om ugen 
heroppe. Som tovholder klarer han det hele, 
og han kan ikke gå forbi et stykke affald, når 
han går ude på banerne, siger Gert Roland 
jensen og tilføjer med et smil. 

Kridtholdet

Børge Mikkelsen i arbejdstøjet klar til at kridte baner
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En bred bænk… Gert Roland Jensen, Ole Olesen, Erik Rosenlund og Børge Mikkelsen slapper lidt af mellem 
deres mange gøremål (Foto: Mette Mørk, VAF)

Erik Rosenlund klarer vinduespartierne i VB Parken  Gert Roland omhyggelig med net isætning. Der 
skal ikke forekomme ”fantommål” som i Hoffen-
heim…

- Tingene ville forfalde, hvis ikke vi gik her. 
Men de fire seniorer, der alle har forladt 
arbejdsmarkedet, erkender også, at de selv 
har glæde af deres ugentlige møde i arbejds-
tøj. 
- jeg glæder mig altid til at skulle herop. det 
er godt at komme et par timer hjemmefra, 

og vi hygger os sammen og får en snak, siger 
erik Rosenlund og skyller erkendelsen ned 
med de sidste dråber fra den obligatoriske 
onsdags øl.  

Torben Juhler
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alt imens VB har taget sit nye, smukke 
anlæg, VB Parken, i besiddelse og har fun-
det sig godt til rette på jorderne i lysholt, 
er klubbens tidligere anlæg på nørremarken 
undergået en voldsom forandring.
Pr. 1. januar 1957 købte VB med midler fra 
klubbens byggefond samt med hjælp fra 

VB’s Venner 10 tønder land på nørremar-
ken af Vejle kommune til etablering af eget 
anlæg samtidig med Vejle Boldklubs opryk-
ning til 1. division. Pris 83.000 kr.
d. 17. august 1963 blev nordre Stadion, som 
nu var blevet tilbagekøbt af Vejle kommune 
og blevet kommunalt, indviet og dannede 
nu i 46 år rammen om træning og de fleste 
af klubbens kampe. 
d. 25. juni 2009 blev det sidste spark taget 
på det hæderkronede anlæg. kommunen 
havde solgt jorden til Per kure og johnny 
kristiansen med villabebyggelse for øje og i 
stedet stillet et areal i lysholt til rådighed for 
Vejle Boldklub, som på nordre var vokset ud 
af sine rammer.
I dag er skudt og skyder villabebyggelsen 
nørreskov huse med 59 planlagte villaer op 
på grunden, som i et halvt århundrede gen-
lød af børn, unge og ældres råb og spark. 
hvis jorden i de små nyanlagte haver kunne 
tale, ville der være meget at berette fra et 
halvt århundredes klubhistorie…

Ole Kristensen

Nordre - før, under og efter...

En lille dreng kigger ud over det areal, som senere 
skal blive til Nordre Stadion

17. august 1963 indvies Nordre Stadion med en ynglinge A og en drenge A kamp

Sidste spark. Nordre Stadion lukker og slukker 25. 
juni 2009 med semifinalen om JM i U-13 piger mel-
lem VB og Haderslev

2013. Nørreskov Huse er nu skudt op på grunden
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Robert har svært ved at sige farvel til VB

89-årige Robert Torntoft har været leder i 
Vejle Boldklub i 56 år og bestrider stadig to 
formandsposter i klubben
Mens idrætsforeninger landet over skriger 
på frivillige ledere, har Vejle Boldklub i 56 
år haft glæde af et utrætteligt arbejde fra 
en altid smilende, venlig og munter person i 
Robert Torntoft.
Selvom den frivillige leder runder de 90 år til 
november næste år, er han fortsat formand 
for klubbens oldboys-afdeling og formand 
for Seniorklubben. 
- jeg er måske ved at blive gammel, men så 
længe de kan bruge en gammel rotte som 
mig, vil jeg bruge et par år mere på posten. 
der kommer nok en dag, hvor jeg må sige 
farvel. Men det er svært, når du har så mange 
minder fra klubben, siger Robert Torntoft. 
der bor i Bredballe. 
den tidligere formand for VB's udtagelsesko-
mite er ikke længere med til at sætte klub-
bens bedste seniorhold. 
han nøjes i dag med at være assistenttræner 
for Peter hansen på veteranholdet, men det 
lugter fortsat en hel del af topfodbold, da 
navne som Brian Steen nielsen, john Sivebæk 
og Gert eg af og til figurerer på holdkortet. 

Blev rigstræner
- jeg har haft mange prominente navne på 
holdet igennem årene. det gælder blandt 
andre allan Simonsen, ulrik le Fevre og john-
ny hansen. jeg kan huske, at vi et år skulle 
spille en opvisningskamp i lemvig, hvor de 
gerne ville se allan. Problemet var, at han var 
i københavn den dag, men han fløj til Billund 
og kørte selv derop. afstand betød ikke så 
meget. allan satte en ære i at komme med, 
og det er flot, at de, der har nået så meget, 
stadig vil yde for klubben, siger Robert Torn-
toft.

et omvandrende vB-leksikon
han tog træneruddannelsen i 1950, og siden 
har han kunnet kalde sig for »rigstræner«. 
- I de 36 år, jeg har været oldboys-chef, har vi 
flere gange udlejet spillere til 1. holdet. Både 
Gert eg og keld Bordinggaard spillede for 
mig, da 1. holdet kom i krise og måtte have 
hjælp. Men vi har aldrig set en krone, siger 
Robert Torntoft og griner. 
han er et omvandrede leksikon i VB-anek-
doter og erkender, at munden løber af med 
ham, når talen falder på den klub, der har 
givet ham så mange oplevelser.

- jeg er nok født med at snakke for meget. I 
mine skolepapirer stod der altid, at jeg snak-
kede for meget i timerne, siger Torntoft. med 
et smil. 
Men lysten til at bidrage har han altid haft, 
og både som frivillig leder og fra sine 37 
år i Cyclecompagniet i Vejle - hvor han var 
bestyrer og senere indehaver - har han altid 
fundet det spændende at arbejde med men-
nesker.

det halve af sit liv
Robert Torntoft har kørt VB’s kuvertlot-
teri, bankospil og målaktier og har også en 
stor aktie i det sociale liv i klubben. han var 
medstifter af Seniorklubben og er stadig for-
mand for klubbens 60 ældre medlemmer, 
der mødes en gang hver måned. derudover 
er han med i museumsudvalget, der mødes 
hver onsdag formiddag på det gamle Vejle 
Stadion. 

Robert nyder 3. halvleg
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Robert sammen med tidligere stadioninspektør Helge Olsen på udflugt med seniorklubben til Endelave i 
august 2013.

VB er nok det halve af mit liv. jeg kunne ikke 
undvære klubben, og specielt 3. halvleg er 
hyggelig, siger den 89-årige pensionist og 
vender tilbage til oldboys-afdelingen. 
han skal lige nå at fortælle om dengang, han 
blev stoppet af politiet med allan Simonsen, 
johnny hansen og ulrich Thychosen sidden-
de på bagsædet. 
- Vi var på vej til kamp i Tranbjerg. det var 
i 1992, og pludselig blev vi stoppet af en 

motorcykelbetjent, fordi jeg kørte for stærkt. 
jeg spurgte, om han var interesseret i fod-
bold og viste ham, hvem der sad i bilen. da 
jeg havde bildt ham ind, at vi skulle spille en 
kamp, hvor overskuddet skulle gå til nogle 
børn, råbte han på københavnsk: »Så kør da 
for helvede!«

Torben Juhler

BRUDEKJOLER og SELSKABSTØJ  - til ham og hende

Dæmningen 10 · 7100 Vejle · Denmark · Telefon 75 82 90 91
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han er den måske største lederpersonlighed 
i vejlensisk idrætsliv nogensinde, og selv i 
dag, hvor han er i slutningen af 80’erne, er 
han fortsat vital og følger levende med i den 
klub, han har givet mere end sit halve liv. der 
er naturligvis tale om Mr. VB, alias ejgil jen-
sen, hvis færdige buste fredag den 14. juni 
blev afsløret ved en lille sammenkomst for 
en indbudt skare i dGI-huset Vejle. Til stede 
var blandt andet kunstneren, skulptør Gitte 
Wendelbo.

dGI-huset er en af flere bidragydere, som 
har finansieret busten, og dGI-husets direk-
tør, Roland Christiansen, glædede sig over, at 
Mr. VB nu er optaget i dGI-huset Vejles ”hall 
of Fame”, som blev grundlagt med busten af 
gymnastikikonet Signe Troelsen sidste som-
mer:

”ejgil jensen er – for en knægt som mig midt 
i 40’erne – et stort forbillede, og det samme 
ved jeg, han er for rigtig mange idrætsledere, 
ikke kun lokalt men i hele Idræts-danmark. 
ejgil jensen her hele livet igennem ydet en 
uegennyttig, flittig og særdeles kompetent 
indsats for Vejle Boldklub, og hvis ikke han 
skulle æres med en buste, så er det meget 
vanskeligt at pege på andre. der er ikke 
mange af ejgil jensens kaliber i dansk idræt i 
dag. ja spørgsmålet er, om der overhovedet 
er nogen! jeg var derfor ikke i tvivl, da leif 
jakobsen fra Vejle Idrætsråd og kurt Peter-
sen fra Sport 24 begge kontaktede mig for at 
høre, om dGI-huset kunne have lyst til støtte 
op om busten af ejgil jensen. jeg svarede 
dem begge, at der ikke var noget, vi hellere 

Så blev Mr. VB færdig og afsløret

ville, for ejgil jensen er om nogen eksponent 
for de værdier, vi hylder i den organisation, 
jeg arbejder for, dGI.”

