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Søndag, den 7. november 1965

Alle billetter var solgt i forsalg til sæsonens tredje-
sidste og afgørende kamp på Vejle Stadion mel-
lem VB og Esbjerg fB om årets danske mester-
skab. Kampen sluttede 1-1.

På balkonen i bjælkehuset på det gamle klubhus 
ses yderst til venstre legendariske Gunnar ”Nu” 
Hansen og Niels Christiansen sammen med en 
tv-tekniker, idet kampen blev optaget og sendt 
forskudt i tv.

På billedet ses endvidere glade vestjyder storme 
ind på banen, da EfB udligner til 1-1 et minut før tid.

I efteråret 1965 var det også første gang VB hav-
de fem spillere på landsholdet og at Kaj Poulsen 
som første VBer blev valgt til årets bedste danske 
spiller.

”Det er 50 år siden og første gang
VB vandt sølvmedaljer.”

VB markerer 50-året med en særudstilling i mu-
seet i klubhuset på Vejle Atletikstadion to timer 
før VBs topkamp i 1. Division mod FC Vendsyssel 
på Vejle Stadion.



Særudstilling – Efteråret 1965

I museets udstillingslokale bliver der præsenteret 
billeder med tekster på plancher, hvor gæsterne 
samtidigt får lejlighed til at se museets permanen-
te udstilling.

På museets bibliotek findes beskrivelser af de sto-
re nu historiske begivenheder. Blandt andet i klub-
bens års- og jubilæumsskrifter samt i de spæn-
dende scrapbøger flere af spillerne der var med i 
efteråret 1965 har samlet.

Endvidere vises videoer og film fra efteråret 1965.
I forbindelse med klubbens 100 års jubilæum do- 
nerede Tommy Troelsen en video med optagel-
ser fra klubbens mange sportslige højdepunk-
ter blandt andet fra efteråret 1965. De vil blive 
vist sammen med udklip fra en video, en anden 
af klubbens store spillerpersonligheder Karsten 
Lund, har lavet. Karsten Lund var mellem sølv- 
vinderne i 1965.

VBs divisionshold 1965
Bagfra fra venstre: Karsten Lund, Kaj Poulsen, Poul Bilde, Tommy Troelsen, Ulrik le Fevre, Ole Fritsen og Ernst Netuka, 
træner, Niels Erik Andersen, Jens Poulsen, Johnny Hansen, Heinz Hildebrandt, Mogens Pladsbjerg og Palle Brinch.

VB slutter foråret som nummer syv

Der var 12 hold i 1. division i 1965. Turneringen 
fulgte kalenderåret. Efterforårets 11 kampe var 
VB nummer syv. B1903 og Esbjerg fB toppede 
med 15 point. AGF havde 14, Frem og Hvid- 
ovre 13, AaB 11, derefter VB på syvendepladsen 
sammen med KB og B1913 med 10, B1909 og 
B93 havde otte og B1901 var nummer 12 med 
fem point. 

I efterårets første kamp vandt VB på Vejle Stadion 
2-0 over topholdet B1903 og fortsatte den flotte 
start med 3-0 sejr over B1913 og hele 7-1 i Kø-
benhavn over B93. På hjemmebane vandt VB 4-1 
over Hvidovre og i den følgende topkamp mod 
AGF i Århus, der blev overværet af 17.000 tilsku-
ere vandt VB 3-1. EfB tabte samme dag til B1909, 
så stillingen efter 16 kampe var intensiveret. EfB 
førte med 21 point. Et foran B1903, Frem og VB.

Med 3-0 hjemme over B1901 og 5-0 i Odense 
over B1909 havde VB nu vundet syv kampe i træk, 
men var fortsat et point efter EfB før den afgøren-
de kamp mod vestjyderne den 7. november, se 
forsiden.

I sæsonens sidste to kampe spillede VB 1-1 ude 
mod KB og vandt 1-0 i snevejr på Vejle Stadion 
over Frem, hvor spillerne efter kampen fik overrakt 
de 11 medaljer. De første medaljer af sølv. I 1958 
vandt VB guldmedaljer og to gange - i 1959 og i 
1960 bronzemedaljer.

Alt kunne bruges som siddeplads

Alle muligheder for bedre at kunne følge kampen 
blev udnyttet. Lysmaster, trætoppe tage på stadi-
ons kiosker og hvor der var mulighed.



110.700 tilskuere

Seks af efterårets 11 kampe blev spillet på ude- 
bane. Fem af dem på Vejle Stadion.

På udebane var det kampen mod AGF på Århus 
Stadion, der med 17.000 samlede flest tilskuere.

På Vejle Stadion var der 18.500 tilskuere den for-
ventede afgørende kamp om årets danske me-
stersskab mod EfB.

Der var meget stor interesse for kampen og samt-
lige billetter var solgt i forsalg.

Der var 11.600 tilskuere mod Hvidovre og det var 
næstflest til efterårts hjemmekampe.

Efterårets 11 kampe blev overværet af 110.700 
tilskuere eller 10.000 i gennemsnit pr. kamp.

Kaj Poulsen – årets spiller

Ved en festlighed i København efter årets sidste 
landskamp i december bliver Kaj Poulsen hædret. 
Han var som første VBer valgt som årets bedste 
danske fodboldspiller.

