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Vi har klædt Vejle Boldklub på i snart 50 år ...

–  fra miniputter over damer til veteraner 
og lige nu Super-ligaen

Stort udvalg i fodbold-souvenirs

HC SPORTTorvegade 9
Vejle

Telefon
75 82 15 99

KIG IND I VB-SHOPPEN
Originale spillebluser Originale shorts/strømper
 Halstørklæder  Caps  Penalhuse Støvleposer 

Nøglebånd  Huer  Drikkedunk  Svedbånd  VB armbånd 
- og mange nyheder

Leverandør til Vejle Boldklub
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Forord

Året 2008 blev et specielt år for VB med 
flere store begivenheder i VB’s historie.

- det nye Vejle Stadion blev officielt 
indviet 20. marts

- førsteholdet rykkede op i SAS ligaen
- VB Parken projektet blev endeligt 

godkendt af Vejle Byråd i september
- der blev indgået aftale med Vejle 

Kommune om fremtidig brug af klub-
lokalet som Museum 

- alle klubbens ungdomshold for piger 
og drenge nåede de satte målsætninger

- 50 året for VB’s første ”The Double” 
i 1958

Alt dette er omtalt i Årsskriftet, som er en 
meget flot tradition i VB, og det er med 
stor glæde og stolthed, at vi kan udgive 
dette nummer 55 til tiden. Det er lykkedes 
i kraft af stor indsats fra den nye redak-
tionskomité og fra alle bidragydere i alle 
afdelinger af klubben. 

Vi håber, at alle medlemmer, forældre, 
sponsorer og alle øvrige interessenter i og 
omkring klubben vil få glæde af dette flotte 
årsskrift endnu engang.  

VB har i alt 975 medlemmer, heraf 664 
aktive, 144 passive og 167 trænere/ledere og 
er nu JBU`s trettende største klub for aktive 
medlemmer. Klubben har 47 turneringshold, 
så det er en stor organisation med de 167 
trænere/ledere, der alle skal fungere ved 
træning, kampe, stævner mm. Så der er 
meget at skrive om. Vi har valgt at beskrive 
holdenes kampe, resultater, stillinger samt 
bringe billeder af holdene. Hver afdelings-
leder beretter om den afdeling, lederen er 
ansvarlig for. Vi tilstræber dermed at kunne 
give et billede af, hvad der er foregået i 
klubben i det forgangne år.

I Danmarksturneringen for herrer rykkede 
VB igen i sommer op i SAS ligaen efter 
en flot sæson i Viasat Divisionen, der slut-
tede med en suveræn førsteplads. Holdet lå 
allerede ved starten på forårssæsonen på 
en sikker førsteplads med seks og ni points 
ned til henholdsvis nummer to og tre, Den 
sikre kurs mod SAS ligaen blev fortsat i 
foråret og holdet sluttede med 78 points 
med 21 point til tredjepladsen.

VB satte rekord for antal points for 1. divi-
sionshold. Holdet måtte dog efter en meget 
lige kamp mod FC Midtjylland se sig slået i 
pokalkvartfinalen i den første kamp på det 
nye Vejle Stadion den 9. marts 2008.

Andetholdet, der sidste sommer blev 
tvangsnedrykket til Danmarksserien, har 
haft en rigtig god sæson og holdet, der 
består af mange unge spillere, sluttede 
sæsonen med en ottendeplads. 

Med den nye beslutning om at vende tur-
neringerne for herresenior fra sommer til 
sommer blev forårssæsonen ekstra spænden-
de, da der efter foråret skulle findes både 
oprykkere og nedrykkere i alle rækker.

I herresenior afdelingen fik serie 1 hol-
det som forventeligt endnu et vanskeligt 
år, men sikrede i forårsturneringen en 
midterplacering. Holdet har i efteråret 
klar sig hæderligt og er nu placeret som 
nummer 8 med 13 point og med gode 
muligheder for at sikre forbliven i serie 
1 til sommer.

Serie 3 holdet kunne ikke fastholde placeringen 
midt i rækken fra i vinter og måtte desværre 
rykke ned i serie 4. Det nye serie 4 hold ligger 
dog nu på en førsteplads med gode muligheder 
for avancement til sommer igen.

I 2007 måtte vi konstatere, at der ikke var 
spillere nok til det femte seniorhold i serie 
5, men med fornyet indsats fra herresenior-
afdelingen lykkedes det at sikre tilgang i 
løbet af 2008, så serie 5 holdet blev startet 
op igen efter sommerferien og ser ud til at 
klare sig godt. Med tilgangen i afdelingen 
er grundlaget for alle hold godt på plads 
til det kommende år.

Ungdomsafdelingens højest rangerende 
hold i U-19 (ynglinge) og U-17 (junior) har 
i 2008 igen spillet i de bedste ligaer under 
DBU og klaret sig tilfredsstillende. Specielt 
har U-19 holdet nået en flot placering som 
nummer 3 i ligaen. U-18 damer, hvor VB 
har lavet et samarbejde med Vinding, har 
også spillet i DBU ligaen og fortsætter 
sin turnering i foråret. U-18 damer blev 
i efteråret medtaget under den nye DBU 
Licens ordning.
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Både U-19, U-17, U-15 og U-13 drenge mester-
række hold har fortsat kvalificeret sig til 
mesterrækken i foråret. U-15 piger rykker 
op for anden gang på et år og spiller i 
foråret i mesterrække 2 og U-13 piger vinder 
sin række. U-15 drenge mester holdet, der 
sidste år blev uofficielle danske mestre, deltog 
i foråret i de uofficielle Europa-mesterskaber 
i Polen og blev nummer 10. 

Derudover har U-15 drenge mesterrækken og 
U-13 piger spillet sig frem til finalerne i JBU’s 
pokalturnering, som dog begge blev tabt.

Klubbens Kvinde Elite hold har med en smal 
trup klaret sig tilfredsstillende og sluttede 
foråret som nummer 6 i 3F ligaen. Med ny 
treårsplan og nyt trænerteam og fortsat smal 
trup har holdet i efteråret klaret sig godt og 
slutter som nummer 5 to point fra fjerdeplad-
sen og slutspilsdeltagelse, som er målsætnin-
gen i treårs planen. Som led i treårs planen 
er der i efteråret igangsat aktiviteter vedr. 
udvikling af spillertrup, sponsoraftaler mm., 
og dette arbejde vil blive fortsat i 2009.

Klubbens andethold måtte i sommer rykke 
ned i serie 1, men har der klaret sig flot og er 
igen rykket op i Jyllandsserien til foråret.

Derudover har 2008 igen været et travlt VB 
år på mange områder. Den forretningsmæs-
sige aktivitet har fortsat været stor med 
væsentlig forøgelse af sponsorindtægter, 
erhvervsklubmedlemmer, kapitaludvidelse, 
ibrugtagning af det nye Stadion, færdig-
gørelse af Erhvervstårnene, hvor der er 
etableret nye lounger til de mange VIP-
gæster før kampene. Der er nået et godt 
niveau som grundlag for stabilisering i SAS 
ligaen fremadrettet. Og med den forsatte 
positive udvikling er der store forventninger 
til, at dette også vil lykkes.  

På det sportslige område blev spillertruppen 
i løbet af 2008 suppleret med flere spillere 
med SAS liga erfaring, og holdet fik da 
også en god start på efteråret, mens de 
seneste 13 kampe ikke har givet nogen sejr, 
så holdet slutter efteråret under stregen i 
SAS ligaen. 

Talentarbejdet er fortsat udviklet med fokus 
på teknisk træning, udvikling af elitespil-
lere, udbygning af Idræts Efterskole, vide-
re udvikling af fodboldakademi i Nigeria, 
opstart af Elite klasser på Nørremarksskolen, 
og KUV samarbejdet med omegnsklubberne 
er fortsat udvidet og styrket. 
Planerne for det nye klubanlæg, VB Parken, 
i Lysholt er på trods af forsinkelser kommet 
et afgørende stort skridt videre, idet lokal-
planerne for Lysholt-området og VB Parken-
projektet i september blev godkendt af Vejle 
Byråd. Desværre medførte det kommunale 
anlægsstop en yderligere forsinkelse, men 
med endelig godkendelse i november af 
projektet for det kommunale baneanlæg, 
skulle de første otte baner kunne tages i 
brug til august/september 2009.

VB har endvidere indgået aftale med Vej-
le Kommune om den fremadrettede brug 
af faciliteterne i det eksisterende Vejle 
Stadion-klubhus, hvor det er aftalt, at 
VB kan etablere sit museum i det nuvæ-
rende klublokale. Arbejdet er påbegyndt, 
og museumsudvalget vil i lokalet arrangere 
en særudstilling for ”The Double” i 1958, 
hvor VB som den første danske fodbold-
klub vandt både Danmarksmesterskab og 
Landspokalturnering.

Sluttelig skal der rettes en stor tak til alle, der 
har bidraget til denne udgave af årsskrift num-
mer 55. Det gælder både tekst og foto samt 
ikke mindst vore annoncører, der har skabt 
det økonomiske grundlag for årsskriftet.

Lars Skou / Kaj Kohave
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Træningslejr i Florida

Vejle Boldklubs tophold i Viasat Divisionen 
var i perioden fra den 28. januar til den 
10. februar på træningslejr i Fort Lauder-
dale i Florida. 

Holdet boede under opholdet på hotel 
Holiday Inn Hotel & Suites, som gav opti-
male betingelser for forberedelserne frem 
mod sæsonstarten. 

Træningslejren bød på kampe mod 
ø-nationen St. Kitts, Canadas ligalands-
hold og universitetsholdet fra Florida 
Atlantic University. Vejlenserne vandt 
to kampe, men måtte se sig besejret 
af det canadiske ligalandshold med 2-0 
blandt andet på mål af ex-VB’eren Issey 
Nakajima-Farran.
 
Følgende spillere deltog på træningslejren: 
Jan Hoffmann, Dario Mijatovic, Andreas 
Sørensen, Steffen Kielstrup, Jesper Ole-
sen, Marc Pedersen, Bora Zivkovic, Sla-
dan Peric, Søren Pallesen, Valentino Lai, 
Eduardo Delani, Alex Nørlund, Mathias 
Hansen, Brian Nielsen, Sammy Youssouf, 
Ulrik Balling, Pablo Piñones-Arce, Adeshi-
na Lawal, Kim Kristensen, Danilo Arrieta, 
Suguru Hashimoto, Andreas Haddad, Jimmy 
Nielsen, Jimmi Klitland og Thomas Røll.

  

VB – St. Kitts 4-1 (2-1)
Jimmi Klitland, Mathias Hansen, Jesper Olesen, Dario Mijatovic, 
Andreas Sørensen, Kim Kristensen (42. Thomas Røll), Alex 
Nørlund (46. Kim Kristensen), Suguru Hashimoto, Danilo Arrieta, 
Sammy Youssouf, Ulrik Balling.

Kampens gang

5. 1-0 Ulrik Balling 
25. 1-1 St. Kitts 
35. 2-1 Ulrik Balling 
75. 3-1 Sammy Youssouf 
87. 4-1 Ulrik Balling

Vejle Boldklub vandt træningskampen mod 
landsholdet fra St. Kitts med 4-1. Ulrik Bal-
ling kom på måltavlen tre gange, og Sammy 
Youssouf scorede en enkelt gang i sejren. 

Vejlenserne fik en drømmestart på den før-
ste testkamp. Allerede efter fem minutter 
bragte danskerne sig foran med 1-0 på mål 
af Ulrik Balling. Vejle Boldklub havde en 
overvægt i spillet mod landsholdet fra den 
lille ø-stat, som fightede forbilledligt, men 

ikke var på niveau med vejlenserne, når 
det gjaldt boldomgangen og de taktiske 
aspekter. 

Overvægten førte dog ikke til flere mål, 
og så kunne St. Kitts i stedet udligne 
til 1-1. Herefter blev affæren lige, indtil 
Ulrik Balling med en halvflugter gjorde 
det til 2-1 med ti minutter til pausen. 
Efter pausen svang Vejle Boldklub diri-
gentstokken og på mål af Sammy Yous-
souf og Ulrik Balling vandt Vejle Boldklub 
fortjent med 4-1.

  
VB – Canada 0-2 (0-2)
Jimmy Nielsen, Steffen Kielstrup, Bora Zivkovic, Sladan Peric, 
Dario Mijatovic (76. Andreas Sørensen), Delani (60. Kim Kristen-
sen), Søren Pallesen (Thomas Røll), Valentino Lai (80. Danilo 
Arrieta), Brian Nielsen (43. Alex Nørlund), Pablo Piñones-Arce, 
Adeshina Lawal (86. Sammy Youssouf)

Kampens gang

5. 0-1 Canada 
40. 0-2 Issey Nakajima-Farran

Canadas ligalandshold med flere spillere fra 
Major League Soccer og ex-VB’eren Issey 
Nakajima-Farran var en for stor mundfuld 
for Vejle Boldklub, der aldrig for alvor fik 
rytme i spillet mod et godt spillende 4-3-
3 mandskab med en kompakt midtbane. 
Canadas 2-0 mål blev sparket ind på frispark 
af Issey Nakajima-Farran. Vejle Boldklub 
kom bagud allerede efter fem minutter, 
hvor en canadier uhindret fik lov til at 
heade bolden i mål ved bagerste stolpe. 
Og kort inden pausen kanonerede Issey 

De to venner, Dario Mijatovic og Issey Nakajima-Farran, stod 
overfor hinanden i opgøret mellem VB og Canada
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så bolden i mål til 2-0. Efter en første 
halvleg, hvor canadierne dominerede kom 
vejlenserne bedre med efter pausen, inden 
trætheden satte ind. 

To gode hovedstødsforsøg fra Sladan Peric 
var det tætteste, Vejle-holdet kom på en 
reducering mod et canadisk hold, der også 
havde sine muligheder for at bringe sig 
yderligere foran. Men det blev ved en 2-0 
sejr til det canadiske ligalandshold, som var 
en fin matchning for Vejle Boldklub.

 

VB – Florida Atlantic University 3-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Jesper Olesen (60. Mathias Hansen), Bora Zivkovic 
(65. Jesper Olesen), Sladan Peric (75. Andreas Sørensen), Andreas 
Sørensen (46. Dario Mijatovic) Kim Kristensen (46. Delani), Søren 
Pallesen (46. Valentino Lai), Thomas Røll (60. Suguru Hashimoto), 
Brian Nielsen (46. Alex Nørlund), Adeshina Lawal (46. Ulrik Bal-
ling), Sammy Youssouf (46. Pablo Piñones-Arce).  

Kampens gang

48. 1-0 Pablo Piñones-Arce 
65. 2-0 Pablo Piñones-Arce 
84. 2-1 Florida Atlantic University 
90. 3-1 Alex Nørlund

Vejle Boldklub sluttede rækken af trænings-
kampe under ophold i Florida af med at 
besejre universitetsholdet Florida Atlantic 
University. Vejle Boldklubs mål blev scoret af 
Pablo Piñones-Arce (2) og Alex Nørlund. 

Efter 0-0 ved pausen blev forskellen på de 
to holds niveau tydeligere efter pausen, og 
vejlenserne kunne have vundet større end 
de 3-1, som blev resultatet. På trods af 
seks udskiftninger i pausen fortsatte den 
vejlensiske dominans, og efter få minutters 
spil af anden halvleg kom forløsningen, da 
Pablo Piñones-Arce headede et indlæg fra 
Delani i nettet ved bagerste stolpe. 

Midtvejs i halvlegen øgede svenskeren til 
2-0 på et flot lob. Florida Atlantic Univer-
sity fik reduceret med seks minutter igen, 
inden Alex Nørlund gjorde det til 3-1 på 
kampens sidste skud.

VEJLE • Løversysselvej 1 B • 7100 Vejle
Tlf. 75 88 14 22 • www.vejle.ide.dk

P.A.Andersen & Sønner
Bageri & Conditori

Søndergade 24
VEJLE

Tlf. 75 72 63 00 

Skyttehusgade 28
VEJLE

Tlf. 75 82 00 88

Jernbanegade 9B
BØRKOP

Tlf. 75 86 76 77

Gorms Torv 5
JELLING

Tlf. 75 87 00 40

Bredballe 
Center 10

VEJLE
Tlf. 76 25 16 49

Vindinggård 
Center 27

VEJLE
Tlf. 75 84 00 86

Borgergade 12
HORSENS

Tlf. 76 25 16 49
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Du skal sikre dig en plads i superligaen!

I Boligejernes Hus® i Vejle er vi på hjemmebane, når det gælder om at lægge taktikken 

for din samlede økonomi. Vi får tingene til at ske og vi er også gode til medarbejder-

fordele - ring og få en individuel løsning.

Ring 44 55 68 40 allerede idag og book et taktikmøde med én af vore erfarne rådgi-

vere. Vi kommer også gerne hjem til dig.
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Viasat Divisionen - forår 2008

VB i sin egen liga
Forårssæsonen viste hurtigt, at der imellem 
SAS Ligaen og Viasat Divisionen befandt sig 
endnu en liga - bestående af VB. 

Var vejlenserne overlegne i efteråret, blev 
billedet endnu mere udtalt i takt med, 
at bøgetræerne grønnedes. Afstanden til 
forfølgerne var nærmest lammende, og 
Ove Christensens tropper overlod spæn-
dingsmomentet til at være et kapløb 
mellem Silkeborg og SønderjyskE om den 
anden oprykningsplads. Her trak sønder-
jyderne det længste strå, mens klubben 
fra Søhøjlandet med det store potentiale 
stod tilbage med indtrykket af en skuf-
fende sæson.

VB satte rekorder på stribe: Maksimum-
point på hjemmebane og med 78 point 
det højeste pointudbytte nogensinde for 
et hold i den næstbedste række. Og et 
skræmmende forspring på 21 point til en 
ikke-oprykningsplads.

Ove Christensen og hans trænerteam 
var klar over, det gjaldt om at være 
klar fra sæsonstart. Ikke alene ventede 
en pokalkvartfinale mod FC Midtjylland, 
men kampprogrammet havde maget det 
således, at VB i de to første turnerings-
kampe skulle møde Fredericia, det eneste 
hold, man havde tabt til, samt Sønder-
jyskE, forfølgerne. 

Der blev derfor trænet knaldhårdt op til 
sæsonstart, og forberedelserne bød desuden 
på en træningslejr i Florida – læs herom 
andetsteds – samt en række træningskampe 
på hjemlig grund mod stærke modstandere. 
I fire testkampe mod SAS Liga modstandere 
blev det til nederlag mod OB og Randers, 
men uafgjort mod AGF og sejr over Esbjerg. 
I to testopgør mod hold fra egen række 
blev det til sikre 3-0 sejre over Aarhus 
Fremad og Silkeborg.

Og forberedelserne bar frugt. VB spillede 
lige op med FCM i pokalen, og med seks 
sejre i træk i turneringen var opryknin-
gen stort set sikret. Ud over en uafgjort 
kamp mod Hvidovre blev det i anden 
halvsæson kun til nederlag i sæsonens 
sidste kamp i Valby.
Som altid i de åbne transfervinduer skete 
der en del udskiftninger i spillertruppen 
hen over vinteren. VB sagde farvel til Akos 
Takacs, Urmas Rooba, Anders Post, Thomas 
Christensen, Mathias Hansen og Theis Ras-
mussen, ligesom keeper Jan Hoffmann over-
gik til hvervet som målmandstræner.

Og goddag til målmand Jimmy Nielsen, tid-
ligere bl.a. AaB og Leicester, Danilo Arrieta, 
AGF og spanske Orihuela CF, Jimmi Klitland, 
målmand fra Frem, samt Thomas Røll, lejet 
hos FCM. Og der blev allerede lavet aftale 
med Bechara Oliveira, OB, og Allan Olesen, 
AaB, om tiltrædelse 1. juli.
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20-03-08 

VB - FC Fredericia 1-0 (0-0)
Jimmy Nielsen, Dario Mijatovic (46. Adeshina Lawal), Sladan 
Peric, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, Brian Nielsen, Thomas Røll, 
Valentino Lai (77.Eduardo Delani), Søren Pallesen, Alex Nørlund, 
Pablo Piñones-Arce (67. Ulrik Balling)

Kampens gang:

90. 1-0 Adeshina Lawal 
Dommer: Michael Svendsen 
Tilskuere: 7778 
Jubilarer: Alex Nørlund, 200 kampe 
 Bora Zivkovic 50

Rammerne var i orden til den officielle 
indvielse af Vejle Ny Stadion: Masser af 
folk på lægterne, Zididada spillede op, 
og Allan Simonsen trak lod. Men Fredericia 
viste sig endnu engang som en vanskelig 
modstander. Trods en time i overtal – Niels 
C. Jensen, netop indskiftet for en skadet 
Jacob Thychosen, så rødt – kneb det for 
vejlenserne trods monumental spilovervægt 
at få afgjort kampen.

Ove Christensen skiftede fra 4-5-1 til 4-4-2 
efter pausen og satte Lawal ind, og net-
op nigerianeren kunne, som i overtidens 
absolut døende sekunder afgøre kampen, 
da Zivkovic videreheadede Delanis indlæg 
til ham.

24-03-08 

SønderjyskE - VB 0-1 (0-1)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Steffen 
Kielstrup, Brian Nielsen, Valentino Lai, Søren Pallesen, Alex Nør-
lund, Pablo Piñones-Arce (90. Dario Mijatovic), Adeshina Lawal 
(81. Ulrik Balling)

Kampens gang:

23. 0-1 Søren Pallesen 
Dommer: Jacob Kehlet 
Tilskuere: 5167

Med en ny 1-0 sejr – denne gang over de 
nærmeste forfølgere – tog vejlenserne et 
væsentligt skridt mod SAS-ligaen. TV-kam-
pen blev aldrig det store sus. Ud over Kenn 
Ilsø havde sønderjyderne ikke midlerne til 
for alvor at true topholdet, og da VB hel-
ler ikke offensivt gjorte det store væsen af 
sig, blev det en lidt tam topkamp. 

Adeshina Lawal var efter sit sejrsmål mod Fre-
dericia igen at finde i startopstillingen, og 
han takkede for tilliden ved flot at lægge 
op til Pallesens sejrsmål.