Selve busten blev afsløret ved Vejle kommu-
nes årlige idrætsfest i dGI-huset den 10. april 
2013, men herefter blev den pakket væk 
igen, idet såvel sokkel som den lille inskripti-
onsplade endnu ikke var gjort færdig. dette 
er også årsagen til, at Mr. VB’s færdige buste 
først i juni kunne ses i dGI-husets forhal. 

Ifølge Roland Christiansen ville mange vej-
lensere herefter ganske sikker kigge ned i 
dGI-huset for at iagttage busten:

”det er helt tydeligt for mig, hvor stor respekt 
ejgil jensen nyder hos den menige vejlenser. 
På trods af, at ejgil jensen på mange måder 
arbejdede i det skjulte og fokuserede på 
resultaterne og klubben, frem for personlig 
eksponering, så ved alle, hvem Mr. VB er, og 
hans livslange indsats for byens 
fodboldmæssige flagskib gør, 
at så mange vejlensere nærer 
så varme følelser og har så stor 
re-spekt for Mr. VB”.

Busten af ejgil jensen står i 
dGI-husets forhal på Willy 
Sørensens Plads. Såvel busten 
af ejgil jensen som busten af 
Signe Troelsen er udført af 
skulptør Gitte Wendelbo.

Conny Laursen

Ejgil Jensen med nogle af folkene bag busten. Skulptøren Gitte Wendelbo står til højre for Ejgil Jensen. I 
kørestolen længst til venstre ses Jens Ancker, som har skrevet bogen om Mr. VB



192

Sportsligt går det op og ned for Vejle Bold-
klub. det gælder både klubbens hold i 1. 
division og moderklubbens mange hold i 
bredderækkerne. 
Men én ting kan man regne med i VB, og det 
er klubbens traditionsrige Årsskrift, som du 
sidder med 60. årgang af i hænderne.
her kan man læse om klubbens og de enkel-
te holds op- og nedture, og slår man op i 
forordet til det første årsskrift årgang 1954, 
udtrykte den oprindelige redaktion håb for, 
at årsskriftet ville vise sig levedygtigt.
Årsskriftet har siden vist sig at være robust 
takket være de mange frivillige kræfter, der 
er blevet lagt i ord, fotos og trykning.
I dag kan ingen anden dansk fodboldklub 
prale af et have så fyldigt og levedygtigt et 
årsskrift som Vejle Boldklub.
det har siden første udgave været en tryksag 
spækket med holdinfo, statistikker og artik-
ler fra den forløbne sæson.

Blandt topklubberne har kun aaB en lignen-
de udgivelse i dag, men den har kun eksiste-
ret i halvt så lang tid. klubber som Randers 
Freja, hvidovre og Brøndby har haft lignen-
de skrifter, men de eksisterer ikke mere.
 Vi har kæmpet hårdt med de andre klubber 
om at lave det flotteste årsskrift, og vi har 
udkonkurreret dem, konstaterer ”Mr. VB”, 
ejgil jensen med et smil.
han er med i hvert eneste årsskrift, og i før-
steudgaven kan man finde en høj og rank 
ejgil jensen på billederne af både serie 3- og 
4-holdet. det var dengang, seniorholdene 
blev fotograferet i skjorte og blazerjakke 
eller Trenchcoat og ungdomsholdene i rekla-
mefri klubdragt med snøre i den røde trøje, 
lange hvide shorts og stribede strømper. 

ejgil jensen har været bidragyder til årsskrif-
tet siden 1959 og står stadig til dels for et af 
de mest læste indslag, ”Fra dagbogen”, som 
giver et indblik i klubbens hverdag.
det var oprindeligt bogtrykker holger han-
sen - 141 kampe på førsteholdet - der fik 
ideen til årsskriftet. det blev udgivet af VB’s 
Venner sammen med Vejle Boldklub, og for-
målet var at samle og registrere begivenhe-
derne fra det forløbne år. hovedformålet 
var dog at skaffe et overskud til den bygge-
fond, der skulle skaffe penge til jordkøb og 
byggeri af et klubhus på nørremarken. det 
første årsskrift gav et kæmpe overskud, og 
årsskriftet har givet overskud lige siden, siger 

ejgil jensen.

Årsskriftet finansierede købet af jorden til 
nordre Stadion og byggeriet af det første 
klubhus, fortæller ejgil jensen til medlem-
merne af det udvalg, som er samlet til redak-
tionsmøde. 
VB’s Venner er ikke længere udgiver af års-
skriftet, og opgaven med at sælge annoncer 
til årsskriftet er lagt i hænderne på VB elite, 
så klubben ikke render de samme sponsorer 
på dørene. Men indholdet har stort set ikke 
forandret sig gennem de mange år. 
For medlemmer og VB-fans er det først og 
fremmest et uundværligt opslagsværk, som 
aldrig mister sin værdi for de mange tusinde 
spillere og ledere, der er blevet fotograferet 
og omtalt gennem 60 år. 
I Seniorklubben farer vi tit hen til årsskrif-
terne, når snakken går, og vi lige skal have 
et årstal eller et navn på. For ikke så længe 
siden spillede jeg golf med en, som sagde, 
at han aldrig havde spillet i VB. Så måtte jeg 
hjem i årsskriftet, hvor jeg fandt et billede 
af ham og fik ham overbevist, fortæller tidli-
gere førsteholdsspiller Conny laursen, der er 
tovholder på årsskriftet.

”næste årsskrift bliver bedre, fordi vi har et 
helt år til at forberede det i. det forcerede 
jag for at finde det hele frem i sidste øjeblik 
undgås.”
Sådan lyder efterskriftet i det allerførste VB 
Årsskrift fra 1954.
Men den profeti holder ikke, og selv under 
produktionen af denne 60. årgang, blev 
meget af det store skrive- og indsamlings-
arbejde skubbet helt op til deadline, inden 
niels Poulsen fra nP Grafisk kunne sende års-
skriftet til trykkeri.
det måtte redaktionsgruppen konstatere på 
det sidste møde før deadline, hvor det lille 
udvalg med Conny laursen, ole kristensen 
og ejgil jensen mødes med eliteafdelingens 
bidragydere, henning jepsen og lars Chri-
stensen for at gøre status.
Men sådan må det nødvendigvis være, når 
trænere og holdledere fra klubbens knap 50 
ungdoms- og seniorhold skal bidrage.

”det er altid lidt hektisk til sidst. Vi får beskri-
velser af sæsonen fra samtlige klubbens hold, 
hvis de ellers får afleveret til tiden. det sker 
ikke for alle, og det er et stort arbejde at få 
indsamlet. Samtidig er det et kæmpe arbejde 

60. VB's Årsskrift
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at få fotograferet samtlige hold, men vi har 
en fotograf i karsten kjær med en engleblid 
tålmodighed,” fortæller ole kristensen, VB-
leder gennem 29 år.  

Conny laursen tør ikke sætte timer på, hvor 
meget frivilligt arbejde det tager at produ-
cere Årsskriftet, der bliver trykt i et oplag af 
1000 eksemplarer.
”der er stadig udenbys VB-fans, der får Års-
skriftet tilsendt. Men vi må konstatere, at 
antallet af dem, der har følelser for klubben, 
ikke er det samme som tidligere. derfor er 
der ikke længere det samme salg i årsskrif-
tet, som koster 100 kroner. Men vi er hvert 
år rundt ved 5-6 forskellige boghandlere og 
kiosker med eksemplarer, og der er stadig 
enkelte samlere, som kimer boghandlerne 
ned, hvis Årsskriftet kommer for sent ud,” 
fortæller ole kristensen. 

VB besluttede sidste år at udlevere Årsskrif-
tet til alle klubbens ungdomsmedlemmer, 
og sådan bliver det fremover. dermed ryger 
halvdelen af oplaget. 
”Resten går til trænere, ledere, sponsorer og 
til gaver, og sidste år var vi tæt på at løbe 
tør. Så vi skal muligvis trykke 1200 i år for at 
have nok,” fortæller Conny laursen. han og 
ole kristensen går i de fodspor, journalister 
og VB-ledere som navnkundige Paw (Paul 
W. Svendsen), Mogens hansen, jens ancker, 
erik hveisel hansen, niels hansen og mange 
andre har trådt, og det fortsætter de med.
”Conny og jeg satser på at fortsætte lige så 
mange år i VB som Robert Torntoft og ejgil 
jensen, og så længe skal vi da nok få et Skrift 
på gaden,” lover ole kristensen.