Formanden for DBUs daværende udtagelsesko- 
mite, Erik Hansen, KB, overrækker Kaj Poulsen 
et sølvfad med inskription (billedet nederst til høj-
re). Midt i billedet ses DBUs generalsekretær Erik 
Hyldstrup og yderst til højre DBUs formand, Vil-
helm Skousen.

Kaj Poulsen var udtaget som reserve til A-lands-
holdet den 5. juli 1965, men da Knud Petersen, 
EfB. sendte afbud fik Kaj Poulsen landsholdsde-
but.

VBs niende A-landsholdsspiller

Kaj Poulsen fik en flot debut og blev genvalgt til 
resten af efterårets landskampe mod Norge, 
Sovjet, Grækenland og Wales. På grund af syg-
dom måtte han dog sende afbud til kampen mod 
Grækenland.

I 1996 skrev Kaj Poulsen kontrakt med den tyske 
Bundesligaklub,Hannover 96.

”Kaj Poulsen – årets spiller”



Ole Fritsen bliver professionel i Holland

Som den første VBer skrev Ole Fritsen kontrakt 
med udenlandsk klub. Det skete efter landskam-
pen mod Wales 1. december 1965 og det var den 
hollandske klub, GVAV, Groninngen, der blev Ole 
Fritsens nye klub. Ole Fritsen kom fra jyllands- 
serieklubbben Brande IF til VB 1, januar 1964. 
Han var en fremragende teknisk, taktisk og sam-
tidigt meget målfarlig angriber og kom ret hurtigt 
i DBUs søgelys. I juni 1964 debuterede i Vejle på 
B-landsholdet. 

Efter yderligere to B-landskampe får Ole Fritsen 
debut på A-landsholdet mod Wales 21. oktober 
1964 og bliver VBs ottende A-landsholdsspiller. 
Han spiller alle efterårets A-landskampe, sam-
men med VBerne Tommy Troelsen, Poul Bilde, 
Kaj Poulsen, Johnny Hansen og mod Wales i 
december 1965 også Ulrik le Fevre.

Efter sin professionelle karriere i Gro-
ningen vendte Ole Fritsen tilbage og 
fortsatte sin spillerkarriere i VB, hvor 
han også senere blev en af klubbens mest suc-
cesfulde trænere. Fem VBere i fire af efterårets 
landskampe. Det var et historisk og stor dag for 
Bent Sørensen og VB, da han 13. september 1953 
som den første VBer debuterede på landsholdet 
mod Norge.

Ved de olympiske Lege i Rom i 1960 var fire VB-
ere med i den danske spillertrup. Tre var med til 
at vinde de danske sølvmedaljer. Det var Tommy 
Troelsen, Poul Jensen og Henning Enoksen. Poul 
Mejer var reserve, men blev senere VBs syvende 
landsholdsspiller. I efteråret 1965 blev der spillet 
fire landskampe. I tre af dem med fem VBere på 
banen.

For 50 år siden

Den første af de tre landskampe var i dag den 26. 
september for 50 år siden, hvor Johnny Hansen og 
Poul Bilde debuterede og sammen med Ole Frit-
sen, Tommy Troelsen og Kaj Poulsen spillede 2-2 
i Oslo mod Norge. Tommy Troelsen og Ole Fritsen 
scorede. Det var på samme bane og mod Norge 
Bent Sørensen i 1953 debuterede og scorede det 
danske sejrsmål. Samme fem VBere fortsatte på 
landsholdet i den næste kamp mod Rusland, der i 
idrætsparken tabte 3 -1 til Rusland. Tommy Troel-
sen scorede det danske mål mod den verdensbe-
rømte russiske målmand Jasjin. Til landskampen 
mod Grækenland måtte Kaj Poulsen på grund af 
sygdom desværre melde afbud. Ole Fritsen var 
den dansk målscorer i kampen, der sluttede 1-1. 
Til årets sidste landskamp i Wrexham som Wales 
vandt 4-2 sendte Tommy Troelsen afbud. Til gen- 

gæld fik Ulrik le Fevre debut, så det var efterårets  
tredje landskamp med fem VBere på holdet. Ulrik 
le Fevre blev VBs 12. landsholdsspiller. Tommy 
Troelsen har tit skrevet og fortalt om sine oplevel-
ser i forbindelse med VBs og landsholdets mange 
rejser og kampe. I årsskriftet for 1965 indgår be-
retningen ”VB som storleverandør til landsholdet”. 

Han slutter den meget historiske beretning såle-
des: ”Der er heller ikke mange danske klubber, 
der får fem mand på landsholdet. Det er i hvert 
fald rekord i VB, men alle de drenge og lilleputter, 
der får masser af timer til at gå med fodboldspillet 
i VB skal vide, at vi Johnny, Kaj, Poul, Ole, Tommy 
og nu Ulrik – intet har imod, at denne klubrekord 
ad åre bliver tangeret eller slået”. 

Tommy T.

Poul Bilde, Johnny Hansen, Kaj Poulsen, Ole Fritsen og Tommy Troelsen før landskampen mod Norge, Ullevål Stadion.
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