30-03-08 

VB - Køge 3-0 (2-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Jesper 
Olesen, Brian Nielsen (74. Eduardo Delani), Valentino Lai (78. 
Dario Mijatovic), Søren Pallesen, Alex Nørlund, (68. Kim Kristen-
sen), Adeshina Lawal, Pablo Piñones-Arce

Kampens gang:

19. 1-0 Brian Nielsen 
36. 2-0 Pablo Piñones-Arce, str. 
46. 3-0 Adeshina Lawal 
Dommer: Thomas Vejlgaard 
Tilskuere: 5628 
Jubilar: Brian Nielsen, 50 kampe

VB's kampe i Viasat Divisionen - forår 2008

Søren Pallesen fik 2-0 sejr i jubilæumsgave

Adeshina Lawal sikrede forløsningen i de døende sekunder
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Selv om Ove Christensen betegnede ind-
satsen som noget ujævn, var det store 
hjemmepublikum godt tilfreds efter en 
underholdende kamp, hvor Køge ville spille 
med. Sjællænderne havde store chancer i 
starten, men da først Brian Nielsen og der-
næst Pablo på straffe begået mod Bora 
Zivkovic havde bragt VB i front med to, 
var kampen afgjort.

Dagens ”Man of the Match”, Adeshina 
Lawal, som også fik megen ros af VB-træ-
neren efter kampen, bankede endnu et søm 
i kisten straks efter teen, da han øgede til 
3-0 efter en solo. Jesper Olesen afløste på 
back en skadet Kielstrup, som ikke klarede 
testen umiddelbart før kampen.

06-04-08 

VB - Skive 2-0 (1-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Jesper 
Olesen, Brian Nielsen, Valentino Lai, Søren Pallesen, Alex Nørlund 
(64. Eduardo Delani), Adeshina Lawal (77. Kim Kristensen), Pablo 
Piñones-Arce (61. Dario Mijatovic)

Kampens gang:

10. 1-0 Brian Nielsen 
90. 2-0 Kim Kristensen 
Dommer: Andreas Knudsen 
Tilskuere: 4226 
Jubilarer: Søren Pallesen, 50 kampe 
 Dario Mijatovic, 50 kampe

Trods nøjagtig samme opstilling – selv på 
bænken – som ugen før skabte VB ikke 
nær så underholdende en kamp for hjem-
mepublikummet. Efter en flyvende start 
mod holdet fra bundregionerne og en 
planmæssig føring ved Brian Nielsen efter 
oplæg fra Valentino Lai forsvandt tempoet 
fra hjemmeholdets spil, og kampen blev 
lidt af en langgaber.

Faktisk havde skibonitterne flere gyldne 
muligheder for at udligne, men det blev 
alligevel Kim Kristensen, som tre minutter 
inde i overtiden kunne slå en trods alt 
fortjent VB-sejr fast.

13-04-08 

Næstved - VB 0-2 (0-1)
Jimmy Nielsen, Dario Mijatovic, Sladan Peric, Bora Zivkovic, 
Jesper Olesen, Eduardo Delani (62. Pablo Piñones-Arce), Valentino 
Lai, (62. Kim Kristensen), Søren Pallesen, Alex Nørlund, Thomas 
Røll, Adeshina Lawal (72. Ulrik Balling)

Kampens gang:

30. 0-1 Adeshina Lawal 
82. 0-2 Søren Pallesen 
Dommer: Rasmus Møller Bøjer 
Tilskuere:  1445

VB stillede op i ændret formation til kam-
pen mod klubbens gamle træner Kim Poul-
sens sjællændere. I en 4-5-1 opstilling var 
Pablo blevet bænket, og Delani trådte ind 
for en skadet Brian Nielsen.

Opgøret lignede en række andre af VB’s 
kampe. Gæsterne var i kontrol og gjor-
de nøjagtigt det nødvendige til at sikre 
endnu en sejr. Efter en livlig start fladede 
kampen lidt ud, men Lawal kunne bringe 
gæsterne foran efter den halve time på 
Mijatovic’ indlæg.

Søren Pallesen slog sejren fast i en kamp, 
der havde Jimmy Nielsen som bedste VB’er. 
Den tidligere AaB-keeper tog alt, hvad de 
grønblusede sendte inden for rammen.

20-04-08 

VB - Ølstykke 5-1 (2-1)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic (73. Stef-
fen Kielstrup), Jesper Olesen, Alex Nørlund, Valentino Lai, Søren 
Pallesen, Kim Kristensen (73. Eduardo Delani), Pablo Piñones-
Arce, Adeshina Lawal (66. Ulrik Balling)

Kampens gang:

14. 1-0 Pablo Piñones-Arce 
18. 2-0 Pablo Piñones-Arce 
26. 2-1 Jackie Christensen 
53. 3-1 Adeshina Lawal 
68. 4-1 Ulrik Balling 
70. 5-1 Valentino Lai

Dommer: Jakob Kehlet 
Tilskuere: 3664 
Jubilar: Jesper Olesen, 200 kampe

Bundproppen Ølstykke forsøgte med 10 mand 
på banens sidste fjerdedel at dæmme op for 
topholdets stormløb, men efter godt et kvarter 

Jesper Olesen fik overrakt blomster inden sin VB-kamp 
nr. 200
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havde Pablo Piñones-Arce allerede punkteret 
det forehavende med to scoringer.

Der stod VB på det hele, men alt imens 
Crazy Reds sang om ”Jimmy Nielsen, der 
kedede sig”, fik sjællændernes farlige Jack-
ie Christensen dog reduceret. Med et flot 
saksespark fjernede Lawal dog al tvivl om 
udfaldet straks i 2. halvleg, og Balling og 
Lai cementerede sejren, som – også i den 
størrelsesorden – var mere end fortjent.
Jubilar Olesen og Valentino Lai spillede en 
flot kamp.

27-04-08 

Hvidovre - VB 0-0
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Steffen 
Kielstrup (82. Jesper Olesen), Brian Nielsen, Valentino Lai, Søren 
Pallesen, Alex Nørlund (60. Kim Kristensen), Adeshina Lawal (71. 
Eduardo Delani), Ulrik Balling

Dommer: Jesper Bæk Overgaard 
Tilskuere: 1402

Efter 10 sejre i træk sluttede stimen for 
topholdet. Hvidovre fra bundregionen hen-
tede et såre vigtigt – og fortjent – point 
ved at holde kampen målløs.

Københavnerne var nærmest sejren mod et 
VB-hold langt under niveau. Vejlenserne, der 
havde Brian Nielsen tilbage efter skadespau-
se for Kim Kristensen, Kielstrup for Jesper 
Olesen og Ulrik Balling for en skadet Pablo 
Piñones-Arce, fandt aldrig deres spil og vir-
kede tempoforladte og uinspirerede.

”Vi var ekstremt heldige med at få point 
– underlegne som vi var på stort set alle 

områder,” konstaterede en ærlig Ove Chri-
stensen efter kampen.

04-05-08 

VB – Silkeborg IF 1-0 (0-0)
Jimmy Nielsen, Dario Mijatovic, Sladan Peric, Steffen Kielstrup, 
Jesper Olesen, Kim Kristensen (65. Alex Nørlund), Valentino 
Lai, Søren Pallesen, Brian Nielsen (77. Eduardo Delani), Pablo 
Piñones-Arce (79. Ulrik Balling), Adeshina Lawal

Kampens gang:

75. 1-0 Brian Nielsen 
Dommer: Heine Sørensen 
Tilskuere: 6684

Nyudsprungne bøgetræer og masser af 
publikum’er dannede en perfekt ramme 
om det med spænding imødesete opgør. 
VB havde mod et meget stærkt spillende 
SIF-mandskab forpagtet et topholds held 
(ja, med Ove Christensens ord endog ”svi-
neheld”) og vandt på det mål, en ellers 
udskiftningsklar Brian Nielsen på Pablos 
oplæg stod for med et kvarter igen.

Gæsterne spillede deres sidste chance for 
oprykning og var bedst i en intens 1. halv-
leg, men en storspillende Jimmy Nielsen, 
som bar anførerarmbindet i karantæne-
ramte Zivkovic’ fravær, snuppede alt, hvad 
spillerne fra Søhøjlandet sendte inden for 
målrammen. 2. halvleg var i højere grad 
præget af stillingskrig indtil den over-
raskende VB-scoring, hvorefter opgøret 
toppede med en lang række Silkeborg-
chancer og VB-kontra Jimmy Nielsen og 
overliggeren slukkede i fællesskab de sidste 
SIF-drømme om avancement.

07-05-08 

Aarhus Fremad - VB 0-2 (0-2)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Jesper Olesen, Kim Kristensen, Valentino Lai (68. Alex Nørlund), 
Søren Pallesen, Brian Nielsen (70. Eduardo Delani), Pablo 
Piñones-Arce (75. Ulrik Balling), Adeshina Lawal

Kampens gang:

17. 0-1 Adeshina Lawal 
20. 0-2 Brian Nielsen 
Dommer: Jakob Kehlet 
Tilskuere: 1383

VB’s forspring var nu så stort, at muligheden 
for den matematisk sikre oprykning allerede 
var til stede i sæsonens syvendesidste kamp. 
Holdlederne Finn Johansen og Torben Niel-
sen måtte dog lade champagnen blive i 
tasken, da Silkeborg samtidig slog Skive.

A
S

Vejle
75 83 88 11

Hornsyld
75 68 80 33

Horsens
75 60 26 21

STILLADSER - LIFTE
TELTHALLER

INDUSTRIVARME
BADEBROER

www.hfas.dk
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Vejlenserne selv gjorde naturligvis deres 
pligt ved at besejre nedrykningstruede 
Fremad på det idylliske, af smukke gamle 
træer omkransede, Riisvangen. Allerede 
efter 20 minutter var kampen afgjort, 
da Lawal og Brian Nielsen havde bragt 
gæsterne foran med to. Topholdet vadede i 
chancer resten af kampen – Fremad havde 
ingen – men det blev ved 0-2.

”Cadeau til spillerne – vi vinder jo ikke 
hver, men hver eneste gang!” fastslog 
Ove Christensen, som også havde roser 
til de endnu engang lydstærke, medrej-
sende VB-fans.

12-05-08 

VB - AB 2-1 (1-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Steffen 
Kielstrup, Brian Nielsen, Valentino Lai (90. Jesper Olesen), Søren 
Pallesen, Kim Kristensen (46. Alex Nørlund), Pablo Piñones-Arce 
(68. Ulrik Balling), Adeshina Lawal

Kampens gang:

38 .1-0 Valentino Lai 
58. 1-1 Casper Andersen 
90. 2-1 Adeshina Lawal 
Dommer: Lars Hummelgaard 
Tilskuere: 6482

På en solbeskinnet 2. pinsedag kunne 
champagnepropperne da så springe. For 
så vidt ikke efter nogen prangende VB-
præstation, men det kendetegner vel et 
suverænt hold, at det også vinder, når 
det spiller dårligt.

I en trist og chanceforladt 1. halvleg bragte 
Valentino Lai et lidt slidt VB-hold på 1-0. 
De optimistisk spillende akademikere fik 
dog udlignet efter pausen, og man måtte 
helt frem til kampens døende sekunder, før 
oprykkerne satte trumf på. To minutter inde 
i overtiden blev Jesper Olesen skiftet ind og 
slog på sin første boldberøring læderet op 
på ligeledes indskiftede Balling, hvis afle-
vering Lawal halvflugtede i nettet.

Så kunne stadion eksplodere i fællessang, 
sektsprøjt og trænerlufttur, og festen fort-
satte i Torvehallerne. 

Jo, det er sjovt at rykke op..!

17-05-08 

HIK - VB 1-2 (1-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Steffen 
Kielstrup, Brian Nielsen (64. Ulrik Balling), Valentino Lai (58. Alex 
Nørlund), Søren Pallesen, Eduardo Delani (57.  Kim Kristensen), 
Pablo Piñones-Arce, Adeshina Lawal

Kampens gang:

08. 1-0 Mikheili Barabadze 
58. 1-1 Pablo Piñones-Arce 
78. 1-2 Alex Nørlund 
Dommer: Lars Muusmann 
Tilskuere: 531

Fra oprykningsfestligheder til et charmefor-
ladt Gentofte Stadion med få hundrede til-
skuere mod et Hellerup-hold, som kæmpede 
for livet i den næstbedste række. Moti-
vationen syntes også på københavnernes 

Oprykningen blev fejret på behørig vis.
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side, for det var dem, der havde teten i 
1. halvleg, hvor Barabadze da også hurtigt 
kunne bringe holdet foran efter en Jimmy 
Nielsen-halvklaring. Nærmere end et hoved-
stød på overliggeren kom de søvnige vej-
lensere ikke en udligning inden pausen.

Topholdet vågnede dog op til dåd efter det, 
og det skulle vise sig at blive indhoppernes 
dag. Først fik indskiftede Kim Kristensen 
bolden tacklet videre til Pablo, som sco-
rede, hvorefter ligeledes indskiftede Nør-
lund scorede sejrsmålet. Tredje indhopper, 
Ulrik Balling, bankede i overtiden bolden 
på underkanten af overliggeren.

25-05-08 

VB – Kolding FC 3-1 (1-1)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Steffen 
Kielstrup, Brian Nielsen, Valentino Lai (46. Dario Mijatovic), Søren 
Pallesen, Alex Nørlund (66. Kim Kristensen), Pablo Piñones-Arce, 
Adeshina Lawal (61. Ulrik Balling)

Kampens gang:

20. 1-0 Alex Nørlund 
28. 1-1 Jesper Jørgensen 
51. 2-1 Pablo Piñones-Arce 
67. 3-1 Ulrik Balling

Dommer: Rasmus Møller Bøjer 
Tilskuere: 4139

En bagende majsol og en ret begiven-
hedsløs første halvleg fik første halvleg 
af lokalderbyet til at ligne en gang som-
merferiefodbold. Kun Nørlunds føringsmål 
på Lais oplæg og Jesper Jørgensens udlig-
ning var, hvad der skete foran de to mål 
til kort inden pausefløjt, hvor KFC’s Jesper 
Christiansen ramte stolpen, og også hjem-
meholdet viste en smule tænder.

Anden halvleg bød derimod på forrygen-
de underholdning med masser af chancer 
i begge ender. Pablo – assist Nørlund – og 
indskiftede Balling sørgede for VB-sejren, 
men koldingenserne var nok det hold af 
samtlige 15 slagne hold på Vejle Stadion 
i sæsonen, som producerede flest chancer, 
bl.a. til den tidligere VB’er Justice. 

KFC-træner Johnny Mølby var heldigvis 
så venlig at holde sin anden nigerianer 
Akim Agbetu på bænken til langt hen 
i anden halvleg, for med den lille afri-
kaners indhop fik VB-forsvaret for alvor 
hænderne fulde. 

Så det blev sjove 45 minutter for begej-
strede øjenvidner til endnu en rød sejr. ”Vin-

dermentaliteten karakteriserer holdet,” slog 
Ove Christensen fast efter kampen.

01-06-08 

Herfølge - VB 1-4 (1-0)
Jimmy Nielsen, Dario Mijatovic, Michael Præst, Bora Zivkovic, 
Jesper Olesen (46. Ulrik Balling), Alex Nørlund (46. Sladan Peric), 
Thomas Røll (70. Philip Lund), Søren Pallesen, Kim Kristensen, 
Pablo Piñones-Arce, Eduardo Delani

Kampens gang:

11. 1-0 Lasse Kronborg 
49. 1-1 Ulrik Balling              
62. 1-2 Eduardo Delani             
64. 1-3 Pablo Pinones-Arce 
66. 1-4 Dario Mijatovic

Dommer: Michael Johansen 
Tilskuere: 1248 
Debutant: Philip Lund

Skades- og karantænebetinget måtte VB 
stille ret alternativt op i forhold til sid-
ste kamp. Dette gav bl.a. sæsondebut til 
Michael Præst i midterforsvaret – efter 
pausen som højre back. Ellers mindede 
kampen ganske om den foregående kamp 
på Sjælland: VB sov første halvleg væk og 
kunne takke Jimmy Nielsen for, at de blå-
gules scoring blev holdt nede på den ene, 
som den tidligere VB’er Lasse Kronborg 
bankede ind på langskud. ”Katastrofal 
dårlig første halvleg – såvel på det fysi-
ske, mentale, niveau- og attitudemæssige 
plan,” som Ove Christensen tørt konsta-
terede efter kampen.

Men et forandret, langt mere aggressivt 
VB-hold kom ud efter teen, og efter ind-
hopper Ballings udlignende hovedstødsmål 

VESTERGADE 18
7100 VEJLE

TELEFON 75 82 14 22
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gjorde vejlenserne det rigtig grimme ved 
de forpjuskede Hærfugle midt i halvlegen, 
da Delani, Pablo og Mijatovic nettede tre 
gange på fem minutter.

Og den fine sejr kunne fejres behørigt, da 
Philip Lund efter kampen måtte give den 
traditionelle debutant-omgang.

05-06-08 

VB – Lolland-Falster Alliancen 5-1 (3-1)
Jimmy Nielsen, Andreas Sørensen (60. Jesper Olesen), Sladan 
Peric, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, Valentino Lai, Søren Palle-
sen, Kim Kristensen (64. Alex Nørlund), Pablo Piñones-Arce, Ulrik 
Balling, Eduardo Delani (68. Adeshina Lawal)

Kampens gang:

06. 1-0 Eduardo Delani 
18. 1-1 Kenneth Jørgensen 
23. 2-1 Ulrik Balling 
28. 3-1 Pablo Piñones-Arce 
46. 4-1 Bora Zivkovic 
68. 5-1 Eduardo Delani

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen 
Tilskuere: 4190

Det blev rekordernes dag denne herlige juni-
dag. VB vandt sin 15. hjemmesejr af 15 mulige 
og slog samtidig FCM’s pointrekord for Viasat 
Divisionen. Med en storsejr over LFA var der 
således givet den bedst mulige optakt til fest-
lighederne på Rådhuspladsen, hvor oprykkerne 
blev behørigt hyldet af folket.

VB i ultraoffensiv opstilling bragte sig foran 
ved sit ”nye” angrebsfund, Delani, endnu 
inden de sidste kommunale balloner var 
forsvundet i horisonten. Bundholdet ville dog 

Man of the Match Delani scorede to kasser mod LFA

lege med, hvilket gav en mægtig underhol-
dende kamp, og sydhavsøboerne fik da også 
udlignet, inden Balling og Pablo sørgede for 
en to-målsføring til værterne ved pausen.

Zivkovic slukkede det sidste lys for falstrin-
gerne med et hovedstødmål, straks efter teen 
var sunket, og dagens ”Man of the Match”, 
brasilianske Delani, gjorde det til 5-1. Vemods-
blomster til Andreas Sørensen, Kim Kristensen 
og målmandstræner Jan Hoffmann, som hav-
de deres sidste optræden på Vejle Stadion.

08-06-08 

Frem - VB 1-0 (1-0)
Jimmy Nielsen, Michael Præst, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Jesper 
Olesen, Alex Nørlund (75. Jonas Halling), Valentino Lai (46. 
Andreas Sørensen), Steffen Kielstrup, Kim Kristensen, Ulrik Bal-
ling, Eduardo Delani (66. Philip Lund)

Kampens gang:

18. 1-0 Wassim El Banna 
Dommer: Jesper Bæk Overgaard 
Tilskuere: 2012 
Debutant: Jonas Halling

I liv-eller-død kampen for Boldklubben Frem 
gjorde VB ikke ganske sin pligt over for 
de øvrige bundhold. Efter en slap indsats 
af et decimeret og på fire pladser ændret 
vejlensisk mandskab reddede Valby-klubben 
sig endnu en sæson i den næstbedste række 
på et mål af Wassim El Banna, som efter 
sommerpausen kunne viske de blå striber 
af spilletrøjen og optræde i VB-rødt.

Mulighederne var der for gæsterne, men tophol-
det var og forblev slidt og uskarpt på dagen, og 
til lyden af overlevelsesjubel fra københavnerne 
kunne anfører Zivkovic så modtage pokalen for 
sejren i Viasat Divisionen. Debut til det så længe 
korsbåndskadede stortalent Jonas Halling.

Ole Kristensen
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Resultater i 1. division 2007/2008 - forår 2008 (Runde 16-32)

            
Tre point for vundet kamp, et point for uafgjort, og nul for tabt kamp

  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Vejle  41 44 47 50 53 56 57 60 63 66 69 72 75 78 78
SønderjyskE  33 33 36 39 42 45 48 51 52 55 58 59 60 60 61
Silkeborg  30 30 33 36 36 39 42 42 45 48 48 48 51 54 57
Herfølge  25 28 28 31 34 37 40 43 44 44 45 48 48 51 51
Fredericia  24 27 28 28 29 30 33 33 34 37 37 40 43 43 44
AB  21 24 27 27 27 28 28 31 34 34 34 34 37 40 41
Kolding FC  19 22 22 25 26 27 27 30 31 31 34 34 37 40 40
Næstved  19 19 22 22 22 25 28 31 32 32 32 35 36 39 40
Hvidovre  13 16 17 17 20 20 21 21 22 25 28 31 34 34 37
Skive  16 16 16 16 19 19 22 25 25 28 31 31 31 34 34
Frem -fratrukket 6 point 19 20 23 26 29 32 32 35 35 35 35 35 35 36 33
LFA  20 21 21 24 24 24 24 24 25 28 29 29 30 30 33
Køge  24 25 25 28 28 29 29 29 30 30 30 31 31 32 33
HIK  21 21 21 21 22 22 22 22 23 26 26 29 30 30 31
Aarhus Fremad  16 17 20 20 21 21 24 24 24 24 27 27 27 27 28
Ølstykke  10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 14 17 17 17 18

Pointstillingen i 1. division runde for runde i de sidste 15 runder

            
                
Nr. Hold  V U T Score V U T Score K V U T Score     Point
1 Vejle  15 0 0 51-12 10 3 2 29-12 30 25 3 2 80-24     78
2 SønderjyskE  9 5 1 29-13 8 5 2 26-19 30 17 10 3 55-32     61
3 Silkeborg  8 5 2 25-10 8 4 3 35-23 30 16 9 5 60-33     57
4 Herfølge  8 3 4 27-17 7 3 5 28-26 30 15 6 9 55-43     51
5 Fredericia  8 3 4 28-16 4 5 6 21-20 30 12 8 10 49-36     44
6 AB  7 3 5 23-18 4 5 6 15-18 30 11 8 11 38-36     41
7 Kolding FC  6 3 6 29-22 5 4 6 24-25 30 11 7 12 53-47     40
8 Næstved  9 3 3 24-14 2 4 9 12-25 30 11 7 12 36-39     40
9 Hvidovre  4 6 5 11-15 6 1 8 20-18 30 10 7 13 31-33     37
10 Skive  7 2 6 25-24 3 2 10 11-28 30 10 4 16 36-52     34
11 Frem  8 1 6 31-27 4 2 9 15-27 30 12 3 15 46-54     33
12 LFA  7 3 5 16-16 1 6 8 12-25 30 8 9 13 28-41     33
13 Køge  6 5 4 24-20 2 4 9 12-31 30 8 9 13 36-51     33
14 HIK  2 6 7 15-24 6 1 8 21-32 30 8 7 15 36-56     31
15 Aarhus Fremad 4 4 7 14-23 3 3 9 8-20 30 7 7 16 22-43     28
16 Ølstykke  2 3 10 7-31 2 3 10 13-30 30 4 6 20 20-61     18

1. division, slutstillingen efter alle runder 2007/2008
Hjemme Ude I alt
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Anvendte spillere i foråret
 
I forårets 15 kampe i 1. division brugte 
Vejle Boldklub i alt 19 spillere. Jimmy Niel-
sen og Alex Nørlund spillede alle 15 kampe, 
mens Sladan Peric, Bora Zivkovic og Valentino 
spillede 14 kampe. Fem spillere var med i 
år i 13 kampe. I nedenstående oversigt kan 
du i første kolonne se, hvor mange kampe 
den pågældende spiller opnåede i efter-
året 2007. De to følgende kolonner giver 

samme oplysninger for foråret 2008, samt 
antal kampe i DBU’s landspokalturnering i 
sæsonen 2007/2008. I den næstsidste kolonne 
kan du det samlede antal kampe i sæsonen 
2007/2008 for den pågældende spiller. Yderst 
til højre kan du se, hvor mange kampe den 
pågældende spiller har spillet i alt for Vejle 
Boldklub efter sæsonen 2007/2008.   