Torben Juhler

Redaktionen samlet på VB Museet: Fra venstre Conny Laursen, Lars Christensen, Henning Jepsen, grafiker 
Niels Poulsen Ejgil Jensen og Ole Kristensen. (Foto: Benny F. Nielsen, VAF)
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Vejle Boldklub rundede 50 målmænd på førsteholdet

Vejle Boldklub kolding/Vejle Boldklub gav i 
2013 debut til målmændene kasper jensen 
og Morten haastrup jensen. Sidstnævnte 
blev målmand nummer 50 på førsteholdet 
gennem tiderne, da han debuterede på før-
steholdet i dBu Pokalkampen mod Varde 
IF den 14. august.  www.vejle-boldklub.dk 
bragte den 20. august en komplet liste over 
alle klubbens målmænd i samarbejde med 
klubbens officielle statistiker kurt kristensen. 
Ingvard knudsen-jensen var klubbens før-

ste målmand, mens niels Wodskou med 388 
kampe er keeperen med flest tællende kam-
pe på førsteholdet. Med målmænd som alex 
nielsen, niels Wodskou, Peter kjær, erik Boye 
og Thomas Sørensen i klubbens historiebø-
ger har Vejle Boldklub altid været kendt for 
stolte traditioner på målmandsposten. her-
under er den komplette liste over klubbens 
målmænd gennem tiderne, antallet af før-
steholdskampe og deres debutkamp:

1. niels Wodskou, 388 kampe
22-07-1965 Vejen-VB 3-7

2. alex nielsen, 327 kampe
12-02-1978 Medan-VB 1-1

3. erik Boye, 233 kampe
28-07-1993 holstebro-VB 2-1

4. Peter kjær, 226 kampe
01-03-1984 Maspalomas-VB 1-4

5. harry Iversen, 165 kampe
31-08-1946

6. heinz hildebrandt, 157 kampe
30-05-1961 VB-aIa 4-0

7. erling Sørensen, 116 kampe
18-08-1957 VB-aIa 0-0

8. kristian Fæste, 107 kampe
20-03-2010 VB-FC Fredericia 0-2

9. Boye habekost, 104 kampe
29-06-1985 VB-lokomotiva Sofia 1-1

10. Charles Corell, 101 kampe
14-09-1924

11. Frantz Petersen, 94 kampe
26-05-1935

12. Stig olsen, 72 kampe
22-04-2001 VB-køge 2-1

13. jimmy nielsen, 70 kampe
09-03-2008 VB-FC Midtjylland 1-2

14. Ib Skotnborg, 65 kampe
10-05-1942

15. niels Schmidt, 60 kampe
25-03-1945

16. Ingvard knudsen-jensen, 54 kampe

17. Poul erling Poulsen, 50 kampe
30-10-1938

18. Theis Rasmussen, 49 kampe
03-08-2005 hIk-VB 1-1

19. jan hoffmann, 32 kampe
10-03-2007 FC Midtjylland-VB 2-2

20. lars Madsen, 28 kampe
12-04-2004 VB-køge 2-2

21. Troels Rasmussen, 23 kampe
22-03-1978 Werder Bremen-VB 0-1

22. jesper Christiansen, 14 kampe
03-03-2002 lyngby-VB 2-5

23. oscar Plougmand, 11 kampe
17-05-1953 VB-B 1913 5-1

24. kasper jensen, 11 kampe
28-03-2013 VB-FC Fredericia 2-0

25. Paul Mailand, 10 kampe
30-04-1972 aGF-VB 1-2

26. Morten haastrup jensen, 10 kampe
14-08-2013 Varde-VB 1-2

27. Thoudahl, 9 kampe
02-09-1928

28. Thomas Gill, 9 kampe
25-04-1993 VB-B 1913 3-0
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29. nikolaj Christensen, 9 kampe
09-08-2011 Funder GF-VBk 2-6

30. dick last, 7 kampe
18-07-1999 VB-Sunderland 0-4

31. osvald andersen, 6 kampe
26-04-1970 VB-B 1903 1-3

32. Thomas Sørensen, 6 kampe
31-03-1996 VB-FC københavn 1-2

33. Flemming Trøst Poulsen, 5 kampe
12-05-1955

34 Stephen lowe, 5 kampe
22-07-1982 VB-Bryne 3-2

35. Søren jensen, 5 kampe
06-04-1993 VB-djurgården 2-1

36. Tom Mortensen, 5 kampe
18-08-2002 B.93-VB 0-2

37. harry hjorth, 4 kampe
30-04-1933

38. hans hansen, 3 kampe
02-11-1924

39. Thorben jensen, 3 kampe
29-09-1968 VB-aB 2-4

40. Morten hansen, 3 kampe
25-04-1982 næstved-VB 2-1

41. jan larsen, 3 kampe
28-06-1993 VB-Zambias a-landshold 2-4

42. aage jørgensen, 2 kampe
28-08-1949

43. Frede Rasmussen, 2 kampe
27-07-1970 udvalgt hold fra Suderø-VB 0-1

44. Birger Christoffersen, 2 kampe
05-06-1983 aGF-VB 5-2

45. Robert Bernat, 2 kampe
29-10-1997 VB-aaB 1-2

46. henrik Ipsen, 2 kampe
11-08-2010 otterup-VB 2-3

47. Michael Thor, 1 kamp
04-04-2004 Sønderjyske-VB 1-0

48. Martin ogstrup, 1 kamp
27-04-2005 VB-B.93 2-1

49. jimmi klitland, 1 kamp
13-08-2008 BPI-VB 0-7

50. jacob Poulsen, 1 kamp
31-08-2011 herning kFuM-VBk 2-7

Stephen lowe (england), Thomas Gill (nor-
ge) og dick last (Sverige) er klubbens uden-
landske målmænd. Michael Thor er målman-
den med færrest minutter på banen, da han 
kun har været på mål i 66 minutter. Reserve-
målmanden kom på banen for en skadet Stig 
olsen i udekampen mod Sønderjyske i april 
2004.
Peter kjær er klubbens mest scorende mål-

mand. den senere landsholdsmålmand sco-
rede to gange for vejlenserne i slutningen af 
80’erne, mens rekordholder blandt målmæn-
dene, den nu afdøde niels Wodskou, scorede 
et enkelt mål for divisionsholdet i en kamp 
i landspokalturneringen i 1970/71-sæsonen.

Lars Christensen

Kristian Fæste Mogens Haastrup Jensen



196

Nekrologer

Kaj erik Bruun
den 16. december 2012 døde 
kaj erik Bruun efter længere 
tids sygdom. han blev 72 år.
kaj erik var udlært møbel-
polstrer og etablerede sig 
som selvstændig med værk-
sted og forretning i nyboes-

gade 21. da han afhændede forretningen, 
blev han ansat ved Friis Møbler i horsens.
han begyndte at spille fodbold som dreng 
i Vinding SF. da sønnen henrik begyndte at 
spille i VB i 1981, blev kaj erik aktiv i VB via 
Forældreforeningen, og et mangeårigt sam-
arbejde begyndte.
kaj erik var altid hjælpsom, når klubben hav-
de behov for det – man gik aldrig forgæves.
han deltog i salg af sponsorpakker og rekla-
meskilte, salg af annoncer til kamppro-
grammer og Årsskrift, pasning af kiosk, de 
ugentlige bankospil i klubhuset, pasning af 
p-pladser v. kampene, salg af kampprogram-
mer samt vedligeholdelsesarbejder i klublo-
kaler ved bl.a. tæppepålægning.
desuden lagde han også arbejde i VB’s Ven-
ner, hvor han sad i bestyrelsen fra 1984 til 
1991.
kaj erik delte interessen for klubben med sin 
hustru lillian, som ligeledes assisterede ved 
klubbens bankospil og i en lang årrække var 
værtinde i VB’s sponsorlounge. 
udover lillian og sønnen henrik efterlader 
kaj erik sig datteren helle, svigersønnen ole 
samt børnebørnene Tine og Maiken – alle er 
eller har været aktive i klubben som trænere/
ledere og/eller spillere.
Æret være kaj eriks minde.

viggo Jensen
den 16. januar døde Viggo 
jensen, 85 år.
Viggo var født og opvokset i 
vestbyen. efter sin skolegang 
på nyboesgades Skole kom 
han i lære og blev uddannet 
som købmand, men han for-

trød. han ville hellere være mekaniker, som 
hans far var, og så tog han en ny uddannelse.
efter nogle år som mekaniker blev han værk-
fører ved aagaards karosserifabrik i Vedels-
gade, hvor han var, til fabrikken lukkede og 
blev så repræsentant for firmaet Sindby & 
Co., til han som 65-årig gik på pension..
Viggo var medlem af VB i mere end 70 år. 
han begyndte at spille fodbold som dreng 

omkring 1940, fortsatte som junior- og yng-
lingespiller og rykkede op i seniorafdelingen 
i 1946. han var en rigtig god og solid højre 
back på klubbens forskellige seriehold og 
sluttede som oldboysspiller.
Viggo udførte et meget stort og mangeårigt 
lederarbejde. I 1961 var han træner og leder 
i ungdomsafdelingen, men byggeri af famili-
ens hus på Mysundevej 8 satte en midlertidig 
stopper for klubarbejdet. han vendte dog 
tilbage, nu til seniorafdelingen. han kom i 
spilleudvalget og da dette udvalg blev ned-
lagt, blev Viggo holdleder for serieholdene 
og talentholdet, som han ofte var med på 
holdets ture til Tyskland og Frankrig.
Viggo sad også i en periode i klubbens besty-
relse og var suppleant til den betalte afde-
lings bestyrelse. han stoppede efter 27 år 
som leder i 2002.
I 1985 blev Viggo hædret med klubbens sølv-
nål.
Viggo var medlem af VB’s Seniorklub og kom 
så godt som altid til klubbens møder for at 
holde sig informeret om, hvad der skete i 
fodboldverdenen, og for at være sammen 
med nogle af dem, han havde mødt i sine 
mange år i klubben.
Viggo efterlader hustru nanna Vedel, datte-
ren anette og sønnen Carsten, samt to bør-
nebørn.
Æret være Viggos minde

erik Møgeltoft Poulsen
den 26. maj døde erik Møgel-
toft Poulsen, 79 år.
erik tog lærereksamen ved 
nr. nissum Seminarium i 
1955 og fik kort efter ansæt-
telse ved nyboesgades Skole, 
hvor han var ansat, til skolen 

lukkede. han skiftede til nyt job på lange-
linie Skole - de sidste 10 år som viceskolein-
spektør, inden han gik på pension.
erik var meget fodboldinteresseret, lige fra 
han kom til Vejle. det var på det tidspunkt, 
hvor VB netop var rykket op i 1. division for 
første gang. nogle af lærerne på nyboesga-
des Skole var tilknyttet VB, og de banede 
vejen for eriks entre i klubbens ungdomsaf-
deling. han blev træner og leder skiftevis i lil-
leput- og drengeafdelingen i første omgang i 
fire år, hvorefter han holdt en pause, men da 
han igen fik tid, vendte han tilbage til arbej-
det i 1969 i seks år i de samme afdelinger. 
I 1974 blev erik hædret med VB’s 10 års leder-
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nål.
Blandt andet politik og arbejdet som leder af 
feriekolonien Børnenes Vel i hvidbjerg lagde 
så meget beslag af eriks fritid, at han ikke 
senere fik tid til aktive lederopgaver i VB, 
men han fulgte fortsat klubben og de fleste 
af dens kampe
erik efterlader sin ægtefælle, Inga, tre børn 
og fem børnebørn.
Æret være eriks minde.

arne Peder Sørensen
den 29. juli døde arne Peder 
Sørensen, 98 år gammel.
arne Peder blev i de kredse, 
han kom, næsten altid kaldt 
»aP«. han var uddannet som 
murer, og han boede det 
meste af sit liv på Grejsdals-

vej, og da han som dreng begyndte at spille 
fodbold, meldte han sig i Grejsdal »Sport«. 
hans talent og ambitioner var store, så da 
han blev ældre, flyttede han til VB, hvor han 
kom på førstehold både som junior- og yng-
lingespiller.
Som senior holdt »aP« flere pauser og spille-
de en overgang i B l921 og andre lokale klub-
ber, men han vendte tilbage til VB, hvor han i 
slutningen af 1930’erne spillede på klubbens 
mellemrækkehold, inden han i efteråret 
1940 fik debut på førsteholdet, der i foråret 
havde kvalificeret sig til 2. division, »aP« er 
registret for 12 kampe på VB’ s spillerrangli-
ste. af disse kampe huskede »aP« især semi-
finalen og finalen i jysk Pokal Turnering, der 
blev spillet for første gang i 1940. Semifina-
len, fordi VB vandt 5-1, og han scorede tre 
af VB-målene. og finalen i holstebro. Ikke 
så meget, fordi VB, der var favorit, tabte 0-3, 
men de store rejsebesværligheder, der var 
dengang på grund af den tyske besættelse 
af danmark, stod stærkt i hans erindring. 
Rejsen tog næsten et helt døgn.
aP«s hukommelse kom klubben til stor histo-
risk hjælp, når der var behov for oplysninger 
til beskrivelse af kampe, spillere, ledere og 
andre begivenheder. han huskede næsten 
alt fra de mere end 90 år i fodboldverdenen.
»aP« efterlader tre børn, erling, jørgen og 
laura, samt svigerbørn, børnebørn og olde-
børn.
Æret være »aP«s minde.

erling Mørk
9. oktober døde erling Mørk, 
7l år.
erling var udlært bager, og 
han arbejdede og boede i 
mange år i Skyttehusgade 
36-38, hvor Vejles ældste 
bageri, P.a. andersen & Søn-

ner, havde domicil. Bageriet er næsten lige 
så gammelt som VB, og mange af bageriets 
ejere og ansatte har ligesom erling i tidens 
løb været aktive i klubben.
erling begyndte først at spille som senior i VB 
i 1967. han var back og var på holdet, der i 
1969 vandt et af de få jyske mesterskaber, VB 
har vundet i serie tre. da han stoppede, som 
aktiv, blev han leder i ungdomsafdelingen 
og i de 2l år, han virkede, var han træner og 
leder i juniorafdelingen i alle årene.. han var 
træner for junior B, der to gange vandt det 
jyske mesterskab, og hjælpetræner, da VB for 
første gang i 1981 vandt det danske mester-
skab for juniorer.
om erling Mørk sagde erling Sørensen, der 
var cheftræner for juniorholdet, at han var i 
besiddelse af en vidunderlig evne til at give 
spillerne på det hold, han var omkring, det 
indtryk, at netop det var klubbens vigtigste 
hold.
erling Mørk blev hædret med VB’s sølvnål i 
1983.
han efterlader sin ægtefælle, jytte, samt 
børnene john, Christina og Simon og tre bør-
nebørn.
Æret være erling Mørks minde.

Hardy Hansen
efter længere tids sygdom 
døde hardy hansen d. 12. 
oktober., 74 år gammel. Selv 
om hardy boede i vestbyen, 
valgte han den lidt længere 
vej, der var til Vejle Stadion, 
for han ville spille i VB.

hardys tekniske fodboldfærdigheder var sto-
re, og han var på førsteholdet som drenge- 
junior- og ynglingespiller. I 1957 tog han som 
den første nogensinde dBu’s teknikmærke i 
sølv.
I sin første tid som senior spillede hardy på 
klubbens næstbedste hold, men fik også 
kampe på VB’s daværende meget stærke 
divisionshold. en stor oplevelse fik hardy, da 
han erstattede Tommy Troelsen i VB’s kamp 
mod det engelske u-23 landshold i Manche-
ster i 1960.
efter sin skolegang kom hardy hansen i lære 
på Tulip-slagteriet, og arbejde på forskudte 
tider forhindrede ham i at passe træningen, 
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og han måtte derfor ”nøjes” med at spille på 
klubbens andethold eller lavere rangerende 
hold.
hardy efterlader sig en datter, Ingelise, og en 
søn, Peter, svigerbørn samt seks børnebørn.

Æret være hardys minde.

ejgil jensen



199

December 2012

03. Vejle Boldklub Kolding tager ved årsskiftet afsked med 
den 20-årige nigerianske midtbanespiller Sani Tahir, der har 
kontraktudløb. Midtbanespilleren har spillet syv tællende 
kampe for Vejle Boldklub Kolding og scoret et mål.

05. Esbjerg fB slår OB 4-3 i den sidste kamp i Reserveholdsliga-
ens Vest-pulje. Resultatet betyder, at Vejle Boldklub Koldings 
reservehold vinder puljen på en bedre målscore end OB.

06. Danske Bank Lounge på Vejle Stadion var denne eftermid-
dag godt fyldt. Ca. 200 mennesker var forbi til præsentatio-
nen af Jens Anckers bog om Mr. VB, Ejgil Jensen, med titlen 
”Mr. VB – en fortælling om Vejle og Ejgil Jensen gennem 85 
år”. Blandt de mange fremmødte var mange af de spillere, 
der har begejstret på Vejle Stadion og været med til at skabe 
fortællingen om Vejle Boldklub.

08. Salget af bogen »Mr. VB« begynder. Bl.a. i »Sport24« Tor-
vegade, hvor direktør Kurt Petersen ser til, da Ejgil Jensen sig-
nerer de første eksemplarer.

11. Vejle Boldklub Kolding og Andreas Moos bliver enige om 
at ophæve allroundspillerens kontrakt, der ellers løb til som-
meren 2013. 22-årige Andreas Moos kom til klubben i som-
meren 2010 fra FC København og står noteret for 38 kampe 
og seks mål i Vejle-Kolding trøjen.