Anvendte spillere i foråret

Tilskuere i foråret 2008
 
Vejle Boldklubs 15 kampe i foråret 
blev overværet af i alt 55.979 tilsku-
ere. Det giver et gennemsnit på 3.732 
pr. kamp. 

De 8 hjemmekampe blev overværet 
af i alt 42.791. Det er et gennemsnit 
på 5.349 tilskuere pr. kamp. De 7 
udekampe blev overværet af 13.188 
tilskuere. På udebane blev VB i snit 
set af 1.884 tilskuere.

Tilskuere i foråret 2008

Vejle Stadion:    
    
Skive   4226
Ølstykke  3664
Silkeborg  6684
AB  6482
Kolding  4139
Fredericia  7778
L.F.A.  4190
Køge  5628  
   
I alt   42791
snit  5349

Udebane: 
    
Næstved  1445
Hvidovre  1402
Aarhus Fremad  1383
HIK  531
Herfølge  1248
SønderjyskE  5167
Frem  2012 
    

I alt  13188
snit  1884

   1. division  1. division   DBU Landspokal   I alt 07/08   Kampe i alt
   efterår 2007  forår 2008

Alex Nørlund   10  15   3   28   214
Jesper Olesen   14  11   3   28   207
Ulrik Balling   8  13   3   24   186
Steffen Kielstrup  12  11   2   25   146
Sladan Peric   15  14   4   33   85
Kim Kristensen   12  13   2   27   85
Adeshina Lawal   12  13   2   27   78
Bora Zivkovic   14  14   4   32   63
Søren Pallesen   13  8   4   25   60
Brian Nielsen    13  10   3   26   57
Dario Mijatovic   15  0   4   19   54
Theis Rasmussen  0  0   1   1   49
Mathias Hansen  4  0   1   5   41
Pablo Pinoñes-Arce  10  13   3   26   36
Jan Hoffmann   15  0   2   17   32
Valentino Lai   12  14   3   29   29
Eduardo Delani   10  13   4   14   27
Jimmy Nielsen    0  15   1   16   16
Thomas Røll   0  12   1   13   13
Andreas Sørensen  7  2   2   11   11
Sammy Youssouf  9  0   1   10   10
Suguru Hashimoto  2  0   0   2   4
Michael Præst   0  2   0   2   3
Philip Lund   0  2   0   2   2
Jonas Halling   0  1   0   1   1

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Målscorer sæson 2007/2008
                      

Pablo Piñones-Arce 10  7  17
Adeshina Lawal  8  6  14
Brian Nielsen  5  4  9
Eduardo Delani  4  3  7
Ulrik Balling  3  3  6
Kim Kristensen  3  2  5
Dario Mijatovic  3  1  4
Valentino Lai  2  2  4
Bora Zivkovic  2  1  3
Alex Nørlund  1  2  3
Søren Pallesen  1  2  3
Sammy Youssouf 2  0  2
Sladan Peric  2  0  2
Mathias Hansen 1  0  1

Jubilarer

Alex Nørlund
200 kampe

VB - FC Fredericia
20.03.2008

Brian Nielsen
50 kampe
VB - Køge
30.03.2008

Dario Mijatovic
50 kampe
VB - Skive
06.04.2008

Jesper Olesen
200 kampe

VB - Ølstykke
20.04.2008

Søren Pallesen
50 kampe
VB - Skive
06.04.2008

Bora Zivkovic
50 kampe

VB - FC Fredericia
20.03.2008

Steffen Kielstrup
150 kampe

VB - SønderjyskE
11.08.2008

Sladan Peric
100 kampe
VB - AaB
22.11.2008

Efterår 
2007

Forår 
2008

Sæsonen 
07/08 i alt

Pablo Piñones-Arce forårets topscorer

Topscorer i foråret blev svenske Pablo Piñones-Arce med syv 
mål. Tæt forfulgt at Adeshina Lawal med seks scoringer. Brian 
Nielsen lavede fire mål, mens Eduardo Delani og Ulrik Balling 
hver scorede tre mål. Topscorer for hele sæsonen 2007/2008 blev 
Pablo Piñones-Arce med imponerende 17 scoringer efterfulgt 
af Adeshina Lawal med 14 mål. For hele sæsonen 2007/2008 
ser topscorerlisten således ud:
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Niels Finsensvej · 7100 Vejle
v/ Jens Henrik Petersen



22

Debutanter 2008

Der var i foråret 2008 4 spillere og i efter-
året 2008 12 spillere, som debuterede på 
VB's bedste hold.  

Spillerne i rækkefølge efter debutdato: 

Jimmy Nielsen skiftede i vinterpausen til VB 
efter et ophold i engelske Leicester. Den tid-
ligere AaB-målmand blev hurtig en profil hos 
vejlenserne og er i dag anfører på holdet.  

Thomas Røll, den tidligere landsholdsspiller, 
blev i januar lejet i FC Midtjylland og har 
siden vist sig som en vigtig allrounder på 
Vejle-mandskabet, hvor han både har spillet 
i forsvaret og på midtbanen.   

Philip Lund, ungt, lovende midtbaneta-
lent. Førsteårs senior af egen avl, kom-
mer oprindeligt fra KUV-klubben Vinding 
SF. Optræder primært på klubbens tophold 
i Danmarksserien. 

Jonas Halling er ligesom Philip Lund et midt-
banetalent af egen avl. Er kommet stærkt 
igen efter, at en længere skadespause holdt 
ham ude. Fast mand på Vejle Boldklubs 
Danmarksseriehold.  

Allan Olesen, rutineret back, som i sommer 
skiftede tilværelsen hos de danske mestre AaB 

ud med en hos oprykkerne fra Vejle. Den 
tidligere udlandsprofessionelle har været fast 
mand på højre back siden ankomsten.  

Bechara Oliveira brasiliansk midtbanespil-
ler med en fremragende sparketeknik. Han 
kom til Vejle Boldklub fra fynske OB i 
sommer. Desværre er hans ophold i Nør-
reskoven blevet spoleret af skader.  
 
Brian Priske, dansk landsholdsspiller med 
24 A-landskampe i bagagen, blev købt hos 
belgiske Club Brügge. Har optrådt både i 
forsvaret og på midtbanen for Ove Chri-
stensens tropper.

Danilo Arrieta kom til Vejle Boldklub fra 
spanske Orihuela i vinter. Den tidligere 
AGF- og Valencia-spiller fik sin debut i 3-1 
nederlaget mod OB.  

Martin Borre, speedy kantspiller, blev hentet 
efter et lidt mislykket ophold i norske Start 
Kristiansand. Han har været plaget en del 
af skader i sin tid i Vejle Boldklub, men har 
også vist prøver på sit store potentiale.  

Wassim El Banna skiftede til Vejle Boldklub 
fra Boldklubben Frem. Den energiske angriber 
med en fortid i flere udenlandske klubber 
fik sin debut i 3-2 nederlaget mod AaB.  

Hélder Cabral, portugisisk back, hentet til 
Vejle Boldklub i sommer fra Estrala Ama-
dora. Har haft svært ved at vænne sig til 
dansk fodbold, men har nogle spændende 
individuelle færdigheder.  

Jimmi Klitland kom til Vejle Boldklub fra 
Boldklubben Frem. Har primært været 
benyttet som back up for Jimmy Nielsen 
og som stærk sidste skanse på Danmarks-
serieholdet. 

Tarik Kehli hårdtarbejdende midtbanespiller 
af egen avl fik debut i landspokalturnerin-
gen mod BPI. Er en del af det unge Dan-
marksseriehold, der sluttede som nr. 1 efter 
første halvdel af sæsonen 2008/2009. 

Marc Pedersen, ungt forsvarstalent, som 
kom til Vejle Boldklub fra FC Midtjylland i 
sommeren 2007. Forlængede i efteråret sin 
kontrakt med Vejle Boldklub til udgangen 
af 2010.

Navn:  Alder: Debut:

Jimmy Nielsen 30 år 9/3 2008

Thomas Røll 30 år 9/3 2008

Philip Lund 18 år 1/6 2008

Jonas Halling 18 år 8/6 2008

Allan Olesen 34 år 23/7 2008

Bechara Oliveira 32 år 23/7 2008

Brian Priske 31 år 23/7 2008

Danilo Arrieta 21 år 23/7 2008

Martin Borre 29 år 2/8 2008

Wassim El Banna 29 år 2/8 2008

Hélder Cabral 24 år 11/8 2008

Jimmi Klitland 26 år 13/8 2008

Tarik Kehli 19 år 13/8 2008

Marc Pedersen 19 år 13/8 2008

Mikkel Refsgaard 19 år 13/8 2008

Anders K. Jacobsen 19 år 28/9 2008
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Mikkel Refsgaard, ungt talent på Danmarks-
serieholdet, debuterede ligesom Jimmi Klit-
land, Marc Pedersen, Tarik Kehli i 7-0 sejren 
over BPI. Har ligesom Philip Lund fået sin 
fodboldopdragelse i Vinding SF.   

Anders K. Jacobsen, talentfuld OB-angriber, 
som blev lejet lige inden transfervinduet 
lukkede. Han debuterede i pokalnederla-
get mod Hvidovre. ”AK 47” er efter endt 
udlejning vendt tilbage til fynske OB.   

Jimmy Nielsen

Martin Borre

Tarik Kehli

Allan Olesen

Thomas Røll

Wassim El Banna

Marc Pedersen

Bechara Oliveira

Phillip Lund

Hélder Cabral

Mikkel Refsgaard

Brian Priske

Jonas Halling

Jimmi Klitland

Anders K. Jacobsen

Danilo Arrieta
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Sejre over Skovbakken, FC Nordsjælland og 
AaB havde bragt VB i kvartfinalen, som 
dermed blev tyvstart på åbningen af Vejle 
Ny Stadion. Hjemmeholdet have forberedt 
sig grundigt og satsede – skønt underdogs 
mod FCM – meget på opgøret, som var 
omgivet af stor medieinteresse.

Det blev en meget lige dyst, og skønt Ulvene 
trak det længste strå, gav kampen gode løfter 
om VB’s muligheder for at begå sig i SAS 
Ligaen efter den ventede oprykning.

09-03-08 

VB – FC Midtjylland 1-2 (1-0)
Jimmy Nielsen, Dario Mijatovic, Sladan Peric, Bora Zivkovic, 
Steffen Kielstrup, Brian Nielsen, Thomas Røll, Valentino Lai (74. 
Ulrik Balling), Søren Pallesen, Alex Nørlund (63. Eduardo Delani), 
Pablo Piñones-Arce

Kampens gang:

25.  1-0  Thomas Røll 
82. 1-1  Oluwafemi Ajilore, str. 
87. 1-2  Oluwafemi Ajilore, str. 
Dommer:  Claus Bo Larsen 
Tilskuere:  9688 
Debutanter: Jimmy Nielsen, Thomas Røll

Landspokalturneringen 2007/2008

Kvartfinalen blev en overraskende lige affæ-
re mellem to tophold fra henholdsvis Viasat 
Divisionen og SAS Ligaen på et fyldt Vejle 
Ny Stadion. VB i en velorganiseret 4-5-1 
formation måtte lægge ryg til et mægtigt 
ulve-pres midt i første halvleg med store 
chancer til og aluminiumstræffer fra Baba 
Collins, men ikke desto mindre var det det 
undertippede hjemmehold, som bragte sig 
foran, da debutanten Thomas Røll scorede 
fra tæt hold på Nørlunds forarbejde.

En stærk Brian Nielsen var tæt på at øge, 
og i anden halvleg havde Røll muligheden 
på en af flere VB-kontraer mod et mere 
og mere hidsigt angribende FCM-mandskab. 
Der skulle et særdeles tvivlsomt straffespark 
dømt mod Røll til at få midtjyderne ind 
i kampen til sidst, mens det andet straffe 
begået af Delani var klokkeklart.

Men flot og lovende indsats af opryknings-
favoritterne, som ud over Røll kunne give 
debut til Jimmy Nielsen i målet.

MURERNES AKTIESELSKAB VEJLE
Sjællandsgade 42, 7100 Vejle
Tlf. 75 82 05 00, Fax 75 83 50 05

Total- og hovedentrepriser
Nybygninger
Tilbygninger
Reparationsarbejde
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Vi tilbyder 

gulv- og tæppe-

løsninger til både 

private og erhverv

... du kommer ikke uden om os!
Primo Tæpper  |  Damhaven 3  |  7100 Vejle  |  7583 4711
|    info@primotaepper.dk    |    www.primotaepper.dk    |

Åbningstider: Hverd. 9 - 17.30, fred. 9 - 18, lørd. 9 - 13

TÆTÆPPER
PRIMO
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Det svære liv i SAS Ligaen
Der er ikke langt fra baronens seng til mød-
dingen… Efter triumftoget gennem Viasat 
Divisionen og de mange oprykningsfestlig-
heder blev det grå hverdag igen for VB’s 
bedste hold efter den hurtige tilbagevenden 
til landets bedste række.

Efter en lovende start med kun to neder-
lag i de første syv kampe gik det hastigt 
ned ad bakke – og ned gennem tabellen. 
Holdet har ikke vundet siden 11. august 
og må overvintre under stregen.

VB havde ellers haft en noget mere ydmyg 
tilgang til sit fornyede liv i den bedste 
række, end tilfældet var sidste gang. Det 
erklærede mål var – og er – en tiende-
plads, og holdet syntes godt gearet denne 
gang. Nyt stadion, fin økonomi, magtde-
monstrationen gennem hele sæsonen i 
Viasat Divisionen samt spændende nyind-
køb. Men flere af de nye spillere viste sig 
enten ikke at slå til, være skadesplagede, 
og selvtilliden sivede langsomt ud af hol-
det i takt med nederlagene i en Superliga, 
som vel aldrig har været stærkere, og 
holdet måtte lægge ryg til mishagsytringer 
under AaB-kampen og modvind i medi-
erne. Turneringsudvalget har ikke gjort 
det nemmere for vejlenserne. Med den 
sælsomme struktur med tre kampe mod 
hvert hold har turneringsplanen maget 
det således, at VB skulle møde top fem 
to gange inden vinterpausen.

SAS Ligaen - efterår 2008

VB’s deltagelse i Ekstra Bladet Cup blev 
meget lidt mindeværdig med en pinlig 
sortie i Hvidovre.

Klubben sagde i sommerpausen farvel til 
Kim Kristensen (Holstebro), Andreas Søren-
sen (AB), Ulrik Balling (Næstved), Dario 
Mijatovic (Kroatien), samt målmandstræ-
ner Jan Hoffmann, ligesom der i løbet af 
efteråret blev taget afsked med Suguru 
Hashimoto (Japan).

Samtidig bød man velkommen til bl.a. 
Brian Priske (Club Brugge), Hélder Cabral 
(Amadora, Portugal), Allan Olesen (AaB), 
Wassim El Banna (Frem), Bechara Oliveira 
(OB) samt for en kort bemærkning Allan 
K. Jakobsen (OB).
Den korte forberedelsesfase fra spiller-
nes smalle ferie efter oprykningen og 
til turneringspremieren i juli levnede 
dog plads til en træningslejr i Vildbjerg 
samt flg. testkampe: VB-FCM 1-1, SIF-
VB 2-1, VB-Randers 2-1, FCN-VB 2-1 og 
VB-SIF 1-0.

VB havde den glæde i december at få 
Steffen Kielstrup udtaget til ligalandshol-
det. En fortjent cadeau til den sympatiske 
unge spiller af egen avl, som har markeret 
sig som en af de absolut bedste VB’ere 
gennem sæsonen.
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23-07-08 

VB - OB 1-3 (0-1)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Brian Nielsen, Valentino Lai (80. Bechara Oliveira), Stef-
fen Kielstrup (64. Danilo Arrieta), Søren Pallesen (46. Sladan 
Peric), Eduardo Delani, Pablo Piñones-Arce

Kampens gang:

32. 0-1 Djiby Fall 
56. 0-2 Djiby Fall 
62. 0-3 Henrik Hansen 
90. 1-3 Sladan Peric

Dommer: Lars Christoffersen 
Tilskuere: 8081 
Debutanter: Danilo Arrieta 
 Bechara Oliveira

VB fik i sandhed kærligheden at føle, da 
holdet i sin come-back kampe til SAS-ligaen 
røg ind i et fynsk stormvejr fra uhyggeligt 
formstærke OB. Odenseanerne truede med 
at løbe værterne over ende allerede fra 
start, men Jimmy Nielsen og overliggeren 
holdt stand, indtil VB efterhånden fik sig 
en smule befriet fra skruestikken. Trods 
megen træning i dødbolde op til kampen 
kunne hjemmeholdet alligevel ikke forhin-
dre hyperfarlige Djiby Fall i at omsætte 
et hjørnespark i mål.

To boldtab af Kielstrup efter pausen gav 
yderligere to OB-scoringer, inden indskif-
tede Peric i overtiden kunne reducere på 
hovedstød efter hjørne.

VB i en lavtstående 4-5-1 formation havde svært 
ved at holde fast i bolden, når man endelig 
fik den fravristet de boldsikre fynboer.

27-07-08 

Esbjerg - VB 0-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Brian Nielsen, Thomas Røll, Valentino Lai (77. Søren 
Pallesen), Bechara Oliveira (32. Steffen Kielstrup), Eduardo Delani 
(70. Adeshina Lawal), Pablo Piñones-Arce

Kampens gang: 
52. 0-1 selvmål

Dommer: Henning Jensen 
Tilskuere: 7059

Hvor der sidste gang, VB aflagde SAS Ligaen 
en fransk visit, skulle gå ni pointløse kampe, 
før oprykkerne kom på tavlen, kunne Ove 
Christensen denne gang allerede i anden run-
de sætte fuld bonus ind på pointkontoen. På 
Blue Water Arena blev det til en ikke uheldig 
1-0 sejr – dog efter en fin VB-indsats.

I en tilbagevenden til 4-4-2 var Kielstrup og 
Pallesen denne gang henvist til bænken til 
fordel for Peric og Bechara. Sidstnævnte nåede 
at hamre bolden på underkanten af overligge-
ren, inden han måtte forlade banen med den 
skade, der skulle vise sig at stoppe hans VB-
karriere, praktisk talt inden den var begyndt. 
Også Peric ramte aluminium, mens værterne 
dog bestemt også havde deres muligheder i 
en underholdende kamp.

Thomas Røll blev i første omgang note-
ret som matchvinder, men nærstudier af 
kampens enlige mål viste, at det var en 
esbjergensisk fod, der presset af Røll over-
vandt Lars Winde i EfB-målet.

De stribede pressede på mod slutningen, men 
et træt Vejle-mandskab red stormen af.

02-08-08 

VB - AaB 2-3 (2-0)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Steffen Kielstrup (46. Martin Borre), Thomas Røll, 
Valentino Lai, Brian Nielsen, Eduardo Delani (64. Søren Pallesen), 
Pablo Piñones-Arce (80. Wassim El Banna)

Kampens gang: 
04. 1-0 Thomas Røll 
33. 2-0 Valentino Lai 
59. 2-1 Ronnie Schwartz 
62. 2-2 Caca 
79. 2-3 Caca 
Udvisning: Bora Zivkovic 
Dommer: Michael Svendsen 
Tilskuere: 5273 
Debutanter: Martin Borre 
 Wassim El Banna

VB's kampe i SAS Ligaen - efterår 2008

Vejle-målmand Jimmy Nielsen havde nok at se til mod stærkt OB-hold
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VB havde mestrene i sækken – men glemte at 
snøre. En sikker 2-0 føring blev formøblet i 2. halv-
leg, hvor Caca blev matchvinder for nordjyderne 
med to scoringer i den sidste halve time. Inden 
gæsterne havde fået set sig om, havde Røll 
headet VB i front på Brian Nielsens frispark, 
og på en drøm af en halvflugter øgede 
Valentino Lai til 2-0.

Stor 1. halvleg af værterne, og Brian Nielsen 
kunne have slukket lyset for Bruce Riochs 
mandskab med en friløber kort efter teen. 
Han brændte, og herefter stod der AaB på 
alt. Uden tvivl bl.a. fordi Kielstrup, som 
havde været særdeles fremtrædende, måtte 
trække sig ud i pausen med en skade.

Til overflod måtte Zivkovic se rødt, da han 
– smidt frem i angrebet mod slutningen – 
for hands så gult for anden gang.

11-08-08 

VB - SønderjyskE 2-1 (0-1)
Jimmy Nielsen, Hélder Cabral, Brian Priske, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Brian Nielsen, Thomas Røll, Valentino Lai, Martin 
Borre (46. Søren Pallesen), Eduardo Delani (65. Wassim El 
Banna), Pablo Piñones-Arce (76. Alex Nørlund)

Kampens gang: 
28. 0-1 Morten Bertolt  
54. 1-1 Pablo Piñones-Arce (str.) 
74. 2-1 Steffen Kielstrup

Dommer: Kenn Hansen 
Tilskuere: 6013 
Debutant: Hélder Cabral 
Jubilar: Steffen Kielstrup, 150 kampe

Det blev en turbulent aften for jubilar 
Kielstrup denne augustaften. ”Brandsluk-
keren” måtte tage plads i midterforsvaret 
i den ved Zivkovic’ karantæne og Peric’ 
skade ommøblerede bagkæde, og det kneb 
gevaldigt for den blonde ærkevejlenser at 

Martin Borre gjorde comeback i dansk fodbold efter skiftet 
fra norske Start

finde rytmen i en for VB’s vedkommende 
rædselsfuld 1. halvleg.