12. Knud Herbert Sørensen (2) 476 VB-kampe, tidl. A lands-
holdsspiller og bestyrelsesmedlem i selskabet for den profes-
sionelle afdeling, fylder 60 år

12. Scandic hotellerne i Vejle og Kolding opgraderer deres 
samarbejde med Vejle Boldklub Kolding og bliver guldspon-
sor. Scandic i Vejle og Kolding råder over to moderne hoteller. 
Scandic Jacob Gade i Vejle er et nyt hotel, og Scandic Kolding 
er blevet totalrenoveret i 2012.

15. Allan Simonsen, VB-medlem, Europas bedste spiller i 
1977,senere kåret som Bundesligaens bedste wing gennem 
tiderne, 282 VB- kampe, A-landsholdsspiller m.m.m., fylder 
60 år.

17. Vejle Boldklub Kolding skriver en 2-årig kontrakt med den 
15-årige midtbanespiller Ali El-Haj, der til daglig spiller på 
klubbens hold i U-17-Ligaen. Ali El-Haj, der er inde omkring 

U-16 landsholdet, kom i sommerpausen til Vejle Boldklub Kol-
ding fra FC Fyn.

20. VB’s årsskrift 2012 er kommet på gaden. I årsskriftet kan 
læses artikler og statistikker fra 2012.

21. Ole Bisp Rasmussen, Jeppe Hansen & Patrick B. Rasmussen 
fra VBK’s U-17 ligahold er udtaget til U-17 landsholdssamling 
i Tilst d. 15. & 16. januar 2013.

31. Kaj Poulsen, VB-medlem, 141 kampe på VB’s divisions-
hold, tidl. A-landsholdsspiller og professionel i udlandet, fyl-
der 70 år.

Januar

08. Vejle Boldklub Kolding fritstiller med øjeblikkelig virkning 
cheftræner Nicolai Wael. Ny cheftræner frem til sæsonafslut-
ningen er Kim Brink, der dog samtidig fortsætter som direktør 
i VBK.

09. Vejle Boldklub Kolding sælger den 18-årige forsvarsspiller 
Patrick Jensen til Superligaklubben FC Midtjylland. U-19 lands-
holdsspilleren, der står noteret for 30 ungdomslandskampe, 
skifter til den midtjyske klub med øjeblikkelig virkning.

09. Vejle Boldklub Kolding udvider trænerteamet. Ud over 
Nikolaj Primdal, der fortsætter, vil U-19-træner Claus Nørga-
ard også assistere cheftræner Kim Brink.

16. Efter en inspirationstur på en lille uge til Huddersfield 
Town i den næstbedste engelsk række er Vejle Boldklub Kol-
dings keeper Kristian Fæste tilbage i Nørreskoven, og den tid-
ligere U-21 landsholdsmålmand kan se tilbage på en god tur 
til Yorkshire-klubben. 

17. Holger Bagger-Sørensen, tidligere aktionær og bestyrel-
sesmedlem i VB’s Afdeling For Betalt Fodbold, fylder 70 år. 

21. Vejle Boldklub Koldings midtbanespiller Jeppe Hansen 
udtages til det danske U-17-landshold, der i begyndelsen af 
februar deltager i en turnering på La Manga i Spanien. Mod-
standerne er henholdsvis Polen, Slovakiet og Norge.

21. Forsvarsspilleren Derrick Nissen, der til daglig gør sig på 
Vejle Boldklub Koldings U-19 Ligahold, udtages til det danske 
U-19-landshold, der under landstræner Thomas Franks ledelse 
spiller testkampe mod Brønshøjs Betsafe Liga-hold og Eng-
land i starten af februar.

22. Mads Døhr Thychosen kommer på scoringstavlen, mens 
Ali El-Haj får landsholdsdebut, da det danske U-16-landshold 
indleder Aagean Cup i Tyrkiet med en flot 5-1 sejr over Norge.

23. Mads Døhr Thychosen og Ali El-Haj fra Vejle Boldklub Kol-
ding scorer, da det det danske U-16-landshold i går følger 5-1 
sejren over Norge op med en 4-0 sejr over Grækenland ved 
Aegean Cup.

28. Angriberen Rajko Lekic, der tidligere har optrådt i blandt 
andet Silkeborg og OB, prøvetræner i Vejle Boldklub Kolding.

Fra dagbogen
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29. VBK skriver en tre-årig kontrakt med angriberen Jonas 
Erngaard. Den 15-årig angriber spiller til daglig på Vejle Bold-
klubs hold i U-15-elite og er fast deltager til DBU’s U-15-ta-
lentsamling. Jonas Erngaard har fået sin fodboldopdragelse i 
KUV-klubben Vejle Kammeraterne. 

30. Vejle Boldklub Kolding skriver en 3-årig kontrakt med den 
29-årige midtbanespiller Henrik Bødker, der er blevet købt fri 
i Superligaklubben SønderjyskE. Henrik Bødker kom til Hader-
slev-klubben inden sæsonen 2008/2009 fra FC Nordsjælland.

30. Ordinær generalforsamling i VB i VB Parken. Bestyrelsens 
ændringsforslag om at generalforsamling afholdes i august i 
stedet for januar måned vedtages..

31.  Vejle Boldklub Kolding skriver en ½ årig kontrakt med 
den 26-årige franske angriber Bedi Buval. Den tidligere Ran-
ders FC-angriber har senest været i tyrkisk fodbold, hvor han 
spillede for Göztepe S.K. i den næstbedste række.

Februar

01. VB-medlem, Leo Fæste, fylder 50 år.

04. I forbindelse med, at U-19-træner Claus Nørgaard bliver 
”lånt” ud til Betsafe Ligaholdet som assistenttræner, bliver 
Brian Rasmussen frem til sommer ny holdansvarlig for U-19 
Ligaholdet.

05. Vejle Boldklub Koldings Jeppe Hansen får debut, da det 
danske U-17-landshold spiller uafgjort 1-1 mod Slovakiet på 
La Manga i Spanien.

07. Jeppe Hansen spiller en time, da det danske U-17-lands-
hold taber 1-0 til Norge på La Manga. Det var Jeppe Hansens 
anden ungdomslandskamp.

09. VB-medlem, Kurt Nyborg Chrstensen, fylder 50 år.

09. VB-medlem, Oluf Hauge Pedersen, fylder 70 år.

13. Vejle Boldklub Kolding har to spillere til prøvetræning. 
Det drejer sig om den 20-årige senegaleser Mohamed Malick 
M'baye. Den offensive midtbanespiller har senest spillet i den 
italienske Serie B for Varese. Den anden spiller er den senega-
lesiske angriber Alioune Kebe, der senest har spillet i hjem-
landet, men har en fortid i dansk fodbold, hvor den 28-årige 
angriber spillede for AC Horsens i perioden 2009-2011.

13. Heinz Hildebrandt, målmand, 157 divisionskampe, tidli-
gere A-landsholdsspiller for Hvidovre, fylder 70 år.

13. Gert »Børkop« Jensen, VB-medlem, 182 kampe på divisi-
onsholdet, fylder 65 år.

15. Vejle Boldklub Kolding forlænger kontrakten med det 
19-årige forsvarstalent Niels Bisp Rasmussen, så aftalen nu 
løber frem til sommeren 2016.

15. Jacob ”Taz” Sørensen og Vejle Boldklub Kolding bliver 
enige om at fortsætte samarbejdet i yderligere tre år, så den 
energiske offensivspiller nu er at finde i Nørreskoven frem til 
sommeren 2016.

18. Casper Bruun, Ali El-Haj og Mads Døhr Thychosen fra Vejle 
Boldklub Kolding udtages til samling med U-16-landsholdet. 

Samlingen finder sted i Tilst fra den 12.-13. marts.

28. Vejle Boldklub Kolding laver en kontrakt med den 30-åri-
ge målmand Kasper Jensen. Aftalen med den nordjyske kee-
per, der senest har stået i svenske Djurgården, løber frem til 
sommer.

Marts

04. Patrick Rasmussen, Ole Bisp Rasmussen og Jeppe Hansen 
fra Vejle Boldklub Kolding udtages til U-17-landsholdets træ-
ningssamling i Tilst 11.-12. marts.

12. Vejle Boldklub Kolding har den 31-årige senegalesiske 
midtbanespiller Issa Ba til prøvetræning. Midtbanespilleren 
har senest spillet for Dinamo Bukarest og er tidligere lands-
holdsspiller for Senegal.

13. Vejle Boldklub Kolding har i denne uge besøg af den 
18-årige amerikanske målmand Michael Lansing, der er på et 
syvdages inspirationsophold i VBK. Målmanden kommer fra 
Bucknell University i Pennsylvania.

13. Oliver Thychosen og Jeppe Andersen udtages til det dan-
ske U-21-landshold, der spiller træningskamp ude mod Frank-
rig den 21. marts. Kampen spilles kl. 21.00 i Tours.

15. Vejle Boldklub Koldings Casper Bruun, der har fået sin 
fodboldopdragelse i Kolding IF, udtages til U-16 Future-lands-
holdet, der i begyndelsen af april spiller to uofficielle lands-
kampe mod Belgien på udebane.

15. Holdkammeraten Mads Døhr Thychosen udtages til 
U-16-landsholdet, der midt i april deltager i en turnering i 
Polen. Modstanderne er Litauen, Polen og Norge.

15. Poul Erik Bech, VB-medlem, aktiv spiller og. cheftræner 
med blandt andet to DM, to gange pokalvinder og flere dan-
ske ungdomsmesterskaber, fylder 75 år.
 
20. Den 30-årige danske venstre back Jan Frederiksen træner 
med Vejle Boldklub Kolding. Han har senest spillet i polske 
Wisla Krákow.

20. Jeppe Andersen og Oliver Thychosen, der tidligere på 
måneden blev udtaget til U-21 landsholdskamp torsdag mod 
Frankrig, har gjort det så godt til landsholdstræningen, at de 
udtages til mandagens kamp mod Norge, der spilles i Viborg.

22. Venstrebacken Jan Frederiksen har de seneste par dage 

der er 

FriSKe nyHeder PÅ 

www.vejle-boldklub.dk
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trænet med i Vejle Boldklub Kolding, og parterne er nu enige 
om en kontrakt gældende frem til sommer.

23. Sjette udgave af træningsstævnet Merrild Match, der 
løber af stablen i denne weekend trodser både vejrguderne 
og dommerkonflikten, og det giver ros fra de deltagende 
klubber, der selv er utrolig ændringsparate.

25. Oliver Thychosen spiller fra start og får en time på banen, 
mens Jeppe Andersen bliver skiftet ind med ti minutter igen, 
da det danske U-21 landshold slår Norge med 2-0 i Viborg. 

27. Vejle Boldklub Kolding Holding A/S offentliggør års-
rapporten for 2012.  Årsresultatet bliver et minus på DKK 
971.000. Det er tilfredsstillende, at selskabet har formået at 
skabe balance som professionel fodboldklub i landets næst-
bedste række.

27. Poul Bilde, VB-medlem, tidl. formand for VB og for klub-
bens første professionelle afdeling i 1978, 197 kampe på divi-
sionsholdet, A landsholdet m.m., fylder 75 år.

27. Vejle Boldklub Kolding siger pr. 31. marts farvel til salgs-
konsulent Annette Kruse, der har valgt at søge nye udfordrin-
ger. Hun skal fremover være salgs- og marketingsansvarlig i 
Gorilla Park, der åbner klatrepark i Nørreskoven.

31. Dansk Fodbolddommerunion og DBU bliver enige om 
dommernes fremtidige vilkår for at dømme, og dommerstrej-
ken afblæses.

April

01. Vejle Boldklub Kolding holder i påsken første udgave af 
en international eliteturnering for U-16-hold. Vinder af Cam-
pus Vejle Cup 2013 bliver FC Midtjylland foran Vejle Boldklub 
Kolding, Bristol City (England), AB, BK Häcken (Sverige) og IK 
Start (Norge). Turneringens spiller bliver Joe Morrell fra Bristol 
City. Turneringens topscorer bliver Agon Mucolli fra VBK med 
fem mål.

06. Vejle Boldklub Koldings Casper Bruun har i den forgangne 
uge deltaget i to U-16 Future-landskampe mod Belgien. Tors-
dag bliver det til fuld tid i en dansk 3-1 sejr.

06. Mads Døhr Thychosen og Jeppe Mikkelsen, der ligesom 
Casper Bruun har en fortid i Kolding IF, udtages til U-16 lands-
holdet, der senere i april deltager i en turnering i Polen.

08. VB-medlem, Henning Christensen, fylder 50 år.

10. I forbindelse med Vejle Kommunes uddeling af idræts-
priser i DGl-huset afsløres en buste af VBs tidl. sekretær Ejgil 
Jensen.

 12. Jørgen Thychosen, VB-medlem, tidl. aktiv, fylder 50 år.

14. Det danske U-16-landshold vinder i går 3-0 over Norge i 
UEFA-turneringen i Polen, og dermed bliver det til tre sejre 
i tre kampe for danskerne, der vinder  turneringen med en 
målscore på 9-1. VBK’s Jeppe Mikkelsen kommer på banen og 
får det sidste kvarter i sejren over nordmændene.
Jeppe Mikkelsen spiller fuld tid i de to første kampe mod hen-
holdsvis Litauen og Polen.

15. Advokatfirmaet Andersen Partners med hovedsæde i Kol-

ding er ny lounge-sponsor på Vejle Stadion, så Vest-loungen 
nu hedder Andersen Partners Lounge. Samtidig bliver Ander-
sen Partners platinsponsor i Vejle Boldklub Kolding.

16. Finn Hansen, VB-medlem, 104 kampe på divisionsholdet, 
fylder 65 år.

18.-21. VB’s Venner afholder stort påskekræmmermarked på 
den nye plads ved DGl-huset.

18. På dagens generalforsamling i Vejle Boldklub Kolding 
Holding A/S løfter selskabet sløret for navn, logo og forkor-
telse, som kom i spil efter DBU tidligere på året besluttede, at 
klubben ikke længere må hedde Vejle Boldklub Kolding. Sel-
skabsnavnet bliver fra den 1. juli 2013 VB Alliancen A/S, mens 
klubben i Danmarksturneringen kommer til at optræde under 
navnet Vejle Boldklub.

19. Brian Bertelsen, 150 VB-kampe inden han blev professio-
nel i den schweiziske klub Servette Genf,  fylder 50 år.

22. Vejle Boldklub Koldings talentfulde offensivspiller Mads 
Døhr Thychosen, der er en fast bestanddel af det danske 
U-16-landshold, deltager i weekenden og frem til onsdag på 
den engelske storklub Arsenal FC’s hold til den italienske invi-
tationsturnering, Ferolli Cup, der spilles i området omkring 
Verona.

22. Alfred Lindholm, VB-medlem, fylder 75 år.

Maj

03. VB fylder 122 år.

9.-12. Til den 40. internationale lilleputturnering på banerne i 
VB Parken har det engelske hold Waltham Abbey sendt afbud. 
Udover det hollandske hold Gorinchem S.V.W. og tyske Bram-
felder SW deltager Skibet IF og et KUV-hold.

15. Bruno Ejlskov, VB-medlem og holdleder hos ungdom fyl-
der 50 år.

15. Den 18-årige amerikanske målmand Michael Lansing er 
tilbage i Vejle Boldklub Kolding som opfølgning på inspirati-
onsbesøget i marts måned.

21. Vejle Boldklub Kolding vinder opvisningskamp mod 
Ammitsbøl/Egtveds serie 2-hold. Foran omkring 400 tilskuere 
vinder Vejle Boldklub Kolding 6-1 over hjemmeholdet i en 
kamp på 2 gange 35 minutter.

22. Vejle Boldklub Kolding vinder 7-0, da VBK Touren fortsæt-
ter i Tørring. Målscorere for VBK i sejren over Tørring/Ølholms 
serie 2-hold: Denis Fazlagic (2), Nicklas Eriksen(2), Jens Berthel 
Askou, Bédi Buval og Kristian Fæste.

23. Vejle Boldklub Kolding vinder den tredje og sidste kamp 
på sommerens VBK Tour. Foran omkring 200 mennesker bliver 
topholdet i serie 2 Give Fremad besejret 6-0 på Give Stadion. 
Målscorere: Kristian ”Jan Frederiksen” Fæste (2), Andreas 
Albers Nielsen (2), Nicklas Eriksen og Jens Berthel Askou.

27. Vivian Nygaard, VB-medlem og leder og træner i ung-
domsafdelingen, fylder 50 år.

28. Vejle Boldklub Kolding sælger Jeppe Andersen til Super-
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ligaklubben Esbjerg fB. Den 20-årige midtbanespiller skifter 
klub, når sommerens transfervindue åbner. VBK’s nr. 30 har 
spillet 60 kampe og scoret syv mål i Vejle-Kolding trøjen. I 
DBU-regi er det foreløbig blevet til 13 ungdomslandskampe. 
De seneste to på U-21-landsholdet i starten af foråret.

30. Før sidste hjemmekamp i 1. division mod HB Køge tages 
afsked med spillere og trænere, der forlader klubben efter 
sæsonen.

Juni

05. VB afholder Pigeraketten i VB Parken.

08. Jens Jørn Jensen, VB-medlem, 197 kampe på divisionshol-
det, fylder 65 år.

10. Kim Brink og Vejle Boldklub Kolding vælger at stoppe 
samarbejdet fra dags dato.

11. Allan Simonsen, der spillede for Borussia Monchenglad-
bah fra 1973 til 1978 kåres som bedste højre wing i Bundeslia-
gens 50-årige historie.

11. Bent Christensen, tidligere 34 kampe på VB’s divisionshold 
bliver landstræner for U-19 landsholdet.

14. Jesper Schytz Madsen, VB-medlem, tidligere aktiv, fylder 
50 år.

14. Thomas Sørensen, tidligere VB-målmand ,hyldes før 
landskampen mod Armenien i Parken for sine 101 kampe på 
landsholdet.