De dominerende medoprykkere fra 
Sønderjylland lod de rødblusede slippe 
nådigt ved kun at nette en enkelt gang 
inden teen. Hvad det end var, holdlederne 
Johansen & Nielsen havde puttet i den 
varme drik i pausen, ja, så hjalp det. Pal-
lesen kom ind og fik styr på midtbanen, 
og det var nu et anderledes tændt og 
viljefast Vejle-mandskab, som til sidst fik 
publikum op af stolene. Og Kielstrup var 
det såmænd, som endte med at blive 
dagens mand, da han efter en stærk 2. 
halvleg headede Brian Nielsens frisparks-
bold i nettet, efter at Pablo havde udlig-
net på straffe begået mod ham selv.

Debut til portugisiske Hélder Cabral på ven-
strebacken i en VB-sejr, som skulle vise sig 
at blive den sidste i efteråret.

17-08-08 

AC Horsens - VB 0-0
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Brian Nielsen, Valentino Lai (90. Martin Borre) Søren Pal-
lesen, Thomas Røll, Steffen Kielstrup (74. Alex Nørlund), Eduardo 
Delani (65. Wassim El Banna)

Dommer: Claus Bo Larsen 
Tilskuere: 6930

VB havde fået Pablo Piñones-Arce skadet 
mod SønderjyskE – en skade, der skulle vise 
sig at holde svensk-chileneren ude en rum 
tid – og valgte at stille i en 4-5-1 formation 
til arvefjendeopgøret.

Kampen blev en intens, men målfattig affære 
på CASA Arena. Gæsterne fik lukket ganske 
godt ned for AC’s to farlige angribere, Lawan 

150 kamps jubilar Steffen Kielstrup blev matchvinder med 
målet til 2-1
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og Gilberto, men skabte omvendt ikke det 
store i den anden ende. Nærmest var indhop-
per Nørlund på et frispark kort før tid.

Mest opsigtsvækkende episode var vel, at 
VB-keeper Jimmy Nielsen, som i øvrigt stod 
en flot kamp, blev ramt af en stenkaster 
blandt publikum og måtte behandles.

01-09-08 

FC Midtjylland – VB 1-1 (1-0)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Brian Nielsen, Thomas Røll (33. Martin Borre), Søren 
Pallesen (57. Eduardo Delani), Valentino Lai (84. Alex Nørlund), 
Steffen Kielstrup, Adeshina Lawal

Kampens gang: 
17. 1-0 Danny Olsen 
59. 1-1 Eduardo Delani 
Dommer: Lars Christoffersen 
Tilskuere: 7813

Et rødt kort ændrede kampen radikalt denne 
regnvåde 1. september på SAS Arena. Sølvvin-
derne var jævnt overlegne mod et kompakt 
VB-hold, som havde svært ved at komme 
frem ad banen, og helt fortjent kunne Danny 
Olsen banke Ulvene foran. FCM’s Danny Califf 
måtte kort før tetid imidlertid se gult for 
anden gang og dermed rødt, og det bragte 
vejlenserne ind i kampen. Gæsterne var ret 
dominerende den resterende del af kampen, 
og da Delani blev smidt ind i kampen som 
anden angriber, gav det straks bonus. Han 
nettede på Lawals oplæg.

Med 20 min. igen havde Kielstrup endog bol-
den i mål, hvilket kunne have tilføjet FCM det 
første hjemmenederlag i 25 kampe, men helt 
uforståeligt fik dommer Christoffersen øje på et 
frispark til Thomas Thomasberg's mandskab.

14-09-08 

VB - Brøndby 0-0
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Brian Nielsen (69. Eduardo Delani), Søren Pallesen, Valen-
tino Lai (80. Wassim El Banna), Steffen Kielstrup, Alex Nørlund 
(29. Martin Borre), Adeshina Lawal

Dommer: Emil Laursen 
Tilskuere: 10092

To hold med respekt for hinanden og deraf 
følgende 4-5-1 opstillinger gav hinanden 
en intens, men også taktisk og chancefat-
tig kamp for rekordpublikummet. VB spil-
lede godt med gennem hele kampen, blev 
dog presset gevaldigt mod slutningen – og 
endte så alligevel med at have kampens 

største mulighed få sekunder før tid. I en 
3 mod 1 situation førte Brian Priske bolden 
op ad banen, men havde øjensynligt for 
megen tid til tanker, og så løb chancen 
ud i sandet.

Steffen Kielstrup blev kåret som kampens 
spiller for en fantastisk arbejdsindsats.

21-09-08 

FC Nordsjælland - VB 2-1 (0-1)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Brian Nielsen (70. Eduardo Delani), Steffen Kielstrup (86. 
Wassim El Banna), Søren Pallesen, Valentino Lai, Martin Borre 
(59. Thomas Røll), Adeshina Lawal

Kampens gang: 
18. 0-1 Adeshina Lawal 
57. 1-1 Martin Bernburg 
89. 2-1 Bajram Fetai 
Dommer: Claus Bo Larsen 
Tilskuere: 3047

VB fik en drømmestart i Farum, da Lawal 
efter godt et kvarter stjal bolden fra Kibebe, 
spurtede fra FCN-forsvaret og udplacerede 
Jesper Hansen. VB, der havde lagt frisk fra 
land, trak sig nu tilbage, men lykkedes godt 
med at holde de nu dominerende, men 
nipsende sjællændere fra fadet resten af 
halvlegen.

Efter pausen gav hjemmeholdets domi-
nans dog alligevel en udligning ved 
Martin Bernburg, men skønt voldsomt 
trængt syntes gæsterne alligevel at 
skulle bortføre et point til Jylland – ja, 
Røll havde endog en kæmpechance fem 
minutter før tid.

Men i de døende minutter gav en fatal 
fejl af Priske sjællændernes Fetai en fri-
løber, og så vandt FCN fortjent 2-1.

06-10-08 

VB – FC København 0-3 (0-1)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Brian Priske, Bora Zivkovic, Allan 
Olesen, Wassim El Banna (46. Steffen Kielstrup), Søren Pallesen 
(55. Martin Borre), Valentino Lai, Brian Nielsen, Thomas Røll (62. 
Eduardo Delani), Adeshina Lawal

Kampens gang: 
35. 0-1 Libor Sionko 
55. 0-2 Morten Nordstrand 
87. 0-3 Oscar Wendt 
Dommer: Michael Johansen 
Tilskuere: 8545

”Man er det, man træner,” slog VB-træner 
Ove Christensen fast efter kampen. Med en 
dårlig træningsperiode forud for kampen 
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mod FCK – præget af mange skader og 
slidte spillere – kom det ikke som den store 
overraskelse, at oprykkerne havde meget 
lidt at stille op mod storspillende Løver.
 
Et defensivt orienteret VB-mandskab holdt 
efter det første stormløb så nogenlunde 
stand mod Solbakkens tropper, men tjek-
ken Sionko kunne dog inden pausen bringe 
topholdet foran. Efter pausen scorede Nord-
strand på langskud, mens Wendt lukkede 
mod slutningen, da VB – nu i en 4-4-2 – 
havde kastet alt frem. Der var klasseforskel 
i Nørreskoven denne mandag aften.

19-10-08 

Randers FC – VB 1-1 (1-0)
Jimmy Nielsen, Hélder Cabral (46. Thomas Røll), Sladan Peric, 
Bora Zivkovic, Allan Olesen, Brian Nielsen, Brian Priske, Søren 
Pallesen (46. Pablo Piñones-Arce), Valentino Lai, Martin Borre, 
Adeshina Lawal (64. Eduardo Delani)

Kampens gang: 
31. 1-0 Bedi Buval 
72. 1-1 Eduardo Delani 
Dommer: Jesper Bæk Overgaard 
Tilskuere: 4828

Kampen på Essex Park vil hovedsagelig 
blive husket for Brian Priskes ”brasilianske” 
hælaflevering, som et kvarter før tid bragte 
Delani fri til vejlensisk udligning. 

Ove Christensen havde blandet kortene til 
opgøret mod kronjyderne, hvilket bl.a. betød 
Brian Priske i en midtbaneposition i 4-5-1 
opstillingen. VB spillede ringe før pausen, 
og ”De blå heste” kunne fortjent bringe sig 
foran, mens en storspillende Jimmy Nielsen 
forhindrede værre. Med 2. halvlegs come-
back til Pablo Piñones-Arces efter en lang 
skadespause gik gæsterne over til 4-4-2 og 
kom meget bedre med i kampen, og det 
ene point var ikke ufortjent.

25-10-08 

AGF - VB 2-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Hélder Cabral (63. Alex Nørlund), Brian Priske, 
Søren Pallesen (76. Danilo Arrieta), Valentino Lai, Eduardo 
Delani, Pablo Piñones-Arce (80. Adeshina Lawal)

Kampens gang: 
72. 1-0 Nando Rafael 
76. 2-0 Dioh Williams 
80. 2-1 Steffen Kielstrup

Dommer: Emil Laursen 
Tilskuere: 14421

Med karantæner til Brian Nielsen og Sladan 
Peric samt en Martin Borre, der var ude 
resten af sæsonen med en diskusprolaps 
måtte Ove Christensen på ny omrokere. Til 
den jyske klassiker var dukket rigtig mange 
mennesker frem på NRGi Park– bl.a. for at 
støtte AGF-træner Ove Pedersen, som efter 
en lidt sælsom seance må forlade det per-
manent varme Århus-sæde ved årsskiftet.
værterne var – uden at være farlige - domi-
nerende før pausen mod vejlenserne med 
et par gode muligheder.

Efter pausen blev hjemmeholdet mere direk-
te, men man måtte frem til det sidste kvarter, 
før den farlige duo Rafael/Williams fortjent 
afgjorde kampen. Kielstrups reduceringsmål 
hjalp ikke, skønt indskiftede Arrieta var tæt 
på at sikre udligningen, men hans akrobatiske 
forsøg blev reddet på stregen.

02-11-08 

VB – FC København 1-1 (1-1)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Steffen Kielstrup, Bora Zivkovic, 
Allan Olesen, Brian Nielsen, Valentino Lai (74. Søren Pallesen), 
Brian Priske, Alex Nørlund (81. Jesper Olesen), Eduardo Delani, 
Pablo Piñones-Arce (87. Adeshina Lawal)

Kampens gang: 
24. 0-1 Morten Nordstrand 
26. 1-1 Steffen Kielstrup

Dommer: Michael Svendsen 
Tilskuere: 5520

Løve-coach Staale Solbakken udtrykte efter 
kampen stor tilfredshed med det ene point. 

Og faktum var da også, at VB’s underdogs 
efter nogle dårlige kampe denne aften var 
topholdet helt jævnbyrdigt. Overliggeren 
og ”Den hvide puma”, Jimmy Nielsen, måtte 
dog holde jyderne inde i kampen under 
de første minutters hektiske københav-

Alex Nørlund og holdkammeraterne ydede en mandfol-
kepræstation og hev fortjent 1-1 hjem mod FCK
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nerstormløb. Siden blev kampen helt lige, 
og Nordstrands føringsmål efter en gang 
”kluddermor” i VB-feltet fik Kielstrup straks 
udlignet med brystet efter hjørne. 

Hjemmeholdet ydede en mandfolkepræ-
station af de sjældne og høstede stående 
bifald fra hjemmepublikummet, som ganske 
glemte novemberkulden.

10-11-08

FC Midtjylland - VB 2-0 (0-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Sladan Peric, Brian Nielsen (77. Danilo Arrieta), Brian Priske, 
Valentino Lai, Alex Nørlund (85. Hélder Cabral) Eduardo Delani, 
Pablo Piñones-Arce (72. Adeshina Lawal)

Kampens gang: 
75. 1-0 Jonas Borring 
90. 2-0 Jude Nworuh 
Dommer: Anders Hermansen 
Tilskuere: 6202

Meget tegnede til en målløs affære, da 
Jonas Borring med et rigtigt søndags-
skud afgjorde kampen med et kvarter 
igen. Judes scoring i overtiden, da alt 
VB-mandskab var kastet frem havde kun 
ciffermæssig betydning.

En pjaskvåd SAS Arena, piskende, iskold 
regn og stiv kuling umuliggjorde ethvert 
tilløb til organiseret fodboldspil. Efter et 
gigantpres i kampens start med flere kæm-
pemuligheder blev Ulvene tæmmet, og VB 
syntes egentlig i rimelig kontrol med kam-
pen, da Borring svingede højrebenet.

Peric afløste karantæneramte Allan Olesen 
på højre back.

16-11-08

OB - VB 2-0 (0-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Søren Pallesen (65. Sladan Peric), Brian Priske, 
Valentino Lai, Alex Nørlund (76. Jesper Olesen), Pablo Piñones-
Arce, Adeshina Lawal (65. Wassim El Banna)

Kampens gang: 
78. 1-0 Hans Henrik Andreasen 
86. 2-0 Johan Absalonsen 
Dommer: Nicolai Vollquartz 
Tilskuere: 7670

Opgøret på Fionia Park lignede til forveks-
ling VB’s kamp mod FCM ugen forinden. 
VB forsvarede sig bravt, men måtte til sidst 
bukke under for overmagten. Igen måtte 
Ove Christensen korrigere i startopstillingen 

– Allan Olesen var tilbage efter karantæne, 
hvilket imidlertid nu Delani var ramt af. 
Brian Nielsen og Peric var gledet ud.

En fantastisk spillende Jimmy Nielsen var 
med sine mirakelredninger ved at drive OB-
angriberne til vanvid, og gæsterne kom da 
også til et par muligheder. Hans Henrik 
Andreassen headede dog mod slutningen 
fortjent ”de strivrede” foran, og Absalonsen 
slog sejren fast, efter at Røll faktisk havde 
haft en gylden mulighed for udligning.

22-11-08

VB - AaB 0-3 (0-2)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric (55. Jesper Olesen), Bora Zivkovic, 
Steffen Kielstrup, Allan Olesen, Brian Nielsen (46. Wassim El 
Banna), Thomas Røll, Valentino Lai (15. Søren Pallesen), Alex 
Nørlund, Eduardo Delani, Pablo Piñones-Arce

Kampens gang: 
11. 0-1 Kasper Risgård 
27. 0-2 Patrick Kristensen 
90. 0-3 Andreas Johansson 
Dommer: Peter Rasmussen 
Tilskuere: 3429 
Jubilar: Sladan Peric, 100 kampe

Et anæmisk VB-mandskab fremkaldte efter-
årets første pibekoncert fra et hjemmepu-
blikum, som intet – absolut intet – havde 
at glæde sig over inden pausen på det 
dybfrosne Vejle Ny Stadion. Mestrene havde 
intet besvær med at bringe sig foran efter 
to gange koks i hjemmeholdets forsvar.

Det blev med vejlensiske briller en anelse 
bede efter pausen, da værterne fik etable-
ret et vist pres, men indhopper El Banna var 
ene om at have skud inden for målrammen. 
Johansson kunne øge i overtiden. Lai måtte 
udgå tidligt i kampen med en skade.

Søren Pallesen kom på banen for en skadet Valentino 
Lai i en af efterårets dårligste kampe
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29-11-08

Brøndby - VB 2-0 (1-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Jesper Olesen, Alex Nørlund (63. Adeshina Lawal), Brian Priske, 
Søren Pallesen (86. Jonas Halling), Wassim El Banna (63. Danilo 
Arrieta), Brian Nielsen, Eduardo Delani

Kampens gang:

6. 1-0 Morten »Duncan« Rasmussen 
79. 2-0 Samuel Holmén

Dommer: Claus Bo Larsen 
Tilskuere:  14084

Et stærkt skadesramt VB-mandskab måtte 
efter kampen konstatere, at holdet efter det 
10. møde med et tophold i efteråret nu 
befandt sig som den absolutte bundprop. 
Viljen fejlede ikke noget på Brøndby Stadi-
on, men endnu engang blev holdets mang-
lende offensive kvaliteter sat i relief.

At BIF’s tidlige føringsmål var piv-offside var 
en detalje, for skønt holdet fra Vestegnen 
spillede gå-fodbold stort set hele kampen, 
var man i fuld kontrol.

Den lidet ophidsende dyst vil mest blive 
husket for Steffen Kielstrups spektakulære 
uheld, da han under udførelse af det hoved-
stød, som var VB’s bedste (og eneste) tilbud 
i kampen blev ramt i hovedet og mistede 
bevidstheden. Tililende forhindrede dog det 
værste, men den blonde fighter var ude til 
sæsonens sidste kamp.

07-12-08

VB – Esbjerg fB 1-1 (1-0)
Jimmy Nielsen, Thomas Røll, Bora Zivkovic, Allan Olesen, Jesper 
Olesen, Eduardo Delani, Brian Priske, Alex Nørlund (77. Wassim 
El Banna), Søren Pallesen, Brian Nielsen, Adeshina Lawal (75. 
Danilo Arrieta)

Kampens gang: 
06. 1-0 Brian Nielsen 
74. 1-1 Jesper Bech

Dommer:  Michael Johansen 
Tilskuere:  5383

Et stadig hårdt skadesplaget VB-mandskab 
havde kun fået Allan Olesen tilbage, mens 
til gengæld Steffen Kielstrup måtte stå over 
pga. hjernerystelsen fra Brøndby-kampen. 
VB følte det uafgjorte resultat som et 
nederlag, for hjemmeholdet stod med alle 
trumferne i hånden. 

Efter den vanlige famlende start af de 
rødblusede bragte Brian Nielsen ikke desto 
mindre hurtigt værterne på 1-0 direkte på 
frispark. Og med et for en gangs skyld 

ivrigt chanceproducerende VB-mandskab 
mod et usikkert EfB-hold, som til overflod 
blev ramt af en udvisning med en halv 
time igen, lå alt til en østjysk sejr. Men 
et kvarter før tid fik Jesper Bech udlignet, 
og VB må vinteren igennem pine sig selv 
med at betragte sig selv under stregen 
på tekst-tv’s stilling.

Å-centret - Søndergade 24-26 - Vejle - Tlf. 75 72 14 33
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Pointstillingen i SAS Ligaen runde for runde i de første 17 runder

            
                
Nr. Hold  V U T Score V U T Score K V U T Score     Point
1  Brøndby  7 0 1 16-9 5 3 1 14-4 17 12 3 2 30-13     39
2  FCK  8 1 0 21-5 3 3 2 11-7 17 11 4 2 32-12     37
3  OB  6 1 2 17-8 5 1 2 15-10 17 11 2 4 32-18     35
4  FCM  7 1 1 18-7 2 3 3 8-12 17 9 4 4 26-19     31
6  AGF  6 1 1 13-9 1 2 6 7-13 17 7 3 7 20-22     24
5  AaB  2 3 4 9-13 4 2 2 14-12 17 6 5 6 23-25     23
7  Randers FC  2 5 2 13-12 2 4 2 14-10 17 4 9 4 27-22     21
8  FCN  2 3 3 8-11 2 1 6 11-16 17 4 4 9 19-27     16
9  SønderjyskE  1 4 3 8-17 2 2 5 6-12 17 3 6 8 14-29     15
10  EfB  2 3 3 6-7 0 4 5 9-16 17 2 7 8 15-23     13
11  VB  1 3 4 7-15 1 3 5 5-12 17 2 6 9 12-27     12
12  AC Horsens 1 4 4 7-11 1 1 6 10-19 17 2 5 10 17-30     11

SAS Ligaen, slutstillingen efter alle runder efteråret
Hjemme Ude I alt

AC Horsens
AGF
Brøndby
EfB
FCK
FCM
FCN
OB
Randers FC
SønderjyskE
Vejle Boldklub
AaB

Resultater i SAS Ligaen efterår 2008 (runde 1-17)

AC Horsens

X
3-1
4-3

0-1 / 1-0
5-2
2-1
3-1

1-1

AGF

1-1
X

1-0
1-0 / 2-1

2-1
0-0
3-1
3-1

0-2

Brøndby If

0-1
2-1
X

0-2
0-1 / 0-1

2-2 / 0-6
0-0
0-0

EfB

2-1
X

1-0
3-1
1-1
4-2
1-1

1-1
1-1 / 2-1

FCK

0-1

1-0

X
0-3

1-1
1-1

0-3 / 1-1
3-1

FCM

2-1
3-0

3-1
X

0-0 / 1-2
1-1 / 1-1

1-2

FCN

0-3
2-1
1-1
2-1

1-0 / 3-0
X

3-1
3-2

1-2

OB

1-2
2-1

1-2
0-0
4-0
1-4
X

1-3
0-3

Randers FC

1-1 / 2-2

0-3
2-2

1-1
2-1
X

1-0 / 1-4

SønderjyskE

2-0 / 0-3
2-1 / 0-0

0-0
4-0

0-1
2-0

X
2-1

VB

0-0
2-1
2-0
0-1

1-1 / 2-0
2-1
2-0
1-1

X

AaB

2-1

3-0

1-1
2-2 / 1-2

1-2
2-3 / 0-3

X

Vejle
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Anvendte spillere i efteråret

I efterårets 17 kampe i SAS Ligaen brugte 
Vejle Boldklub 19 spillere. Jimmy Nielsen 
spillede alle kampene, mens Delani, Bora 
Zivkovic, Brian Priske og Søren Pallesen 
spillede 16 kampe. Fem spillere var med 
i 15 kampe. I nedenstående oversigt kan 
du i første kolonne se, hvor mange kampe 
den pågældende spiller opnåede i SAS Liga 
efteråret 2008. I den efterfølgende kolonne 
kan du se, hvor mange den pågældende 
spiller spillede i Ekstra Bladet CUP i efter-
året. I den sidste kolonne kan du se, hvor 
mange kampe den pågældende spiller spil-
lede i alt i efteråret. 

Anvendte spillere efteråret 2008
   
 
Søren Pallesen  16   3  19
Jimmy Nielsen  17   2  19
Bora Zivkovic  16   2  18
Eduardo Delani  16   2  18
Valentino Lai  15   2  17
Thomas Røll  15   2  17
Allan Olesen  15   2  17
Brian Priske  16   0  16
Steffen Kielstrup 15   1  16
Brian Nielsen   15   1  16
Sladan Peric  13   2  15
Adeshina Lawal  12   3  15
Alex Nørlund  11   2  13
Wassim El Banna 10   3  13
Martin Borre  8   3  11
Pablo Pinoñes-Arce 10   0  10
Jesper Olesen  5   1  6
Danilo Arrieta  5   1  6
Hélder Cabral  4   1  5
Michael Præst  0   2  2
Philip Lund  0   1  1
Mikkel Refsgaard 0   1  1
Jimmi Klitland  0   1  1
Tarik Kehli  0   1  1
Marc Pedersen  0   1  1
Anders K. Jacobsen 0   1  1
Jonas Halling  1   0  1

SAS Liga
efterår 2008

Ekstra Bladet
Cup

Kampe
i alt

Tilskuere i efteråret 2008

Udebane: 
  
EfB 7059
AC Horsens 6930
FCM 7813
FCN 3047
Randers FC 4828
AGF 14421
FCM 6202
OB 7670
Brøndby 14084
 
I alt 72054
snit 8006

Vejle Stadion: 

OB 8081
AaB 5273
SønderjyskE 6013
Brøndby If 10092
FCK 8545
FCK 5520
AaB 3429
Esbjerg 5383

  
I alt  52336
snit 6542

Tilskuere i efteråret 2008 

Vejle Boldklubs 17 kampe i efterårets SAS 
Liga blev overværet af i alt 124.390. Det 
giver et gennemsnit på 7317 pr. kamp. De 
otte hjemmekampe blev overværet af i alt 
52.336. Det giver et snit på 6.542 pr. kamp. 
De ni udekampe blev overværet af 72.054. 
På udebane blev VB i snit set af 8006.   

Steffen Kielstrup efterårets topscorer

Topscorer i efteråret blev Steffen Kielstrup 
med tre mål. Tæt forfulgt af Eduardo Delani 
med to mål. Seks spillere blev hver noteret 
for et mål. 

www.vbsvenner.dkdkkkkkkkkkkk
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EKSTRA BLADET CUP 08/09

I lighed med alt for mange af de senere 
års pokalturneringer led VB med de engang 
så stolte cup-traditioner en lidet glorvær-
dig exit, da det efter to walkovers mod 
seriehold blev til et 1-2 nederlag efter 
forlænget spilletid på et stemningsforladt 
Hvidovre Stadion mod et af holdene fra 
Viasat Divisionens bundregion.

Mange mente, det kunne være en fordel for 
de rødblusede nu at koncentrere sig om det 
betrængte liv i bunden af SAS Ligaen, men mon 
dog ikke fuldtidsprofessionelle nok skulle kunne 
håndtere en midtugekamp i ny og næ…

13-08-08 

BPI - VB 0-7 (0-6)
Jimmi Klitland, Michael Præst, Marc Pedersen, Bora Zivkovic Jes-
per Olesen, Danilo Arrieta (81. Mikkel Refsgaard), Søren Pallesen, 
Alex Nørlund (64. Tarik Kehli), Martin Borre, Adeshina Lawa, (64 
Philip Lund), Wassim El Banna

Kampens gang:

18. 0-1 Adeshina Lawal (str.) 
19. 0-2 Bora Zivkovic 
24. 0-3 Danilo Arrieta 
40. 0-4 Michael Præst 
42. 0-5 Alex Nørlund 
44. 0-6 Alex Nørlund 
75. 0-7 Philip Lund 
Dommer:  Claus Bo Larsen 
Tilskuere:  754 
Debutanter:  Jimmi Klitland, Marc Pedersen, Tarik Kehli 
 og Mikkel Refsgaard

VB kunne give debut til reservekeeper Klit-
land samt en række unge talenter, da der 
var dømt fodboldfest på landet. I typisk 
dansk sommervejr med sol skiftende med 
tropeagtige regnskyl og hagl hyggede man 
sig på Pjedsted Stadion med gode frank-
furtere, FIFA-dommer og medbragt stadion-
speaker i skikkelse af Jesper Maigaard.

SAS Liga holdet satte straks trumf på i en 
kamp, som allerede i første halvleg bød på et 
tennisæg til serie 2 mandskabet. At det hele 
ikke endte tocifret, kunne hjemmeholdet takke 
en forrygende keeper, Martin Gaarde, for.

24-08-08 

Tårs/Ugilt IF - VB 0-8 (0-3)
Jimmy Nielsen, Steffen Kielstrup, Bora Zivkovic, Sladan Peric, 
Allan Olesen, Alex Nørlund, Søren Pallesen, Valentino Lai (45. 
Thomas Røll), Martin Borre, Eduardo Delani (59. Adeshina 
Lawal), Wassim El Banna

Kampens gang:

30. 0-1 Martin Borre 
37. 0-2  Valentino Lai 
38. 0-3  Alex Nørlund 
47. 0-4  Selvmål 
50. 0-5  Steffen Kielstrup 
57. 0-6  Martin Borre 
68. 0-7  Martin Borre 
89. 0-8  Adeshina Lawal 
Dommer:  Lars Østergaard Poulsen

VB’s modstander i næste runde af Ekstra Bladet 
Cup var en række højere placeret end BPI. Ikke 
desto mindre kunne SAS Liga holdet sikre sig 
en endnu større sejr i det nordjyske – specielt 
fordi holdet denne gang holdt kadencen efter 
pausen, hvor man for alvor satte trumf på.

Ass.træner Peter Sørensen glædede sig efter 
kampen specielt over tre scoringer af Martin 
Borre samt tre assists af Wassim El Banna.

28-09-08 

Hvidovre - VB 3-1 (0-1) (1-1)
Jimmy Nielsen, Hélder Cabral, Sladan Peric, Michael Præst, Allan 
Olesen, Brian Nielsen, Søren Pallesen, Valentino Lai, Martin Borre 
(65. Thomas Røll), Eduardo Delani (65. Adeshina Lawal), Wassim 
El Banna (98. Anders K. Jakobsen)

Kampens gang:

43. 0-1  Wassim El Banna 
54. 1-1  Fosu Boateng 
97. 2-1  Morten Bech 
112. 3-1  Ayoub Sørensen 
Tilskuere:  612 
Dommer:  Darko Haramija 
Debutant:  Anders K. Jakobsen

Trods en yderst middelmådig indsats anede 
VB-lejren fred og ingen fare til et stykke ind 
i 2. halvleg i sekstende-delsfinalen ude mod 
Hvidovre. Et skadesramt gæstemandskab var i 
rimelig kontrol og havde planmæssigt bragt 
sig foran ved El Banna kort inden pausen.

Men hvad Ove Christensen efter kampen 
karakteriserede som ”lilleputfejl” vendte 
kampen på hovedet. Først kiksede Michael 
Præst en tæmning, hvilket gav Boateng fri 
adgang til VB-målet, og i ekstratiden klodsede 
VB-defensiven igen rundt i det efter et hurtigt 
Hvidovre-indkast, og så stod det 2-1.

Vejlenserne havde masser af chancer kam-
pen igennem, men var sjældent uskarpe, og 
så ryger man altså ud af pokalen.

Ole Kristensen
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I Sydbank er det vores mål at lytte 

til dine behov, så vi bedre kan forstå 

og handle efter dine ønsker. Så kom 

ind og fortæl os om dine drømme 

og planer, så hjælper vi dig med at 

gøre dem til virkelighed.

Velkommen i Sydbank! 

Kirketorvet 4 · 7100 Vejle
tlf. 74 37 58 00 · sydbank.dk

VEJLE
Søndergade 14 . Tlf.: 75 72 01 22

www.conradcafe.dk

Åbningstider:
Man. - Tors. 11.00 -24.00 Fre. 11.00-01.00, 

Lør. 10.00 - 01.00 . Søn.12.00 - 22.00

JELLING
Gormsgade 11 . Tlf.: 75 83 01 22

www.conradcafe.dk

Åbningstider:
Man. - Fre. 11.00 -23.

Lør. 11.00 - 23.00 . Søn.11.00 - 22.00

...........................
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Sportschefen beretter ...

Havnegade 13 . 7100 Vejle
Telefon 75 82 34 31

– specialforretning med det store
udvalg i polyetherskum og stoffer.

På gensyn hos Idea Skum!

Hans Lauge, Sportschef

Året 2008 falder i to halvdele. Den før-
ste halvdel er et jubelhalvår, hvor vi ryk-
ker op i SAS Ligaen og vinder 1. division 
med det største antal point nogensinde. I 
anden halvdel opdager vi, at nok er navnet 
SAS ligaen, det samme som sidst vi var i 
den bedste række for to år siden, men på 
kvaliteten er der blevet lagt længder til 
siden. Det har givet nogle udfordringer at 
ankomme til den nye virkelighed, og det 
er selvfølgelig også nogle af de udfordrin-
ger, som vi skal bruge december måned og 
transfervinduet i januar på at destillere. Det 
er ikke fordi, det er overraskende, at SAS 
Ligaen har rykket sig, men det første halvår 
i landets bedste række har vist os at for at 
spille med, så skal man spille med i de 90 
minutter, som hver kamp varer. Og vores 
hold kan ikke tåle, at nogle melder sig ud. 
Det er måske biproduktet fra 1 division, 
hvor erfaringen viste, at vi kunne vinde 
nogle kampe uden at præstere 100 procent. 
Hvis ikke vi præsterer 100 procent i SAS 

Ligaen, så ved vi, at vi i udgangspunktet 
vil tabe, fordi mange kampe afgøres på 
marginalerne. Så det er 11 mands indsats, 
der er afgørende for, om kampen tipper 
den ene eller anden vej. 

På plussiden skal vi nævne, at hele den 
sportslige organisation er inde i en god 
udvikling. Vi har fået rigtig godt styr på 
vores unge spillere. Vi har et andethold, 
som fører Danmarksserien, og vi kan 
begynde at se konturerne af nogle unge 
spillere, som melder sig ind omkring før-
steholdet. Her tænker jeg først og frem-
mest på Marc Pedersen, Jonas Halling og 
Philip Lund. Vi har et U19-hold, som har 
klaret sig rigtig flot i turneringen efter 
sommerferien. Vores U17-hold har vi større 
forventninger til i foråret 2009, men vi 
skal stadigvæk have fokus på, at det der 
er det afgørende, ikke nødvendigvis er, 
hvor højt vores ungdomshold ligger place-
ret. Succeskriteriet er hvor mange spillere 
vi kan udvikle til at løbe ind på Vejle 
Stadion som førsteholdsspillere en skønne 
dag. Der har vi i slipstrømmen ud over de 
tre førnævnte spillere en Kristian Fæste, 
der er inde omkring U19-landsholdet, en 
Erik Marxen, som også har vist kvaliteter 
og lidt længere væk tidsmæssigt Niels Bisp 
Rasmussen, som har gjort det rigtig flot 
på U17-holdet og både har fået debut 
på U16- og U17-landsholdet. Så noget af 
det, som vi gerne vil identificere os med 
ud over førsteholdet, talentarbejdet, er 
faktisk ved at lykkes med et godt tråd 
og en god kadence. 

Vores projekt i Nigeria, som kun har eksi-
steret i et år, udvikler sig hele tiden, og vi 
har allerede skrevet kontrakter med to spil-
lere Chidi Omeje Dauda og Joseph Akinola 
Folahan, som jeg også forventer vil trænge 
sig på i A-trup sammenhæng. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at vi er opmærk-
somme på, at den fortrop, der er for al 
forandring i den sportslige organisation, er 
vores førstehold. Og det er vigtigt for den 
enkelte spiller, trænere og ledere omkring 
holdet at gøre sig klart – alt arbejde har 
konsekvens – men det arbejde, der laves 
lige præcis der, er den nødvendige spring-
fjeder for at få hele vores sportslige setup 
foldet ud.                
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Jeg vil gerne gentage, at vi har en trup, 
som er fuldt konkurrencedygtig med de SAS 
Liga-hold, som vi sammenligner os med. 
Man skal advokere vældig godt over for 
mig, hvis man skal overbevise mig om, at 
vores trup ikke er på højde med Esbjergs, 
Horsens’ og SønderjyskEs, og det er vores 
umiddelbare konkurrenter. Selvfølgelig er 
vi indstillet på at forstærke os, hvor vi får 
muligheden for at gøre det. 

Organisatorisk set er det vigtigt, at vi beva-
rer roen og holder tungen lige i munden. 
Det er bevist, at man under pres og stress 
laver ufornuftige beslutninger. Derfor er det 
afgørende, at vi har et fast blik på vores 
strategi, og at vi ved, at det er den konti-
nuerlige indsats og de daglige præstationer, 
der til syvende og sidst skaber resultaterne. 
Så 2009 bliver et arbejdsår, hvor vi både 
på og uden for banen må fortælle os selv, 
at når vi synes, at vi når vores grænse, 
så er der stadigvæk områder, hvor der er 
plads til forbedringer. Vejle Boldklub er en 
arbejdsplads, hvor vi omgås hinanden på 
fair og ordentlig vis, og samtidig skal vi 
præstere og være ambitiøse.       

Sportschef Hans Lauge           
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Danmarksserien forår 2008

Danmarksserien pulje 2 forår 2008

Kampresultater

05-04-08 Vejle - Grenaa 2-2  
13-04-08 Aarhus Fremad - Vejle 3-1  
19-04-08 Vejle - Kolding IF 4-0  
23-04-08 Vejle - Randers Freja 1-3  
26-04-08 Skovbakken - Vejle 1-1  
01-05-08 B 1913 - Vejle 0-0  
04-05-08 Vejle - Horsens 2-1  
10-05-08 Haderslev - Vejle 2-0  
17-05-08 Vejle - Otterup 2-5  
21-05-08 Vejle - B 1909 4-1  
24-05-08 Frederikshavn - Vejle 0-7  
31-05-08 Vejle - Viborg 2-0  
07-06-08 Vejle - Silkeborg 0-0  
14-06-08 Vejle - Brabrand 4-0  
20-06-08 Middelfart - Vejle 1-1 
 
  

Danmarksserien pulje 2 2007/2008  

Stillingen efter 15 kampe

 k v u t mål point
1.  Randers Freja   30   24  2  4   93 - 25   74   
2.  Silkeborg   30   22  2  6   68 - 34  68   
3.  Aarhus Fremad   30   17  6  7   56 - 40   57   
4.  Horsens   30   17  4  9   68 - 47   55   
5.  Skovbakken   30   16  7  7  63 - 43   55   
6.  Viborg   30   14  6  10   43 - 39   48   
7.  Otterup   30   13  8  9   68 - 50   47   
8.  Vejle   30   11  11  8  47 - 31   44   
9.  B 1913   30   10  10  10   40 - 51   40   
10.  Haderslev   30   10  8  12   66 - 65   38   
11.  Middelfart   30  7  12  11   44 - 49   33   
12.  B 1909   30   10  3  17   39 - 68   33   
13.  Grenaa   30 7  8  15   43 - 59   29   
14.  Frederikshavn   30 5  5  20   32 - 66   20   
15.  Brabrand   30 3  6  21   29 - 91   15   
16.  Kolding IF   30 3  4  23   30 - 71   13 
  

Seks sejre, fem uafgjorte og fire nederlag: 
Ligesom placeringen som nummer otte ud 
af 16 indikerer, viser kampene, at det var 
et noget ujævnt forår som Vejle Boldklubs 
divisionsreserver præsterede i Danmarksseriens 
pulje 2. Når man over et spænd på tre kampe 
både har et nederlag på 2-5 på hjemmebane 
og en udesejr på 7-0, er det i hvert fald ikke 
stabilitet, der har været nøgleordet.

Nøgleordet kunne så måske i stedet være 
mål. Hvor der i efteråret 2007’s femten 
kampe kun blev scoret 1,87 mål pr. VB II-
kamp, var gennemsnittet i forårets kampe 
på 3,3. Det var ofte ganske underholdende 
at besøge andetholdets kampe, for eksem-
pel lykkedes det tre gange at lave fire mål 
på hjemmebane.

Det skal retfærdigvis siges, at holdet til sidst 
fandt stabiliteten og var ubesejret i sæsonens 
sidste seks kampe. Hjemmesejren over B1909 
på 4-1, hvor Philip Lund og Andreas Sørensen 
blev dobbelte målscorere, var resultatmæs-

sigt forårssæsonens vendepunkt, og det blev 
fulgt op tre dage senere mod Frederikshavn i 
den førnævnte sejr på 7-0. Her var det Brian 
Pedersen og Delanis tur til at imponere med 
henholdsvis tre og to mål.

Der var rigtigt mange unge spillere på for-
årets hold, hvor førsteårsseniorerne Philip 
Lund, Marc Pedersen, Mikkel Refsgaard, 
Tarik Kehli, Michael Fisker og Jonas Halling 
alle spillede fremtrædende roller. Michael 
Præst var en vigtig del af holdet og blev 
efter flere års solidt forsvarsspil i Danmarks-
serien og 2. division belønnet med to kampe 
på førsteholdet mod Herfølge og Frem.
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Danmarksserien efterår 2008

Danmarksserien pulje 3 efterår 2008  

Stillingen efter 15 kampe

 k v u t mål point
1.  Vejle   13 9  3  1 26 - 9   30   
2.  Silkeborg   13 7  3  3 27 - 12   24   
3.  Horsens   13 7  3  3 30 - 17   24   
4.  Haderslev   13 7  2  4 21 - 25   23   
5.  Aarhus Fremad   13 5  5  3 25 - 18   20   
6.  Tjørring   13 5  4  4 24 - 17   19   
7.  Lindholm   13 5  3  5 15 - 18   18   
8.  Holstebro   13 5  2  6   28 - 25   17   
9.  Grenaa   13 4  4  5   16 - 13   16   
10.  Odder   13 4  4  5   21 - 21   16   
11.  Aalborg Freja 13 4  3  6   20 - 31   15   
12.  Aabyhøj 13 3  2  8   11 - 32   11   
13.  Viborg 13 2  3  8 13 - 23 9   
14.  Fredericia KFUM 13 2  3  8    18 - 34 9 

Før starten på den nye sæson i Danmarks-
serien gjorde VB II’s træner Jesper Søgaard 
det klart, at det ikke handlede om resul-
tater, men om udvikling af spillere. Efter 
efterårets kampe må han dog konstatere, 
at holdet alligevel ligger på en ganske 
suveræn førsteplads med seks point ned 
til Silkeborg på andenpladsen. 

De to ting hænger selvfølgelig sammen, for 
mange af de unge spillere har gennemgået 

en stor udvikling og har taget ansvar på 
holdet, hvilket har givet pote på resultatsi-
den. Oven i købet har der undervejs været 
mulighed for at give spilletid på holdet 
til hele 12 U19-spillere uden, at det har 
kunnet ses på resultaterne. 

Sæsonens første kamp mod Holstebro var 
et fint eksempel på den tendens. Det blev 
til en stensikker sejr på 4-1 med fem U19-
spillere på et i forvejen ungt hold, og igen-

Danmarksserien pulje 3 efterår 2008

Kampresultater

16-08-08 Vejle - Holstebro 4-1  
23-08-08 Aabyhøj- Vejle 0-2  
30-08-08 Vejle - Tjørring 2-1  
06-09-08 Lindholm - Vejle 2-2  
13-09-08 Horsens - Vejle 1-0  
20-09-08 Grenaa - Vejle 0-1  
27-09-08 Vejle - Silkeborg 1-1  
04-10-08 Fredericia KFUM - Vejle 1-4  
13-10-08 Vejle - Haderslev 3-0  
18-10-08 Viborg - Vejle 1-1  
25-10-08 Vejle - Aarhus Fremad 2-1  
01-11-08 Vejle - Odder 2-0  
08-11-08 Aalborg Freja - Vejle 0-2

Danmarksserien
Bagerst fra venstre: Philip Lund, Jonas Halling, Wassim El Banna, Per Bjørnsholm, Marc Pedersen, Anders K. Jakobsen, 
Michael Præst, Mads Jacobsen og Mikkel Refsgaard.
Forrest fra venstre: Amin Fallah, Danilo Arrieta, Tarik Kehli, Jimmi Klitland, Niels Møllegaard og Jacob Abildgaard.
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nem sæsonen var der flere af den slags 
kampe. Blandt andet en fornem sejr over 
rækkens daværende nummer tre Aarhus 
Fremad på 2-1, hvor U19-holdets angriber 
Nikolaj Hagelskjær sikrede sejren i overtiden 
direkte på frispark. 

På trods af afgangen af rutinerede målscore-
re som Ulrik Balling og Sammy Youssouf har 
holdet statistisk set været lige så målfarligt 

som i foråret, mens forsvaret kun har lukket 
imponerende 0,69 mål ind på kamp.  

- Det er U-trupsspillere, A-trupsspillere samt 
Serie 1-spillere, der har leveret sammen i én 
skøn forening, og der har været mange gode 
præstationer, har træner Jesper Søgaard sagt 
om Danmarksserieholdets efterår. 

Sebastian Stanbury
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Senior - Herrer 

Turbulent igen, er der nogen der siger - 
men i bund og grund er sandheden nok 
en anden.
 
Foråret var en blanding af glæde og skuf-
felse over, at vi ikke formåede at holde det 
niveau, som vi havde ambitioner til. Serie 
1 gjorde det som forventet, hvorimod Serie 
3 desværre gik ned med flaget, og Serie 5 
spillede sig flot gennem sæsonen.
Spillermaterialet ved sæsonstart var ufat-
telig stort og godt - vel et niveau, som vi 
ikke havde set i flere år, og derfor ærgrer 
det mig, at vi ikke kunne holde kadencen 
i Serie 3. Træneren Kurt Christensen kæm-
pede sin kamp med at få spillerne løftet - til 
at yde det samme i turneringskampene som 
i træningskampene, hvilket desværre ikke 
lykkedes. For at få en ny vinkel på den 
nu ret store spillerskare i herreseniorafd., 
besluttede vi at stoppe samarbejdet med 
Kurt i sommerferien, og det var ærligt talt 
med rystende hånd, at jeg sagde farvel, for 
Kurt havde en super indstilling til sit job og 
VB. Jeg håber og tror på, at Kurt vil få nye 
spændende jobs fremover, og jeg vil gerne 
sige ham tusind tak for indsatsen.
 
Efteråret gik i gang med Erik Jensen som 
Serie 1 træner som i foråret, og Ralle (Leif 
Dam red.) overtog serie 4, og som noget 
nyt og spændende fik vi Jacob Møller og 
Kristian Jessen til at tage serie 5.