17. Vejle Boldklub Kolding ansætter den 48-årige Tonny 
Hermansen som ny cheftræner. Fynboen kommer fra et job 
som A+ træner i FC Midtjylland, og han tiltræder på en 3-årig 
kontrakt. Med ansættelsen af Tonny Hermansen har klubben 
fundet den rette mand til den proces, der nu igangsættes.

25. Vejle Boldklub Kolding og Andreas Albers Nielsen er enige 
om at forlænge samarbejdet med to år, så den 23-årige angri-
bers kontrakt nu løber frem til sommeren 2015.

25. Vejle Boldklub Kolding siger farvel til to spillere, idet Jan 
Frederiksen og Nicklas Eriksen ikke fortsætter i klubben.

25. Rasmus Fink Hansen, Sebastian Bruhn, Jonas Erngaard, 
Agon Mucolli og Jamal Barzarga fra Vejle Boldklubs succes-
fulde U-15 hold, der i aften spiller finale om jysk mesterskab, 
er blevet udtaget til DBU’s U-15-talenttræf, som starter lørdag 
den 29. juni og løber til tirsdag den 2. juli.
 
28. På Vejle Stadion spiller kvindelandsholdet sidste testkamp 
før slutkampene om EM i Sverige. Tidl. VB’er Julie Rydahl 
Bukh er med i den danske spillertrup. Landstræner Kenneth 
Heiner-Møller spillede på VB’s divisionshold i 1995-1996. Han 
hed dengang Kenneth Christiansen.

29.  VB Pige Cup afholdes i VB Parken for anden gang.

30. Vejle Boldklub Kolding siger farvel til målmand Nikolaj 
Christensen, der har kontraktudløb. Nikolaj Christensen kom 
til Vejle Boldklub Kolding i sommeren 2011 fra Kolding FC.

Juli

01. Sebastian Spornberger træner ikke længere med i Vejle 
Boldklub. Den nyoprykkede U-19-spiller har valgt at søge 
andre muligheder efter kontraktudløb.

01. Allan Gaarde, tidl ungdoms- og divisionsspiller i VB afløser 
Lynge Jacobsen som sportsdirektør i AaB.

03. Vejle Boldklub har med øjeblikkelig virkning solgt Oliver 
Thychosen til Superligaklubben FC Nordsjælland. Den 20-åri-
ge offensivspiller nåede siden debuten tilbage i 2011 at spille 
35 kampe og score 12 mål i den rød-hvide VB-trøje.

05. Agon Mucolli fra Vejle Boldklub er efter det netop over-
ståede DBU-talenttræf for spillere i årgang 1998 blevet udta-
get til det første U-16-landshold for årgangen.

08. Vejle Boldklub har i de kommende tre dage to spillere 
til prøvetræning. Det drejer sig om midtbanespilleren Kristian 
Gaarde fra Næsby, der var med i træningskampen mod AGF, 
og den 18-årige forsvarsspiller Valdemar Høgh, der senest har 
spillet i AGF.

08. Vejle Boldklub offentliggør, at klubben har valgt ikke at 
deltage i reserveholdsturneringen i sæsonen 2013/2014.

10. Vejle Boldklub har lejet den 21-årige venstre back Daniel 
Norouzi i Brøndby IF. Aftalen gælder for sæsonen 2013/2014.

12. Vejle Boldklub har skrevet en 1-årig kontrakt med midt-
banespilleren Kristian Gaarde, der senest har spillet for Næsby 
Boldklub i 2. division.

17. Vejle Boldklub siger farvel til forsvarsspilleren Godwin 
Antwi. Ghaneseren, der kom til VB i foråret 2010, nåede 63 
kampe og scorede fire mål for klubben på 3½ år.

23. Vejle Boldklub ansætter den 37-årige svensker – og tid-
ligere VB-spiller - Klebér Saarenpää som ny assistenttræner 
på en 2½ årig kontrakt. Klebér Saarenpää, der kommer fra 
en stilling som hovedtræner i Allsvenskan-klubben Syrianska, 
tiltræder i Vejle Boldklub den 1. januar 2014, når hans aftale 
med Syrianska udløber.

24. Vejle Boldklub skriver en toårig kontrakt med den unge 
højre back Derrick Nissen. Den 19-årige spiller, der har fået sin 
fodboldopdragelse i VB, har trænet med Tonny Hermansens 
tropper, siden han tidligere på sommeren blev senior.

25. I Norrköping vinder det danske kvindelandshold bronze-
medaljer.

26. Vejle Boldklub laver en halvårig kontrakt med den 24-åri-
ge målmand Morten Haastrup Jensen, der senest har stået i 
HB Køge, hvor han er noteret for 102 kampe.

28. Sæsonstart i 1. Division, Nordicbet Ligaen, der nu omfattet 
12 hold, og efter to år som Vejle Boldklub Kolding vender VB 
tilbage til Vejle Boldklub. VB taber 3-1 til Vendsyssel FF (tidl.
Hjørring FC).

30. Vejle Boldklub har den 22-årige kroat Miro Slavica til prø-
vetræning i denne uge. Kroaten, der kan spille både angriber 
og kant, scorede sidste sæson 10 mål i 21 kampe for Sibenik i 
den næstbedste kroatiske række.
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August

01. Generalsekretær Jim Stjerne Hansen fejrer sit 25 års jubi-
læum i DBU.

01. Vejle Boldklub ansætter den 36-årige Søren Vie Clausen 
som ny U-19-træner. Søren Vie Clausen, der har A-træner-
uddannelsen, er begyndt i VB og kommer fra en stilling som 
talentchef og T+ træner i FC Svendborg. Han har tidligere 
trænet U-17 og U-19 Division i FC Fyn.

02. Vejle Boldklubs Jens Berthel Askou skifter til Superliga-
klubben Esbjerg fB. VB har ikke ønsket at stå i vejen for anfø-
reren, da muligheden for Superliga-fodbold bød sig.

08. Vejle Boldklub skriver kontrakt med den 22-årige forsvars-
spiller Viljormur Davidsen. Aftalen med den færøske lands-
holdsspiller gælder for resten af 2013. Davidsen har fået sin 
fodboldopdragelse i OB og har spillet seniorfodbold i FC Fyn, 
norske Jerv og senest FC Fredericia, som han optrådte for i 
foråret.

08. Jonas Erngaard fra Vejle Boldklubs U-17 Ligahold udtages 
til landsholdssamling med U-16 landsholdet. Samlingen finder 
sted fra den 19. til den 21. august i Tilst.

12. Vejle Boldklub har den 26-årige hollandske angriber Eric 
Quekel til prøvetræning. Han spillede i sidste sæson for Hel-
mond Sport i Holland.

13. Vejle Boldklub ansætter 39-årige Toivo Vadum som 
målmandstræner for førsteholdstruppen. Den tidligere divi-
sionsmålmand, der i sit civile liv er socialpædagog på en 
døgninstitution, har lavet en halvårig aftale med klubben i 
Nørreskoven. Toivo Vadum har gennemført DBU’s kurser for 
målmændstrænere og har erfaring som målmandstræner fra 
Næsby og Svendborg.

14. Vejle Boldklub tilknytter 48-årige Bo Møller til træner-
teamet omkring U17 Ligaholdet. Samtidig bliver Bo Møller 
ansvarlig for U-16 holdet.

16. Munkebjerg Gruppen, herunder Casino Munkebjerg og 
Munkebjerg Hotel, har indgået et nyt og større samarbejde 
med Vejle Boldklub. Den nye treårige aftale indebærer, at 
Østtribunen på Vejle Stadion skifter navn til Casino Munke-
bjerg Tribunen, og både Casino Munkebjerg og Munkebjerg 
Hotel bliver Eksklusiv partner i Vejle Boldklub.

19. Vejle Boldklub har den 26-årige kroat Srdjan Vidakovic 
til prøvetræning. Han er en spiller, der dækker de offensive 
pladser.

21. Vejle Boldklub lejer den 21-årige angriber Rolf Toft i 
Superligaklubben AaB. Aftalen gælder for resten af sæsonen. 
Rolf Toft står noteret for 23 tællende kampe for AaB.

23. Midtbanespilleren Rasmus Hansen skifter Randers FC ud 
med Vejle Boldklub på en lejeaftale, der gælder sæsonen ud. 
Den 27-årige midtbanespiller kommer til Nørreskoven med 
Superliga-rutine fra SønderjyskE og Randers FC.

24. Helle Bruun Kristensen, VB-medlem, leder i ungdomsaf-
delingen, fylder 50 år.

26. VB afholder ord. generalforsamling i VB Parken. Bl.a. gen-

valg af formanden, Søren Pagh.

28. Vejle Boldklub laver en halvårig aftale med den 23-årige 
portugisiske forsvarsspiller João Pereira, der senest har spillet 
for FC Nordsjælland. Portugiseren har fået sin fodboldopdra-
gelse i Benfica og har inden sit ophold i FC Nordsjælland erfa-
ring fra blandt andet et ophold i FC Sheriff Tiraspol.