Erik Jensen og hans Serie 1 tropper har 
ydet en topindsats sportsligt og socialt, 
uden dog at resultaterne har fulgt med. 
Desværre er det blevet til for mange lige 
ved og næsten kampe, men det ændres 
i foråret 2009 - for vores ambition er at 
holde fast i Serie 1, og det er vi sikre på, 
at Erik og spillerne kan klare.
Ralle har fået "stabiliseret" sit hold i Serie 
4 - med en topplacering og ubesejret i hele 
foråret. Det er dejligt at se fodboldglæden 
igen i kampene - nu mangler vi blot at få 
træningsindsatsen lidt op! Serie 4 er som 
Serie 1 og for den sags skyld Serie 5 gode 
på det sociale niveau – noget, der skal være 
der i en klub, som også vil bredden, og 
det er i høj grad trænerne, der skal ha' 
en stor tak for det.
Serie 5 - årets ekstra gode historie. Jacob 
og Kristian har sat en ny standard for, hvor 
mange spillere, der har lyst til at træne 
og spille kamp. Op mod 20 spillere kan 
der være til træning, og folk står i kø for 
at spille kamp. Efteråret er som Serie 4 - 
ubesejret - og vi forventer, at den trend 
holdes, så vi kan fejre en dobbelt oprykning 
til sommer for Serie 4 og 5.
 

Tak for indsatsen i 2008!
 

Jesper Sørensen
formand herresenior       

     

VB Senior Support: Mads P. Nielsen, Finn Vesterled, Kristian Jessen, Etienne Ebel
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Herre Serie 1
Et anderledes, men spændende fodboldår.

Forår 2008 
Året var jo delt op i to halvdele, i foråret 
spillede vi om kvalifikation til ”den nye 
sæson”, en sæson der startede godt for 
os. Stor tilslutning til træning, en del nye 
ansigter, masse af træningskampe med gode 
resultater og en tredages super træningstur 
til Skærbæk Idrætscenter. Var vi ikke blevet 
matchet hårdt nok i vores første kampe, 
så fik vi her tre superkampe, som vi alle 
vandt. Så vi var klar til de 11 ”pokalkampe”.  
Vort forår blev alt i alt tilfredsstillende, dog 
viste vi alt for svingende resultater. Vi slut-
tede midt i rækken, men jeg mener, vi fik 
stabiliseret os både til træning og kamp.

Efteråret 2008
En ”normal” sæson skulle i gang, ens for 
alle, med kun 14 dage i opstartsfasen. Vi 
startede ude mod Hobro og tabte 4-1, men 
ellers må vi sige, at der skulle så lidt til, 
fra vores placering som femtesidst og til 
en topplacering. 

Vi har spillet superkampe mod topholdene, 
men sløset lidt, når vi følte, det var for let. 
Vi må også sige, at vores trup har været 
smal i dette efterår, og helt undgå skader 
og afbud kan man ikke, så der er trukket 
store veksler på få spillere. Selvfølgelig har 
vores resultater haft stor betydning, for det 
er meget vigtigt, vi bliver i toppen af ama-
tørrækkerne, men vi har også prioriteret at 
få et klubliv og det sociale op at stå. Det 
har været et meget positivt efterår vedr. 
etablering af et serie 4, der deltager til 
træning samt en flot opbakning fra det 
genopstandne serie 5. Alt i alt noget at 
bygge videre på!

En stor tak til mine samarbejdspartnere, 
serie 4-træner/hjælpetræner serie 1, Leif 
Dam, holdleder Jens Clausen og målmands-
træner Ole Conradsen.

Erik Jensen
Træner

Stillingen i Serie 1 Herrer forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Hatting/Torsted 11 9 1 1 38 - 12  28   
2.  FC Sydvest 05 11 8 1 2 19 -  7 25   
3.  Esbjerg fB  11 7 1 3 26 - 14 22   
4.  Aabenraa BK 11 7 1 3 33 - 16 22   
5.  Vejle B  11 6 2 3 26 - 15 20   
6.  Bov IF  11 3 4 4 22 - 25 13   
7.  Varde IF  11 3 3 5 13 - 18 12   
8.  Esbjerg IF 92 11 3 2 6 22 - 31 11   
9.  Erritsø GIF  11 3 2 6 21 - 29 11   
10. Seest B  11 3 1 7 12 - 31 10   
11. Ammitsbøl/Jerlev IF 11 2 3 6 14 - 28 9  

Stillingen i Serie 1 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Skanderborg 11 9 1 1 34 - 11 28   
2.  Hobro IK  11 6 2 3 33 - 24 20   
3.  VRI  11 6 2 3 17 - 14 20   
4.  Fredericia fF 11 5 1 5 21 - 19 16   
5.  Hadsten SK  11 4 3 4 23 - 29 15   
6.  Christiansbjerg IF 11 4 3 4 26 - 27 15   
7.  Hedensted IF 11 3 5 3 25 - 27 14   
8.  Vejle B  11 3 4 4 32 - 27 13   
9.  ASA, Aarhus 11 4 1 6 15 - 18 13   
10. Skovbakken IK 11 3 2 6 21 - 21 11   
11. IF Lyseng  11 2 4 5 14 - 22 10   
12. HA85  11 2 2 7 10 - 32 8   
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Serie 5 / 4
Ved forårsstart 2008 gik VB mod strømmen 
generelt i JBU og startede et nyt hold op i 
serie 5. Der er ellers generelt over de sidste 
fem år faldet ca. 200 hold fra i herresenior, 
men her ville vi gerne samle det ”gamle 
ungdomshold” igen og starte forfra.
Foråret gik uden tabte kampe med en før-
steplads foran Bredballe og FC Bedem, og 
samme hold startede efter oprykningen så 
i august i serie 4.

Efter de første 11 kampe er det blevet til 
10 sejre og en enkelt uafgjort kamp mod 
VFC. Holdet er sat sammen af rigtig mange 
gode unge angribere, der kan spille de fleste 
hold tynde. Målscoren på 64–15 efter de 11 
kampe, viser således, at holdet i gennemsnit 
scorer seks mål pr. kamp, mens forsvaret 
holder godt stand mod modstanderscorin-
ger, så det ligger fint til det videre forløb 
i 2009. I tabellen ligger vi efter de første 
11 kampe med et forspring på 7 point ned 
til VFC og Hover, så en yderligere oprykning 
bør kunne sikres.

Det er et rigtig dejligt hold at arbejde med 
– der er en fornøjelig stemning på holdet, 

hvor langt de fleste kender hinanden godt, 
men selvfølgelig også tager godt imod nye 
spillere.

Holdet bør helt klart rykke videre op til serie 
3 efter foråret 2009 til trods for, at mange 
af spillerne træner for lidt. Med mere indsats 
på træningsbanen vil talentmassen kunne 
klare sig i nogle rækker længere oppe, men 
det må vi se på senere.

Tak til alle spillere for nogle hyggelige timer 
og gode kampe og held og lykke i 2009.

Leif Dam og Jørgen Knudsen

Stillingen i Serie 5 Herrer forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  9 7 2 0 44 -  8 23   
2.  Bredballe IF 9 7 1 1 42 - 15 22   
3.  FC Bedem  9 7 0 2 39 - 16 21   
4.  Gaarslev GF 9 4 1 4 20 - 14 13   
5.  Erritsø GIF  9 3 2 4 28 - 22 11   
6.  Gauerslund IF 9 3 2 4 17 - 33 11   
7.  Vejle Kammeraterne 9 3 1 5 19 - 38 10   
8.  Hover IF  9 3 0 6 14 - 23 9   
9.  Alminde/Viuf GIF 9 1 2 6 13 - 50 5   
10. BPI  9 1 1 7 13 - 30 4   
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Serie 5, efterår

Vejle Boldklubs 3. amatørseniorhold blev 
sammentømret i 12. time, tre dage før 
første turneringskamp. Et bundrutineret 
trænerteam, bestående af Jacob Møller 
og Kristian Jessen, der tilsammen har mere 
end 40 års anciennitet i den røde trøje, 
fik samlet nye som gamle VB'ere til en 
fantastisk enhed. Træningsfremmødet har 
været helt i top, ofte har serie 5 truppen 
samlet flere spillere end både serie 1 og 
4 tilsammen. FLOT, GUTTER !!!!! 

Gamle fodboldstøvler er blevet pudset af, 
benskinner og støvler er blevet lånt (Torden-
støvle), og masser af gode timer er brugt 
på Nordres noget nedslidte anlæg. Taget 
i betragtning, at vi kun træner en enkelt 
gang i ugen, er det sociale sammenhold 
på vej i den rigtige retning. 

Efter mange år med "tørke" i cafeteriet 
hos hr. og fru Larsen, bliver der igen ser-
veret kolde Odense Classic over disken. Vi 
ser bestemt frem til en forårssæson med 
endnu flere hyggelige timer på Nordre, og 
masser af sejre. 

Stillingen i Serie 4 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  11 10 1 0 64 – 15 31   
2.  Hover IF  11 9 0 2 41 - 19 27   
3.  Vejle FC  11 7 3 1 34 - 21 24   
4.  Vinding SF  11 7 2 2 48 - 22 23   
5.  Seest B (1)  11 6 1 4 37 - 28 19   
6.  Gauerslund IF 11 4 2 5 24 - 29 14  
7.  Taulov/Skærbæk IF 11 3 2 6 17 - 35 11   
8.  FC Bedem  11 3 2 6 24 - 26 11   
9.  Ammitsbøl/Jerlev IF 11 3 2 6 18 - 26 11   
10. Grejsdal Sport 11 2 3 6 16 - 31 9   
11. Bredballe IF 11 3 0 8 18 - 39 9   
12. Lindved GF  11 0 0 11 9 - 59 0  

Stillingen i Serie 5 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  9 9 0 0 57 -  3 27
2.  Hover IF   9 7 1 1 34 - 16 22   
3.  Nr. Vilstrup/Skibet GF 9 5 2 2 29 - 18 17   
4.  Bredsten IF (2) 9 4 3 2 25 - 25 15   
5.  Lindved GF  9 4 2 3 34 - 38 14   
6.  Grejs IF  9 3 1 5 31 - 36 10   
7.  Vejle FC  9 2 2 5 32 - 36 8   
8.  Grejsdal Sport (1) 9 2 1 6 16 - 28 7   
9.  Jelling fS (2) 9 0 4 5 17 - 37 4   
10. Firehøje IF  9 1 0 8 11 - 49 3   

Årets turneringsform er blevet ændret. Før-
ste halvsæson handler om at komme blandt 
de fem første, da dette medfører, at vi til 
foråret spiller med om oprykning til serie 
4. Dette første krav har holdet til fulde 
udført. 9 sejre 27 point, 57 scorede mål 
og 3 imod taler sit tydelige sprog. 

1 tidligere Superligaspiller er 
 benyttet (Krølle)

2 topscorere med 10 mål (Lars Tor-
 denstøvle Jessing og Jucop)

3 mål imod 

4 mål på hovedstød (Stam) 
 selvfølgelig

5 gule kort af 9 opnåede træner 
 duoen (Jucop og Jessen) 

6 assist, kong Hagi af hjørne 

7 oldboysspillere er benyttet

8 kampe spillet, 1 v.u.k.

9 stemmer opnåede Kasper Dura 
 cell Kjeldsen
10 mål blev scoret mod Grejs

11 torsdagstræninger, inden det  
 blev vinter

12 mål scorede vi i anden halvleg  
 mod Firhøje

13 spillere har spillet mere end 5 kampe

14 forskellige spillere scorede for os

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke 
samtlige spillere, der har deltaget i såvel 
træning som kamp. Vi ser frem til en 
2009-sæson med forfremmelse til serie 4.

Jacob Møller og Kristian Jessen
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Oldboys - Veteraner

Oldboys A
Region 3’s A-række bestod af SønderjyskE, AGF, 
Aabenraa BK, FC SABUR og VB. Man spillede 
tre kampe mod hver klub – i alt 12 kampe. Nr. 
1 blev AGF, SønderjyskE nr. 2 og VB nr. 3.

Da der var problemer med at samle holdet 
til nogle kampe, kostede det point, således 
at vi ikke magtede at blande os i kampen 
om førstepladsen.

De bedste kampe var 3-3 mod og 3-1 sejr 
over SønderjyskE samt nederlaget på 3-5 
mod AGF. I disse kampe spillede vi flot fod-
bold! Mod AGF måtte Brian Steen Nielsen 
endda stå på mål – det klarede han fint og 
reddede oven i købet et straffespark.

DBU’s landspokalturnering over 33 år gav 
kun én kamp: Ude mod EfB tabte vi 0-6! 
Det store nederlag skyldtes dels, at vi hur-
tigt i kampen fik tre spillere skadet, så 
tre reserver måtte ind, men esbjergenserne 
havde også et stærkt hold, som i skrivende 
stund stadig er med i turneringen.

Old Boys A holdet spillede 19 kampe – flest 
spillede Brian Bynee og Brian Jochumsen 
med hver 16 kampe. I alt blev der benyttet 
37 spillere. Topscorere blev Kern Lyhne og 
Brian Jochumsen, hver med otte mål.

Tak til alle spillere for sæsonen 2008 og 
på gensyn i 2009 – helst med FÅ afbud 
til kampene! Også tak til Ronnie Nielsen 
for hans hjælp ved kampene.

Robert Torntoft 

Old Boys A
Bagest fra venstre: Robert Torntoft, Niels Ejnar Gammelgård, Claus Nielsen, Michael Rand, Søren Kromann,
Klaus Eskildsen, Brian Jochumsen.
Forrest fra venstre: Brian Brynee, Jacob Laursen, Brian Steen Nielsen, Jens Henrik Petersen, Peter Langkjær, 
Jesper Mikkelsen, Kern Lyhne.

Oldboys A 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  AGF, Aarhus 12 10 1 1 39 - 13 31   
2.  SønderjyskE  12 8 2 2 38 - 15 26   
3.  Vejle B  12 7 1 4 32 - 26 22 
4.  Aabenraa BK  12 3 0 9 16 - 35 9 
5.  FC Sabur  12 0 0 12 0 - 36 0   
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Oldboys A-Række forår 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle Boldklub 7 5 2 0 15- 6 17
2 Gauerslund IF 7 4 2 1 20-10 14
3 Bredsten SG&I 7 4 2 1 19-13 14
4 Billund IF 1  7 4 0 3 16-16 12
5 Give Fremad  7 2 2 3 11-11 8
6 Løsning IF  7 1 3 3 12-15 6
7 B.S. Grejsdalen 7 2 0 5 13-19 6
8 Firehøje IF  7 0 1 6 5-21 1

Oldboys Mesterrække efterår 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Thyregod Old-Boys/girls 14 9 2  3 34-18 29
2 Vejle Boldklub 14 9 2 3 34-24 29
3 Gauerslund Idrætsforening 14 8 2 4 34-22 26
4 Ø. Starup-V. Nebel If 14 6 3 5 33-32 21
5 Billund IF 1  14 4 3 7 26-31 15
6 Egtved Idrætsforening  14 3 4 7 18-30 13
7 Trelde G&i  14 3 3 8 20-30 12
8 Bredsten SG&I 14 3 3 8 19-31 12

Oldboys A 2
I år skulle det være – mesterrækken, ny 
træner og nyt spilsystem, 4-5-1, som blev 
kaldt pindsvinefodbold (af ex. træneren).
Vi starter i A-puljen, hvor vi skal spille om 
oprykning til mesterrækken. Den vinder vi 
suverænt med 17 point, 7 kampe, 5 vundne, 
2 uafgjorte, 0 tabte. Efter ombrydningen 
er der fire nye hold med, Thyregod, Øster 
Starup, Egtved IF og Trelde IF.

Vi starter med 1-0 over Trelde, næste kamp 
melder Øster Starup afbud. Nu kan vi gå 
på vandet, indtil næste kamp - vi møder 
hjemme Thyregod og får smæk 0-4. De 
næste fem kampe vinder vi alle på nær en, 
uafgjort mod Bredsten. I den kamp møder 
der ingen dommer op, så Ole Dregaard 
tager tjansen og får sit internationale gen-
nembrud, som dommer.

Så kommer der to afklapsninger, først 
hjemme 2-5 til Øster Starup, næste kamp 
har halvdelen meldt afbud, og vi kan møn-
stre otte spillere, så vi må melde afbud, 
da det kommer som en overraskelse for 
mange, at vi spiller Oldboys om onsdagen. 
Det var dog også mod Thyregod – så det 
var måske klogt nok.

Vi kører så de næste tre kampe igennem 
med max point, og den sidste kamp skal 
stå mod Gauerslund, hvor det gælder, hvem 
der skal med til Landsmesterskaberne for 
mesterrækken. Det bliver et brag af en 
kamp, Gauerslund skal vinde med to mål 

mere for at komme med, det svinger og 
starter med 1-0 /1-1/1-2/2-3/2-3/3 - og selv 
Kjeldsen scorer – han har som sædvan-
ligt fået gang i støvlerne, når sæsonen 
er slut.. Vi spiller uafgjort og er videre til 
Landsmesterskaberne – hvilken præstation 
af gamle gigtplagede fodboldspillere.

Jeg synes, holdet i år nok er det stærkeste, 
vi har haft de sidste mange år på A/ll, og 
det er spillernes fortjeneste, at vi nåede 
så langt. Meget flot! Flest kampe spillede 
Etienne Ebel og Kenni Olsen. Holdets top-
scorer blev Søren Thomassen (igen), selv 
om han var skadet i laaang tid.

Vi har haft et godt socialt sammenhold, som 
helt sikkert har medvirket til, at spillerne har 
bakket op om holdet, hvilket jeg hermed vil 
sige tak for. Et herligt sjovt og spændende 
år i fodboldens tegn. Spillerpokalen gik til 
Etienne Ebel, for hans engagement i kampe 
og for hans sociale indstilling.

Tak til ”Der Alte”, Larry Ebel, som tog hold-
ledertasken og en speciel tak til ex. træner 
Lars Kjeldsen med hans uvurderlige hjælp 
på alle områder inden for VB Oldboys.

Kenni R. Olsen 
    

Veteraner 11-mands 
Det var med vemod, at de tilbageværende 
seks klubber i januar besluttede at lukke 
og slukke for Sydjysk Alliance efter 51 år, 
hvor der er spillet om to pokaler. Den første 
vandt Vejle Boldklub til ejendom for mange 
år siden, mens den sidste vil tilfalde enten 
Vinding SF eller Vejle Boldklub, når fintæl-
lingen af førstepladser er afsluttet.

Alle seks klubber besluttede at spille under 
DGI, der i 2008 omlagde turneringen, så 
den fremover følger de øvrige turneringer 
med afslutning i foråret. Det betød, at 
de tre bedst placerede hold i hver pulje i 
foråret kom i SUPERLIGAEN, mens de næste 
kom i 1 division og så fremdeles.

Vi var otte hold i puljen – heraf fire hold fra 
Sydjysk Alliance – og der blev spillet en kamp 
mod hvert hold. Vi sluttede med 13 point på en 
delt førsteplads – men med bedste målscore.

Vi fulgte således klubbens førstehold op i 
SUPERLIGAEN, men må vel i al beskeden-
hed sige, at vi har klaret os bedre end 
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førsteholdet. Vi ligger nemlig i spidsen med 
23 point for ti kampe eller fire mere end 
de nærmeste modstandere. Der er leveret 
mange gode og solide kampe, men der har 
også været en eklatant svipser. 

Vi tabte nemlig med hele 9-2 på udebane 
mod Ølholm. Ikke fordi vores holdopstilling 
var væsentlig dårligere end normalt, men fordi 
vi mødte et hold, der i den grad var tændt, 
og som havde ”tur i den” på dagen. Sam-
tidig må undertegnede måske også påtage 
sig et medansvar, da oplægget om at spare 
sig lidt til onsdagens vigtige landspokalkamp 
blev overfortolket. Og så fik vi vist Hardy 
(målmand) ud allerede i første halvleg.

Der har i år været en del tilgang og 
slet ikke problemer med at stille hold, så 
det er efterhånden den rene svir at være 
holdleder på dette stærke og motiverede 
hold. Hvis det fortsætter sådan i foråret, 
så er chancerne for at vinde superligaen 
meget store. Og det til trods for, at vores 
gennemsnitsalder er markant højere end 
vore modstandere.

Tak for 2008 og på gensyn i foråret 2009.

Peter Fruergaard Hansen

Veteraner forår 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle Kammeraterne 7 4 1 2 18-14 13 
2 Vejle Boldklub 7  4  1  2  30-15  13 
3 Hedensted IF  7  4  1  2  24-14  13 
4 Bredballe Idrætsforening 7 3 1 3 14-11 10 
5 Gauerslund Idrætsforening 7 3 1 3 11-11 10 
6 Fredericia Ff  7 3 0 4 21-27 9 
7 Vinding Sportsforening 7 2 2 3 14-15 8 
8 Kolding If 2  7 1 1 5 8-33 4 

Veteraner, Superliga efterår 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle Boldklub 10 7 2 1  36-19  23 
2 Fredericia Ff   10  5  4  1  20-12  19 
3 Ølholm Boldklub 10  6  0  4  29-24  18 
4 Vejen SF  9 5 1 3 16- 9 16 
5 Vejle Kammeraterne 10 4 3 3 22-17 15 
6 Billund IF  10 4 2 4 24-21 14 
7 Thyregod Old-Boys/girls 10 3 3 4 14-29 12 
8 Hedensted IF  9 3 2 4 24-25 11 
9 Nr. Bjært Strandhuse If 1 10 1 2 7 13-22 5 
10 Bjert If  10 1 1 8 9-29 4 
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DBU’s Landspokal - Veteraner o/40 år 
Vi var igen i år tilmeldt DBU’s Landspokal, 
der også er omlagt, så finalen først spilles til 
foråret. Da vi sidste sæson var i semifinalen, 
stod vi over i de første runder og trådte 
først ind i turneringen midt i juni måned, 
hvor vi mødte Søvind på udebane.

Efter en rigtig god start kom vi foran med 
2-0 før pausen, men vi havde svært ved at 
holde grebet i anden halvleg. Så da Søvind 
efter et hjørnespark endelig fik overlistet en 
stærkt spillende Erik Boye, var det pludseligt 
meget spændende. Men heldigvis fik en 
småskadet Torben Juul Kristensen, der var 
sendt frem for at blive sparet, banket to 
kasser ind til sidst, så vi vandt 4-1. Fortjent, 
men et mål for stort.  

Næste modstander var så fynske OKS, der 
måtte rejse hjem fra Vejle med et 2-0 
nederlag. Ikke et mål for stort, da der 
var styr på modstanderen gennem hele 

kampen, men vi havde lidt svært ved at 
få bolden i mål.

Så hed modstanderen i kvartfinalen igen i år 
Åbenrå og igen på udebane. Der var desværre 
ret mange afbud til denne kamp, men de, der 
mødte op, ydede en rigtig super indsats.

Vi vandt med hele 5-1, men det skal nævnes, 
at ved 1-0 til os, sparkede Åbenrå på stol-
pen, hvorefter vi fik scoret på kontraangre-
bet. Og de sidste tre mål faldt også inden 
for de sidste fem minutter. Det tyder jo 
trods alt på, at konditionen er i orden...
Der er trukket lod til semifinalerne, hvor vi 
den 29. april 2009 tager i mod Silkeborg 
KFUM i Vejle – mens den anden kamp står 
mellem Køge og Lyngby.

Der er et par ”unge spillere”, der fylder 
40 i vinterens løb, så nu må vi se, om 
de kan slå rutinen af, for det har været 

Veteraner o. 40
Bagest fra venstre,
Robert Torntoft (træner), Johnny Madsen, Søren Kromann, Niels Ejnar Gammelgaard, Erik Boye, Jesper B. Sørensen, 
Torben Juul Christensen.
Forrest fra venstre,
Brian Sandholdt, Henrik Rissom, Jens Henrik Petersen, Peter Hansen, Jørgen Thycosen, Finn Christensen, Brian Brynee.



54

ganske seværdig fodbold indtil nu – men 
konkurrence skærper jo altid lysten til 
at være med. Vi glæder os til de kom-
mende slutkampe.

Peter Fruergaard Hansen

Veteraner 7-mands
Hvor gerne, holdlederen end ville, kan 
han ikke fra den overståede sæson berette 
om flere sejre og uafgjorte resultater end 
tabte kampe. Spillerne viste ikke gennem 
sæsonen stigende kampform, hvilket vel 
må være udtryk for, at de allerede ved 
sæsonstarten var i optimal, fysisk form. Hvis 
sæsonens resultater skal måles på baggrund 
af den mentale form, må slutplaceringen 
i turneringen vække undren. Spillerne gik 
til opgaven med højt humør. Dette gæl-
der også holdlederen, der dog undervejs 
under kampene kunne blive beskyldt for at 
skælde for meget ud. Alt sammen skyldes 
dette, at fornøjelsen ved at deltage er den 
drivende faktor, og at spillerne over 50 år 
derfor bliver ved og ved. 

Sædvanen tro sluttede forårsturneringen på 
Hover Stadion med deltagelse af alle hold til 

efterfølgende grillparty og efterårsturnerin-
gen i Bredballe med pokaloverrækkelse og 
samvær med turneringens øvrige hold. Flest 
kampe for holdet spillede Ole Olesen, der 
deltog i samtlige 16 spillerunder. Topscorer 
blev Erik Rosenlund med 17 mål.

Hans Jørgen Lund

Veteraner 7 mands
Bagest fra venstre: Torben Jensen, Leo Kim Andersen, Henning Petersen, Ole Kristensen, Erik Rosenlund Jensen.
Forrest fra venstre: Ismet Kilec, Ole Olesen, Gert Roland Jensen, Ole Conradsen

Veteraner, 7-mands 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Vejle Fodbold Club 33 26 1 6 97-39 79
2  Bredballe IF  33 22 6 5 103-51 72
3  Uldum IK  33 20 7 6 78-44 67
4  B.S. Grejsdalen 33 17 8 8 83-52 59
5  Vejle Kammeraterne  33 15 6 12 69-53 51
6  Hover Idrætsforening 33 11 11 11 53-50 44
7  Hedensted IF 33 11 7 15 62-65 40
8  Løsning IF  33 10 5 18 29-55 35
9  Bredsten Sg&i 33 7 12 14 31-58 33
10 Vinding Sportsforening 33 8 8 17 46-70 32
11 Vejle Boldklub 33 8 5 20 50-88 29
12 Jerlev Sg&i  33 2 6 25 25-101 12 
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3F Ligaen forår
Endnu et år er gået, og holdet er nu halv-
vejs gennem sæsonen, der går fra sommer 
til sommer. 

Året startede med Brian Blensner ved roret 
som afløser for Mogens Nielsen, der efter 
et år med kvinderne skulle tilbage på her-
residen. Uden tilgang og med afgang fra 
Maiken Jensen var det en smal trup, der 
kæmpede sig gennem foråret, som endte 
med en sjetteplads. 

VB’s kvinder havde spillet sig i semifi-
nalen i pokalen og skulle ud i to play 
off kampe mod SønderjyskE. Første kamp 
endte 0-0 på udebane, og med en sejr 
hjemme kunne holdet sikre sig en plads 
i finalen, som skulle afvikles i Parken få 
timer før herrernes finale. Desværre for 
VB vandt SønderjyskE, der dermed fik 
den sportslige oplevelse, som VB havde 
drømt om.

Den smalle trup gav plads til mange unge 
spillere, der gennem hele foråret udviklede 
sig fra kamp til kamp. Dette resulterede 
også i, at Louise Schnoor kunne kalde sig 
årets spiller efter sidste kamp.

Inden spillerne gik helt på sommerferie, havde 
klubben arbejdet hårdt på en treårig plan, der 
på sigt skal bringe VB´s bedste kvinder op i 
top 3. Første skridt var ansættelsen af Peter 
Pedersen, der kom fra AGF´s ungdomshold 
og med en P-licens i hånden. Sammen med 
Peter kom også den unge Nicoline Toft fra 
Skovbakken. Et ungt forsvarstalent, der kunne 
erstatte Louise Bjørklund i midterforsvaret, der 
rejste til USA på college over sommeren. 

Efterår
Efteråret startede godt! Med 1-1 ude over 
Brøndby var turneringen ligesom gået i 
gang, og pointene væltede ind på kontoen. 
Det blev til en flot 2-0 sejr hjemme over 
SønderjyskE og 3-1 hjemme over Skovlunde. 
Peter havde fået styr på troppene, og holdet 
havde fået et koncept at gå ud fra. 

Desværre blev sidste del af efteråret knap 
så spændende som første. Holdet mistede 
point til flere hold i kampe, der burde have 
givet fuldt hus. En smal trup og et skades-
plaget hold gav debut til flere unge spillere 
samt spillere hentet fra andetholdet. Junior-
målmanden Katrine Beck måtte tage målet 
i 1-3 hjemmekampen mod Brøndby, da en 

Kvinder - senior

3F Ligaen
Bagerst fra venstre mod højre: Bo Hussmann, Nicoline Toft, Jeanette Bomholt, Lisbeth Kølbæk, Anja Dukic, Carina 
Johansen, Katrine Terp, Peter Pedersen, Erik Boye. 
Forrest fra venstre mod højre: Camilla Bergstrøm, Eva Vester, Mette Bjerg, Tina Thychosen, Helle Nielsen, Louise Schnoor.
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sygdomsramt Mette Bjerg var forhindret. 
Øvrige debutanter var: Camilla Jørgensen 
(junior), Lotte Hansen (andetholdet), Heidi 
Jeppesen (andetholdet) og Joan Phillip. 
(andetholdet). 

Årets sidste kamp var på udebane mod 
SønderjyskE og afgjorde, hvilket hold der 
skulle overvintre i top 4. Desværre endte 
kampen 2-2, og VB´s bedste kvinder må 
gå på vinterpause på en femteplads med 
to point op til SønderjyskE. Kampen blev 
også holdets målmand, Mette Bjergs sidste 
kamp. Mette har været en kanon spiller for 
holdet, både på og uden for banen, og vi 
takker Mette for hendes aktive tid og håber 
at se hende i en anden VB-rolle.

2009 bliver forhåbentlig et år med masser 
af tilgang, point på kontoen og en tur i 
Parken.

Helle Nielsen og Camilla Bergstrøm

Dame Jyllandsserien / Serie 1 
Forår - JS
Tilbage i den røde trøje. Tilbage til den 
klub, jeg virkelig føler mig hjemme i. Det 
var rart at vende tilbage til Vejle B efter 
et par år i anden klub. Denne gang skulle 
jeg stå i spidsen for et nyoprykket JS kvin-

3F Ligaen forår slutstilling 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Brøndby  18 17 0 1 80 -  6 51   
2.  Fortuna Hjørring 18 15 1 2 79 - 12 46   
3.  Skovlunde  18 12 0 6 46 - 19 36   
4.  Skovbakken  18 10 1 7 41 - 26 31   
5.  SønderjyskE  18 10 1 7 40 - 25 31   
6.  Vejle  18 7 4 7 26 - 42 25   
7.  OB  18 5 2 11 29 - 48 17   
8.  Skjold  18 3 1 14 15 - 53 10   
9.  Varde  18 3 1 14 13 - 83 10   
10. Team Viborg 18 2 1 15 13 - 68 7  

3F Ligaen efterår 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Fortuna Hjørring 11 11 0 0 56 -  6 33   
2.  Skovbakken  12 10 0 2 52 - 18 30   
3.  Brøndby  12 9 2 1 59 -  9 29   
4.  SønderjyskE  12 5 2 5 25 - 36 17   
5.  Vejle  12 4 3 5 21 - 24 15   
6.  OB  11 4 1 6 23 - 32 13   
7.  Skjold  11 4 1 6 19 - 29  13   
8.  Skovlunde  11    4  0  7   29 - 21 12   
9.  Vejlby  12 1 1 10 11 - 75 4   
10. Kolding B  12 1 0 11 11 - 56 3   

dehold. Den første dag på træningsbanen 
var spændende og af mig imødeset med en 
vis ængstelse. Hvor mange ville der dukke 
op? Var der egentlig spillere nok, og hvor 
gode var de i virkeligheden? Til alt held 
mødte mange spillere op, og selv om vi 
fik en hurtig og stressende opstart med 
mange spørgsmål og bolde, vi ikke havde 
fået, viste pigerne, at de spiller for spiller 
faktisk var meget dygtige. 

Vi var med i en træningsturnering, hvor 
der var stor forskel på de hold, vi mød-
te. Nogle var meget ringe, og andre var 
egentlig okay. Så med de fine resultater 
in mente, var vi optimistiske omkring det 
at skulle spille i JS. Målsætningen fra min 
side var klart en midterplacering og meget 
gerne en topplacering. 

Det blev det slet ikke til. Vi mærkede hur-
tigt, at niveauet fra serie 1 og så til JS er 
noget anderledes. Vi fandt ud af, at hvis 
man gerne ville vinde, blev man nødsaget til 
at stå godt i det bagerste. Vi var nok lidt 
for gavmilde i den første halvdel. Dog blev 
mange af kampene seværdige med mange 
mål. Den sidste halvdel lukkede vi bedre af 
og fik lidt flere point på kontoen, men det 
var desværre ikke nok til at blive i JS. Vi 
så, at der var nogle grundlæggende mangler 
både taktisk, men også teknisk, der gjorde 
det svært for os. Pigerne lærte dog meget 
af at spille i JS. Nu ved de, hvad der skal 
til. Og vi var på ingen måde hægtet af. 

Mange af kampene var meget lige, og kun 
enkelte ukoncentrerede øjeblikke straffede 
os fælt. Desuden har det været lidt svært 
med manglende spillermateriale, hvor vi tit 
er taget af sted med kun 11. I den sidste 
kamp i JS, hvor vi møder topholdet Kolding, 
er vi kun 10 mand stærk. Taber kun 3-0, 
og med lidt held kunne vi godt have scoret 
et par kasser. Så set i bakspejlet kunne vi 
godt have blevet i JS, hvis held, træning og 
spillere havde været os begunstiget. 

Efterår – serie 1
En tur ned i serie 1 skulle kun være for en 
kort periode. Det blev det også. En skuf-
fende kamp mod vores onde ånd, Ribe, 
gjorde, at vi lagde uheldigt fra start. Men 
derfra blev det til store sejre, og vi viste, 
at vi var niveaumæssigt en tand eller to for 
gode til serie 1. Hedensted gav os kamp til 
stregen. Jerne spillede lige op med os, da 
de fik lidt hjælp fra DS-spillere. Toftlund 
var gode, men vi viste os bedre, da de 
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i de to kampe, de spillede mod os, ikke 
kunne stå distancen en hel kamp. 

Pigerne har udviklet sig meget på det her 
år. Spillet ved jorden er blevet bedre, og 
de står bedre i kæderne. De ved, hvad der 
skal til for at begå sig i JS. De ved også, 
at spillet i serie 1 er for nemt. Kunne vi 
lige få lidt flere spillere både omkring 3F 
og JS, så der kom flere til træning, ja, så 
ville holdet blive endnu bedre. Tillige ville 
vi ikke være så sårbare over for skader og 
afbud. Flere til træning vil gøre det lettere 
at arbejde med det, som skal forbedres. 
Spiller for spiller er det et rigtig godt hold, 
men mangler måske lidt at kunne spille 
som en enhed. Jeg tror fuldt og fast på, 
at pigerne, hvis de kan holde det niveau, 
de har nu, sagtens kan begå sig godt i JS. 
Der er noget potentiale i holdet, og det 
er bare med at få det gravet frem. 

Pigerne skal have ros for at være standhaf-
tige og fighte, selv om man kan se, der 
både er frustrationer og ærgrelser at spore 
i ansigterne. Det har ikke altid været lige 
nemt, men vi er kommet godt over det. 
Det er nogle supersøde og rare piger at 
arbejde med. De vil gerne det her, og når 
de er til træning, så vil de gerne træne 
både hårdt, men også teknisk. Lidt brok 
er der jo altid, når der bare skal løbes, 
men de gør det. 

Jeg håber, at pigerne får en kanon sæson 
næste år. At de kan se tilbage på den 

Jyllandsserien Kvinder forår 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Kolding B  10 8 0 2 32 - 25 24   
2.  Varde IF  10 6 3 1 34 - 21 21   
3.  Fredericia KFUM 10 5 2 3 29 - 20 17   
4.  Ribe BK  10 3 1 6 26 - 27 10   
5.  Vejle B  10 2 1 7 19 - 33 7   
6.  Silkeborg KFUM 10 1 3 6 12 - 26 6 

Serie 1 Kvinder efterår 2008
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10 7 2 1 43 - 10 23   
2.  Toftlund IF   10 6 2 2 24 - 18 20   
3.  Ribe BK  10 4 2 4 13 - 18 14   
4.  Hedensted IF 10 3 3 4 23 - 20 12   
5.  Team Als  10 3 0 7 12 - 31 9   
6.  Jerne IF  10 2 1 7 7 - 25 7   

her sæson med et smil på læben. Sige til 
sig selv, at her lærte vi, hvordan der skal 
spilles. Jeg vil følge dem tæt på nettet 
her fra Odense. Måske en dag komme op 
og se en kamp. Det har været hårdt, men 
også virkelig rart at træne pigerne. Og det 
har været virkelig rart at være tilbage i 
VB igen. Måske jeg en dag kommer forbi 
i trænerens rolle igen. 

Held og lykke piger. Og tak for denne sæson 
og det, den har bibragt. Tak til VB. Tak til 
trænerteamet omkring 3F for samarbejdet. 
Tak til Jesper B. Sørensen og Kaj Kohave.  

      
Søren Soltau

www.vbsvenner.dkdkkkkkkkkkkkk
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Klubsamarbejde om 
ungdomsfodbold på Vejleegnen

Ungdomsafdelingen

2008 blev året, hvor endnu to lokale klubber 
meldte sig under KUV’s faner, idet Bred-
strup-Pjedsted IF og Juelsminde IF begge 
valgte at melde sig ind i samarbejdet.

I årets løb har klubbernes trænere været 
indbudt til en række inspirationssamlinger, 
hvor der har været lagt vægt på individuel 
teknisk træning og tricks & finter. 

2008 blev også året, hvor Futsal holdt sit 
indtog i KUV, samt året hvor der for alvor 
blev taget hul på debatten om, hvad KUV 
kan og skal tilbyde de enkelte klubber i 
de kommende år. En spændende debat, der 
fortsætter ind i det nye år.

Vejle Boldklub gav debut på klubbens 
førstehold til tre spillere fra KUV-klubber, 
hvilket udløste store checks til Bredballe 
IF, der modtog kr. 20.000,- og Vinding SF, 
der modtog kr. 40.000,-.

Jonas Halling fik debut i 1. division i kampen 
mod Frem, og i efterårets næstsidste kamp 
på udebane mod Brøndby fik Jonas foran 
14.084 tilskuere sin SAS-ligakamp nummer 
1. Flot gået af Bredballe-drengen.

Philip Lund, der har spillet i Vinding, fik debut 
mod Herfølge, mens det anden Vinding-talent, 
Mikkel Refsgaard, fik vist sine evner i Lands-
pokalkampen mod Bredstrup-Pjedsttrup.

Vinding SF, der har været en del af KUV 
siden grundlæggelsen, opnåede i 2008 at 
blive valgt til årets breddeklub af DBU. 
En kæmpe anerkendelse for det flotte 
stykke arbejde, der bliver lavet i klub-
ben år efter år, og hæderen kom oven 
i købet netop i året, hvor Vinding SF 
fejrer sit 60 års jubilæum.

KUV har i årets løb været meget synlig. 
I forbindelse med to KUV-dage, hvor alle 
klubbers ungdomsspillere har været invi-
teret til fodbold på Vejle Stadion, har vi 
fået en del eksponering i såvel dagspres-
sen som på stadion, hvor sportschef Hans 
Lauge fortalte, hvorfor KUV er så vigtig for 
VB. Sidst på sommeren stillede KUV med 
et hold til det traditionsrige Cykelshow i 
Vejles gågade, og KUV har ved flere hjem-
mekampe på Vejle Boldklubs nye stadion 
stillet med hjælpere til uddeling af spon-
sorartikler mm., ligesom spillere fra KUV-
klubber i årets løb to gange har hjulpet 
stadioninspektøren med sædevask. 

32 klubber i KUV
Ammitsbøl/Jerlev IF, Bredsten S.G&I, Engum 
UI, Firehøje IF, Gauerslund IF, Hedensted IF, 
Hover IF, Jelling fS, Ølholm B., Vejle FC, 
Bredballe IF, Vinding SF, Erritsø GIF, Grejs IF, 
Lindved GF, Uldum IK, Tørring IF, Skibet IF, 
Egtved IF, Løsning IF Vejle Kammeraterne, 
FCG - FC Grejsdalen, Sole IF, Daugaard IF, 
Give Fremad, Højen IF, Øster Nykirke IF, 
Hovedgaard IF, Smidstrup / Skærup, BPI, 
Juelsminde IF og Vejle B. 

KUV hold
Igen i år har vi i KUV regi arbejdet med 
tre årgange; de ældste lilleputter og 2 
drengeårgange.

1996-årgangen har været trænet af Klaus 
Larsen med assistance af Malthe Lebahn 
(Vejle Kammeraterne).

De yngste drengespillere, 1995-årgangen, 
blev trænet af  Morten Hansen, der tråd-
te til i sommerpausen, hvor Peter Fink 
stoppede som træner. Morten og Peter 
har været godt hjulpet af Michael Bloch 
(Bredballe IF).

Vores ældste årgang har igen i år været 
trænet af Thomas Gylling og Michael Mey-
hoff (Erritsø GIF).

Målmandstrænere har været Jacob Sørensen 
og Hans Peter Hau, og Jan Erik Simmel-
hag har løbende budt ind med COERVER-
inspireret træning af de tre hold.

KUV har valgt at tilbyde klubberne at stille 
unge trænere til rådighed som assistenter 
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for de respektive holds trænere. Ideen er, at 
disse unge trænere skal lade sig inspirere af 
samarbejdet med trænerteamet, og tiltaget 
er blevet så godt modtaget, at vi i 2009 
vil fortsætte med ordningen.

Holdene har deltaget ved en række stævner 
samt den såkaldte ”Jysk Talentturnering”, 
hvor de har mødt hold fra andre superliga-
klubbers regionale samarbejder, og det har 
været en fornøjelse at se, hvordan spillerne 
er gået ind til disse udfordringer med den 
helt rigtige attitude og indstilling.

De 54 spillere har alle uden undtagelse 
udviklet sig teknisk i årets løb, og det er 
med slet skjult stolthed, at vi i årets løb 
har set en række spillere fra KUV-holdene 
skifte til VB’s bedste hold:
Fra KUV-holdet 2007, alle årg. ´95, skiftede 
til VB: Emil Glud Lund fra Egtved IF, 3 x 
Vinding SF spillere, Jesper Svenningsen, 
Jonas Djernes og Nikolaj Vilsbøl. 
I 2008 indstilles Jonas Dalstrup (´94) fra 
Bredsten S.G.&I  og Mirsat Suljic (´95) fra 
Bredballe IF begge til at skifte til VB.

Disse seks spillere har valgt at prøve lykken 
i VB efter tæt dialog med KUV’s koordina-
torer, VB’s trænere samt trænere og ledere 
i moderklubben samt naturligvis forældre.
Der skal lyde en stor tak til vores træ-
nerteam samt til de frivillige hjælpere, der 
har været aktive i KUV i årets løb, ikke 
mindst til Uffe Mikkelsen, Peter Grøndahl 
og Christian Madsen.

Slutteligt en tak til KUV´s sponsor Eltronic, 
KUV-klubberne og deres repræsentanter. 
Året 2009 venter forude med en masse spæn-
dende opgaver i KUV, og vi glæder os til at 
fortsætte det gode samarbejde med de 32 
klubber og deres ihærdige repræsentanter.

KUV Netværkskoordinator Michael Møller.
KUV Koordinator Carsten S. Hansen.