September

04. Jamal Bazarga, Jonas Erngaard og Agon Mucolli fra Vejle 
Boldklub udtages til samling med U-16-landsholdet. Samlin-
gen finder fra den 17.-18. september i Tilst.

09. Vejle Boldklub oplever fortsat positiv interesse for at del-
tage i BusinessNet grupperne, og har derfor indgået et stra-
tegisk samarbejde med NetværksGURU, der har stor erfaring 
med udvikling og drift af netværksgrupper.

09. Jeppe Hansen og Patrick Rasmussen fra Vejle Boldklub 
har været med det danske U-18 landshold i Schweiz. Fredag 
blev det til 2-2 mod Schweiz. Jeppe Hansen kom på banen 
efter 69 minutters spil, og Patrick Rasmussen fik de sidste ti 
minutter på banen. I søndagens opgør, der ender 1-1, spiller 
Jeppe Hansen hele kampen, mens Patrick Rasmussen spiller 
første halvleg.

10.  Vejle Boldklubs færøske forsvarsspiller Viljormur David-
sen spiller fuld tid, da Færøerne i den netop overståede lands-
kampstermin først tabte til Kasakhstan og herefter til Tysk-
land. Den tidligere VB’er Peter Ankersen spiller sin første hele 
landskamp for Danmark.

16. Mads Døhr Thychosen fra Vejle Boldklub udtages til U-17 
landsholdet, der i slutningen af september og starten af okto-
ber spiller EM-kvalifikation. Modstanderne i Varde og Hader-
slev er Kasakhstan, Østrig og Schweiz.

20. Agon Mucolli, Jonas Erngaard og Christian Kudsk er med, 
når spillerne fra årgang 1998 i næste måned debuterer i DBU-
regi. De to venskabskampe mod Østrig på hjemmebane, er de 
første for det nye U-16 landshold, der siden Vejle-stævnet i 
juni har haft to træningssamlinger i Tilst.

29. Før VB’s kamp i 1. division mod Brønshøj åbnes særud-
stilling i VB-museet i anledning af 60-året for Bent Sørensens 
debut på A-landsholdet. VB’s første af foreløbig 34 A-lands-
holdsspillere.

Oktober

01. Vejle Boldklub er enige med den 28-årige hollandske mid-
terforsvarer Gerard Aafjes om en aftale gældende for resten 
af 2013. Hollænderen, der er kontraktløs, har senest spillet for 
PEC Zwolle i den bedste hollandske række og var i sidste uge 
til prøvetræning i VB.

04. Vejle Boldklub og kantspilleren Denis Fazlagic er blevet 
enige om at forlænge kontrakten. Den nye aftale løber frem 
til sommeren 2016.

05. Ole Vestergaard Sørensen, VB-medlem og tidl. medlem af 
bestyrelsen for den professionelle afdeling, fylder 65 år.

06. Da 16-årige Mads Døhr Thychosen i den ordinære spille-
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tids sidste minut af kampen mod Hvidovre IF på Vejle Stadion 
afløser Nicolaj Agger, bliver han samtidig nyere tids yngste 
debutant på klubbens førstehold. Mads Døhr Thychosen er på 
kampdagen 16 år, 3 måneder og 9 dage.

08. Vejle Boldklub lavede tidligere i år en aftale med den 
færøske landsholdsspiller Viljormur Davidsen gældende frem 
til udgangen af 2013. Den er nu blevet konverteret til en kon-
trakt frem til sommeren 2014, og det passer forsvarsspilleren 
rigtig godt.

08. Vejle Boldklub indgår en treårig ungdomskontrakt med 
Agon Mucolli (1998), der kom til klubben som U-14-spiller fra 
Fredericia fF.

08. Agon Mucolli og Jonas Erngaard fra Vejle Boldklubs U-17 
ligahold debuterer for det danske U-16-landshold, der på 
Telenor Arena i Nykøbing Falster vinder 2-0 over Østrig.

08. Heine Clemensen, tidl. aktiv spiller og træner og leder i 
ungdomsafdelingen og stadioninspektør, fylder 60 år.

13. Ida Hedeager Kristensen og Emilie Henriksen fra VB delta-
ger i U-17 kvindelandsholdets EM-kval. i Portugal fra d. 13.-21. 
Det lykkes desværre ikke Danmark at kvalificere sig til slutrun-
den i England.

14. Mads Døhr Thychosen er i denne uge på besøg hos den 
engelske storklub Arsenal FC. Turen til London kommer som 
opfølgning på VB’erens deltagelse på Arsenals hold ved den 
italienske invitationsturnering Ferolli Cup, der blev spillet i 
slutningen af april.

15. Vejle Boldklubs Viljormur Davidsen spiller fuld tid, da det 
færøske landshold på hjemmebane taber 3-0 til Østrig i VM-
kvalifikationen.

22. Vejle Boldklub forlænger kontrakten med målmand Mor-
ten Haastrup Jensen med et halvt år, så den nu løber frem til 
sommeren 2014. Den 24-årige keeper kom til VB i sommer fra 
HB Køge, hvor han står noteret for 102 kampe.

24. Hans Jessen, VB-medlem, tidl. aktiv, medlem af VB, spil-
leudvalgsmedlem, holdleder m.m.m., fylder 70 år.

29. Vejle Boldklub står bag en velbesøgt netværksmesse for 
klubbens erhvervsklubmedlemmer. 225 tilmeldte virksomhe-
der og 125 gæster bruger dagen på at netværke og skabe nye 
forretningsforbindelser i Vingsted Hotel & Konferencecenter.

30. 1911 tilskuere på Vejle Stadion til kvindelandsholdets 
kamp på Vejle Stadion om kvalifikation til VM i Canada. 
Schweiz vinder 1-0.
Ole Kristensen hædres med Frøs Herreds Sparekasses lederpris 

for sit mangeårige lederarbejde i VB. Direktør Henrik Straarup 
overrækker på banen diplom, gavecheck og blomster.
31.  Efter mere end 50 år i Vejle rejser Erling Rasmussen til-
bage til barndomsbyen Hobro. Erling har i alle 50 år været 
medlem af VB. Han har spillet på de fleste af klubbens hold 
– en enkelt kamp på divisionsholdet – og været træner/leder i 
såvel ungdom som senior.

November

01. Syvende udgave af KUV Match sparkes i gang, og der 
er tale om en rigtig god start hos de fire arrangørklubber 
Egtved, Juelsminde, Bredsten og Middelfart, fortæller KUV-
koordinator Carsten S. Hansen.

05. Ca.70 deltager i oldboysafdelingens årlige bankospil i VB 
Parken

07. Vejle Boldklub trækker AC Horsens på udebane i DBU 
Pokalens kvartfinale. Opgøret spilles på Casa Arena d. 05. dec.

12. Vejle Boldklub og forsvarsspilleren João Pereira bliver 
enige om at fortsætte samarbejdet frem til sommeren 2014. 

12. Karsten Lund, VB-medlem, 310 kampe på divisionsholdet, 
tidligere A-landsholdsspiller, bestyrelsesmedlem i VB m.m.m. 
fylder 70 år.

14. Johnny Hansen, VB-medlem, 214 kampe på divisionshol-
det, tidl. A-landsholdsspiller, bestyrelsesmedlem i selskabet 
for den prof. afd., fylder 70 år.

19. Vejle Boldklubs spillertrup havde et par afslap-
pende og hyggelige timer hos Slotssøbadet i Kol-
ding, der er en af klubbens mange gode samar-
bejdspartnere i Kolding. Truppen og ledere fik efter 
en kort introduktion og velkomst mulighed for at 
tilbringe et par timer i Wellness-centret Dronning 
Dorotheas Badstue

26. Vejle Boldklub forlænger kontrakten med den 
17-årige angriber Patrick Rasmussen, der spiller på 
klubbens hold i U/19-Ligaen, men allerede har fået 
debut på klubbens førstehold, så den nu løber frem 
til sommeren 2016.

29. Vejle Boldklub forlænger kontrakten med den 
17-årige midtbanespiller Jeppe Hansen, der til 
daglig spiller på VB’s U/19-Ligahold, så den unge 
sønderjyde nu er på kontrakt til sommeren 2016. 
U/18-landsholdsspilleren debuterede på VB’s første-
hold i sæsonpremieren og har fået spilletid i DBU 
Pokalen, hvor det er blevet til to fremragende lang-
skudsmål.
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vejle Boldklub amatørafdeling
hellumvej 9, 7100 Vejle
Tlf: 75 82 20 91, Mobil nr. 24 87 57 27 
Mail: kontor@vejleboldklub.dk
www.vejleboldklub.dk

officielle åbningstider:
Tirsdag kl. 16 – 18 og Torsdag kl. 10 – 12.
Telefon træffetid: Mandag – torsdag kl. 17 – 19.

vB alliancen a/S
Roms hule 6, 7100 Vejle, Telefon: 75 72 75 00
www.vejle-boldklub.dk
Åbningstider: Mandag – fredag kl. 8.30 – 16.00