Årgang ’94  
Thorbjørn Hansen (Vejle Kammeraterne, målmand)
Kenneth Bank (Hover) (målmand)
Mads Andersen (Ammitsbøl / Jerlev IF)
Jonas Dalstrup (Bredsten S.G.&I)   
Jens B. Nielsen (Firehøje IF)
Morten Woldstrup (Firehøje IF)  
Alexander Østergaard (Hedensted IF)  
Jesper Trøjbo (Vinding SF)
Anders K. Nielsen (Tørring IF / Ølholm)
Christian Johansen (Tørring IF / Ølholm)
Nikolaj Søgaard (Skibet IF)

Frederik Bilde (Vinding SF)
Huso Habul (Skibet IF)
Mike Olsen (Uldum IK)
Søren Molin (Hovedgård IF)
Jesper Christiansen (Gauerslund)
Phillip Köllner (Hover)
Kristian S. Pedersen (Sole IF)
Martin Conley (Vinding SF)

Årgang ’95   
Lucas Liedecke (Vinding SF, målmand)
Johan Knudsen (Erritsø GIF, målmand)
Michael Jensen (Hedensted IF)
Nikolaj Vilsbøl (Vinding SF)
Marco Lidecke (Vinding SF)
Anders Qvick (Erritsø GIF)   
Jakob Bonde (Tørring IF / Ølholm)
Jens Enevoldsen (Tørring IF / Ølholm)
Mikkel Krabbe (Skibet IF)
Niklas Madsen (Skibet IF)
Magnus Grauballe (Skibet IF)
Anton Johansen (Skibet IF)
Jacob Østergaard (Hovedgård IF)
Mirsat Suljic (Bredballe IF)
Rasmus Raahauge (Egtved IF)
Frederik Sejr (Egtved IF)
Abdikadir (Abdi) Omer (Vejle Kammeraterne)
Hadi Rahdi (Vejle Kammeraterne)
Rasmus Andersen (Erritsø GIF)
 
Årgang ’96
Lasse Nielsen (Give Fremad, målmand)   
Jesper Sørensen (Vejle Boldklub, målmand)
Nicolaj Sørensen (Lindved GF, målmand)   
Mikkel Olesen (Vinding SF)
Jonas Møller Jensen (Vinding SF)
Jacob Lindstrøm Pedersen (Vinding SF)    
Benjamin Søgaard (Skibet IF)
Patrick Juhl (Uldum IK)
Mathias Østergaard (Lindved GF)
Mads B. Pedersen (Lindved GF)
Simon Brun Sørensen (Hovedgård IF)
Emal Zaz Muhammed (Bredballe IF)
Ilir Jakupi (Bredballe IF)
Andreas Winther (Give Fremad)
Frederik Lauersen (Give Fremad)   
Sebastian Verner (Vejle Kammeraterne)   
Morten Christensen (FCG)
Lasse Bæk Andersen (FCG)   
Nikolaj Jacobsen (Sole IF)
Mikkel Mølgaard (Tørring IF)
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Maling
Tapet

Panelgardiner
Plissegardiner
Lamelgardiner
Rullegardiner

Persienner

Lad os give dig 

ET GODT TILBUD!

Lasse Christensen, Talentchef

Efter mange år uden for landets bedste ung-
domsrækker, var VB i denne sæson igen med 
blandt dansk fodbolds kommende stjerner, 
da både U-17 og U-19 fik ligastatus.

Det var kulminationen på 3 års målrettet 
og hårdt arbejde, hvor ny struktur, en del 
nye spillere og fuldtidsansatte trænere skal 
finde sit rette leje.

Strukturen er styrket, der er mange trænere 
til at fokusere på de enkelte spillere, og 
træningsmiljøet er på rette vej, hvor især 
træningen på tværs af årgange ser ud til 
at blive et aktiv.

Er det vigtigt at spille med på højeste 
niveau? Kan man ikke udvikle dygtige spil-
lere gennem god og kvalitativ træning, hvor 
spillerne matches mod ældre årgange?
Svaret må være ja, der er større intensitet 
i kampene, højere kvalitet qua de mange 
individuelt dygtige spillere, og derudover 
også meget mere fokus på kampene.

Det sidste mærkede VB i løbet af sæsonen, da 
U-17 spiller Niels Bisp Rasmussen i forbindelse 
med U-16 talent stævnet i Vejle i juni måned, 
ikke alene blev udtaget til fortsat deltagelse 
i DBU’s talentgruppe, men også blev inviteret 
til prøvetræning i Newcastle.

Derudover fik Niels også debut på det danske 
U-16 landshold, oven i købet som anfører, ved 
et arrangement i Polen. På U-19 har Kristian 
Fæste i denne sæson markeret sig som en af 
de to målmænd på U-19 landsholdet, dette 
efter meget stabile præstationer på såvel sit 
klubhold som ved DBU samlingerne. Jo, VB 
er igen stærkt på vej tilbage mod toppen, 

2008 i talentafdelingen

også i talent-udviklingen. Derudover er Erik 
Marxen blevet udtaget til U-19 landsholdet, 
men valgte at melde afbud.

Fodbold og uddannelse
VB har fokus på spilleren og hans hverdag. 
Stress er en faktor der kan være begræn-
sende for de unge mennesker der vil leve 
deres drøm ud som elitefodboldspiller. 

Derfor var VB en stærk medspiller, da eli-
teklasserne på Nørremarksskolen blev etab-
leret, og startede den 1. august 2008. Her 
har VB ca. 20 spillere fra U-14 og U-15, 
som i skoletiden får afviklet både skolegang 
og 6 ugentlige træningspas. Dermed får 
disse drenge mulighed for også at være 
børn, teenagere samt dyrke deres sport på 
højeste niveau. I denne gruppe har VB 4 
spillere med på DBU’s U15 Talentcenter i 
Vildbjerg, en flot præstation.

Vejle Idrætsefterskole er også i 2008/09 et 
særdeles positivt aktiv for VB. Flere af U-17 
spillerne går på skolen, og kan derved opnå 
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en træningsmængde på 7 træningspas om 
ugen, sammen med andre af VB’s elitespil-
lere og trænere.

På ungdomsuddannelserne udvikler VB i 
samarbejde med Vejle Handelsskole fortsat 
et koncept, der tilgodeser skole og elitefod-
bold. Andre gymnasiale uddannelser er også 
med, og her har Vejle Handelsskole gjort 
et stort stykke arbejde for at få dækket 
hele paletten i uddannelserne. Et samar-
bejde med Rødkilde Gymnasium er nu også 
ved at være på skinner, Teknisk skole har 
været en del af samarbejdet længe, så nu 
er der et tilbud til alle uddannelser.

VB er meget opmærksom på denne del 
og har i Poul Erik Bech en drivkraft, der 
er en støtte for de unge mennesker og 
deres uddannelse.

Et nyt træningsanlæg ved Lysholt er i denne 
sæson gået fra tanker til tegnebræt, og lykkes 
det at få etableret et anlæg, som kommet 
tæt på det projekterede, får VB i løbet af de 
kommende år et både tidssvarende og funk-
tionelt træningsanlæg, til gavn for yderlige 
trin op ad talentstigen. KUV er en meget 
aktiv del af VB’s talentsektor, og utrolig mange 

drivkræfter er med til at denne del udvikler 
sig til et stort aktiv i VB. Klubber, trænere 
og spillere tilbydes løbende inspirerende tiltag, 
som forhåbentlig knytter dem tættere til VB, 
men ikke mindst giver dem nogle gode ople-
velser i dagligdagen. Fra VB’s side fornemmer 
vi en meget positiv holdning til alle tiltag fra 
de mange klubber i KUV.

Glædeligt er det hver gang VB kan sende 
et beløb videre til en af KUV klubberne, 
når en af deres tidligere spillere har fået 
debut på VB’s 1. hold. Dette er heldigvis 
også lykkedes i 2008.

Nyeste skud på VB’s talentsektor er Vejle Foot-
ball Academy Nigeria, som nu går ind i sit 
andet leveår. Dette kan blive et stort aktiv for 
VB, og der er i løbet af året blevet tilknyttet 
2 spillere til VB fra akademiet i Nigeria.

2008 er en mellemstation på vejen mod 
en endnu bedre talentsektor. Vi skal sta-
dig udvikle os gennem flid, engagement, 
faglighed og gensidig respekt for hinanden 
og for VB.

Talentchef Lasse Christensen



62

Henrik Jacobsen
formand ungdom

Året 2008 blev på mange år forandringernes 
år for jysk fodbold. Turneringen blev ”vendt 
om,” hvilket betyder, at vi ved udgangen 
af året faktisk kun befinder os halvvejs i 
turneringen. Derfor vil denne ”halvårsberet-
ning” ikke kunne fejre jyske mesterskaber, 
men derimod en række flotte oprykninger. 
Og så naturligvis to deltagelser i pokalfi-
naler for henholdsvis vore U-13-piger og 
U-15-drenge.

Desuden bød året på et ”come back” til 
Ligaen for vore U-17- og U-19-spillere, lige-
som VB igen var repræsenteret i samtlige 
jyske mesterrækker.

På pigeungdom fortsatte vi udviklingen. 
U-15-afdelingen blev genetableret, og 
med to oprykninger på et år er man nu 
tæt på at være tilbage i mesterrækken. 
U-13-holdet nåede pokalfinalen og vil 
medio 2009 kunne ”skyde” mange kva-
lificerede spillere op i U-15-afdelingen. 
U-18-holdet fortsatte Team Vejle samar-
bejdet. Med få 1991-årgangsspillere på 
holdet agerede holdet i starten af 2008 
kanonføde, men efterhånden som året 
gik, kom holdet tættere og tættere på 
ligaens øvrige hold. Vi er mange, som 
glæder os til at følge foråret 2009. 

Tilbage på drengesiden kan vi nu spændt 
følge resultatet af udviklingsaktiviteter 
igangsat hos de yngste årgange de sene-
re år. Årgangene rykker op til U-13 og 
videre op gennem rækkerne, og forhåbent-
ligt vil klubbens trænere her ”modtage” 
ungdomsspillere, som motorisk og teknisk 
er bedre ”påklædte”.  

Årsberetning for pige- & herreungdom 2008

Jørgen Tand for har for andet år i træk 
haft konsulentansvaret for vore yngre 
aldersgrupper op til U-12, hvorimod Søren 
Jensen først i tredje kvartal overtog ansvaret 
for aldersgrupperne U-13 til U-19. Begge 
har de dog ydet fantastisk bistand over 
for vore ungdomstrænere. 

Antalsmæssigt har ungdomsafdelingen 
haft vækst primært med stor tilgang i 
pigerækkerne og hos vore yngste drenge. 
”Fastholdelse” af ungdomsspillerne er hel-
ler ikke helt lykkedes for U-17, hvorimod 
U-15 drenge på et tidspunkt havde hele 
90 medlemmer. 

At opfylde klubbens ”bredde”-målsætning 
bliver en stadigt større udfordring. Det 
kræver engagerede trænere og ledere på 
alle områder samt forældre, som til enhver 
tid i dagens travle Danmark er villige til 
at yde en indsats.

På det elitære niveau medfører forældreop-
bakningen helt  andre udfordringer. Vi har 
i 2008 oplevet et overdrevent engagement, 
som mere var rettet på den enkelte spiller 
end på holdet, og der er behov for, at 
vi ved indgangen til 2009 endnu engang 
pointerer VB`s holdninger og forventninger 
til spillere og forældre.

Igennem hele året har vi desuden accepteret 
bane- og omklædningsforhold, som ikke har 
været helt tilfredsstillende. Vi vil dog her 
rette en tak for udvist tolerance hos både 
spillere og trænere. Alle ved vi, at allerede 
i efteråret 2009 byder vi velkommen til VB 
Parken i Lysholt.

Hold-, bane-, omklædningsproblematikker 
og meget mere er fornemt blevet hånd-
teret af vore ungdomsafdelingsledere Car-
sten, Helle, Maiken, Sigrun, Lars, Jes, Ole 
Østergaard og Ole K, som jeg takker for 
et rigtigt godt samarbejde. Mange mails 
og hyppige møder har skabt de organisa-
toriske rammer for over 450 medlemmers 
oplevelser.

Også en stor tak til:
Vivian for et efterhånden mangeårigt sam-
arbejde i sekretærrollen, VB`s Venner for 
utroligt mange timer i cafeteriet på Nordre 
stadion, Heinrich og Flemming som ansvarli-
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ge for DBU`s Mikrofodboldskole, Anette som 
ansvarlig for DBU`s Fodboldskole, Michael 
Møller som kontakt og sparring over for 
områdets KUV-klubber, Michael H. som 
ansvarlig for bolde, rekvisitter og restancer, 
Hans-Jørgen som kampfordeler og klubsekre-
tær samt udvalgte forældre som scouts.

Desuden tak for et godt samarbejde med 
Lasse og de øvrige VBS-trænere. På baner-
ne har samarbejdet aldrig fungeret bedre, 
hvilket er til gavn for både klubbens elite 
og bredde.

Vi har hen over 2008 deltaget i mere end 1000 
ungdomskampe fortrinsvis i Danmark, men 
også i Italien, Spanien og Tyskland, og kun 
i ganske få tilfælde har der været indberet-
ninger omkring dårlig opførsel. På vegne af 
klubben takker jeg for denne positive omtale, 
som gør, at vi som klub stadig har et godt 
ry i den ganske fodboldverden.

Ser man til sidst frem imod 2009, skal vi som 
repræsentanter for VB`s ungdomsafdeling have 
taget hånd om følgende problemstillinger:

- Udflytning til VB Parken i Lysholt.
- Bedre information til spillernes forældre 
  omkring opførsel på og omkring banerne.
- Etablering af trænerteams i de forskel-    
  lige aldersgrupper.
- Igangsætning af tiltag til fastholdelse 
  af vore ungdomsspillere primært fra U-17.
- Bedre fokusering på klubbens integra-
  tionsproblematikker.
- Fortsat udvikling hos vore yngste alders-
  grupper 5-12 år.
- Bedre intern styring af klubbens rekvi-
  sitter (bolde m.m.).

Jeg vil afslutte min årsberetning med at 
sige tusind tak for et godt samarbejde 
med afdelingsledere, trænere samt for god 
opbakning fra spillere og forældre.
God jul til alle og på gensyn til endnu et 
aktivt VB-ungdomsår 2009.

Med sportslig hilsen

Henrik Jacobsen
ungdomsformand, Vejle Boldklub 

engros og detail

NØRUP MEJERI
J. R. Beierholm Poulsen
Nørup, 7182 Bredsten
Telefon 75 88 30 16

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag  kl. 8-14
Fredag ..............  kl. 8-17
Lørdag ..............  kl. 8-12
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U-19 Drenge

Carsten Qvist

Opstarten startede som sædvanlig med en let 
løbetur i den smukke, sneklædte Nørreskov.

Efter en kort gennemgang af, hvordan 
vi havde planlagt, sæsonen skulle forløbe 
(turneringer, stævner, træningstider, m.v.) 
blev dagen afsluttet med den obligatoriske 
varme suppe. Ynglingeafdelingen er delt op 
i to trupper, en liga førsteholdstrup med 
ca. 20 spillere og en andetholdstrup med 
ca. 16 spillere.

Ligaholdet har i år præsteret langt mere, 
end man kunne forvente, og i skrivende 

stund ligger holdet på en flot førsteplads 
i ynglingeligaen. Et stort til lykke herfra til 
drengene og teamet omkring holdet.

Andetholdet formåede i foråret desværre ikke 
at kvalificere sig til Mesterrække 1 og deltog 
derfor i Mesterrække 2 i efteråret og endte på 
en fjerdeplads, hvilket indebærer, at vi næste 
forår skal spille Mesterrække 2 igen.

Der har vi muligheden for at spille os i 
Mesterrække 1, hvilket må være næste 
sæsons målsætning.

Jeg vil her takke trænerne Steen Arne-
sen og Ole Rasmussen for et godt stykke 
arbejde omkring andetholdet. Ligeledes vil 
jeg sende en stor tak til Torben Bodin for 
det store stykke arbejde, du har ydet for 
ynglinge 2 de sidste par år. Held og lykke 
til dig og din familie fremover.

Til sidst et stort til lykke med de flotte 
resultater til alle spillere med et stort håb 
om, at vi ses til sæsonopstarten i januar.

Carsten Qvist
afdelingsleder U-19 drenge 

U-19 Liga
Bagerst række: Mikkel Birk Petersen, Azer Busuladic, Jacob Abildgaard, Nikolaj Hagelskjær, Kristian Fæste, Eldar Lipa, 
Caper Holm, Rasmus Krogh og Kim Elgaard.
Forreste række: Peter Jensen, Simon Smidt, Mathias Wieland, Michel Andy Mangal, Glenn Poulsen, Mathias Olsen, Kristian Eg.
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U-19 drenge Liga
Efter en succesfuld sæson i 2007, hvor både 
vores junior og ynglinge havde vundet den 
landsdækkende 1. division (rækken lige 
under Liga, landets højeste niveau) kunne 
vi fremsende DBU nogle fornuftige ansøg-
ningsskemaer for sæsonen 2008. Vi havde 
store forventninger til, at vi ville komme 
i betragtning til højeste niveau på U-16/ 
U-17. Vi havde dog ikke de allerhøjeste for-
ventninger til vores U-18/ U-19 ansøgning. 
Det viste sig dog, at vi blev tildelt højeste 
niveau i begge aldersgrupper. Glædeligt og 
ikke mindst rigtig godt, efter vi havde været 
ude af det fineste selskab i fire år. Vi havde 
arbejdet hårdt og målrettet på dette, og 
nu var det endelig på højeste niveau, vi 
skulle til at matche vores spillere.

Sæsonen startede i midten af januar, 
og der var planlagt godt med trænings-
kampe. Modstanderne var såvel senior- 
som Liga- og divisionshold. Det valg af 
træningsmodstandere var gjort ud fra 
en erkendelse af, hvor holdet var på 
daværende tidspunkt, hvor holdet skulle 
udvikle sig til at være og ikke mindst, 
hvad der var en af de største udfordringer 
i processen – nemlig det fysiske element 
i ynglingefodbold på højeste niveau og 
tilvænning til seniorfodbold. 

Resultaterne i træningskampene indike-
rede også ganske godt ovennævnte. Vi 
spillede tre kampe mod Ligahold, spille-
de to uafgjorte og tabte en. Vi spillede 
fire kampe imod divisionshold, vandt to, 
spillede en uafgjort og tabte en. Imod 
seniorholdene vandt vi en og tabte tre. 
De tre tabte var alle i de sidste kampe, 
og derfor var vi lidt betænkelige, ved at 
turneringen skulle i gang.

Forår
I sæsonens første kamp om point skulle vi til KB. 
De var af mange udråbt til medaljeaspiranter, 
havde haft flotte træningskampsresultater og 

ikke mindst nogle rigtig gode spillere individuelt. 
Kampen kom dog til at foregå nøjagtigt, som 
vi kunne ønske os. Vi kom foran efter ca. et 
kvarter, og efter en times spil blev KB reduceret 
til 10 mand, og vi kunne senere lukke kampen 
til 2-0. Vi kunne ikke have fået en bedre start 
på turneringen, og på trods af at vi var opryk-
kere, spillede med syv førsteårs ynglinge og ikke 
havde én spiller med Ligaerfaring, ja, så vandt 
vi højst overraskende for de fleste. 

I den næste kamp skulle vi møde Lyngby 
på hjemmebane. En endnu større udfordring 
end den foregående kamp. Lyngbys hold 
bestod af syv-otte landsholdsspillere, men 
vores gode start havde givet truppen selvtil-
lid, og vi spillede en rigtig god kamp på trods 
af, at vi tabte 2-3. Vi skabte dog chancer 
nok til at kunne have fået mindst uafgjort. 
Vi udnyttede blot ikke vore muligheder og 
måtte slukøret erkende nederlaget.

Derefter skulle vi møde AB. AB var som os 
udråbt som ”det tynde øl,” og bl.a. derfor 
var vi meget opsatte på at få vores anden 
sejr. Kampen blev også særdeles jævnbyrdig 
og så længe ud til at slutte 1-1, men til 
allersidst scorede AB kampens sidst mål til 
1-2. En rigtig ”knuser” for os, men kampen 
viste også en af vores allerstørste svagheder 
– manglende fysisk styrke/mod, og da det 
samtidig var/ er en af AB’s store styrker, 
blev det udslagsgivende i deres favør.

Efter en sejr og to meget tætte neder-
lag skulle vi forsøge at rejse os i Esbjerg. 
Dette lykkedes overhovedet ikke. Vi blev 
trykket godt og grundigt – specielt fysisk 
- og måtte indkassere et nederlag på 1-4. 
Der var efterfølgende langt hjem til Vejle, 
men kampen gav os endnu et klart billede 
af vores største udfordring som oprykker. 
Spillet i felterne og den fysiske styrke ude 
på banen. Samtidig viste det os også, at 
hvis vi ikke var mentalt parat, så ville det 
for alvor blive svært for os. 



66

Tættere på… 
…kunderne
Fra etablering til salg, fra vugge 

til grav – god rådgivning og 

revi sion er fundamentet, når du 

vil skabe en sund virksomhed. 

Vi er tæt på din verden og dine 

muligheder.

kpmg.dk

Turneringsprogrammet vist os dog ingen 
nåde, og næste modstander var ingen 
ringere end FC Midtjylland. Et hold sam-
mensat af spillere udvalgt og plukket fra 
hele Danmark og Nigeria. Der er næsten 
ikke en spiller fra Ikast/ Herning på holdet, 
og deres trup er løbende blevet justeret 
og tilført spillere fra allerhøjeste niveau. 
Vi spillede dog rigtig godt med, men efter 
en times spil var vi uheldige at ”forære” 
dem et mål. Ærgerligt - specielt fordi fru-
strationerne var begyndt at indfinde sig hos 
modstanderen. Sidst i kampen lukkede de 
dog til 0-2. Alt i alt fair nok, for de mag-
tede at skabe mest og var dygtigere end 
os, selv om vi ydede en rigtig god indsats 
med vores midler.

Næste modstander var på udebane AGF, 
som på det tidspunkt var i rigtig god 
form og havde vundet nogle imponerende 
sejre. Vi havde dog trods alt fået lidt 
selvtillid via opgøret mod FCM. Kampen 
mod AGF endte 4-4 - et noget besynder-
ligt resultat i en kamp på eliteniveau. 
Vi fik endelig scoret nogle mål og ikke 
mindst et point.

Nu stod Hvidovre på programmet. De havde 
trodset alle skeptikere og lå helt fremme 
i tabellen. Det ændrede dog ikke ved, at 
vi spillede en jævnbyrdig og tæt kamp. Vi 
førte kampen, men i de sidste 20 minut-
ter kunne vi ikke stå for presset længere, 
og deres energi, vilje og tryk gav dem en 
3-2 sejr. Overordnet set leverede vi en fin 
indsats, men måtte endnu engang erkende, 
at den fysiske indsats og deres mod havde 
gjort udfaldet. 

Vi skulle derefter til Brøndby. De var som 
Hvidovre tophold, og vi havde alt at vinde 
og intet at tabe. Vi spillede også en af 
forårets bedste kampe. I 1. halvlegs sidste 
minut fik Brøndby tilkendt et højst tvivlsomt 
straffespark. De omsatte dog sikkert den 
mystiske foræring, og vi måtte gå til pau-
sen bagud 0-1. I 2. halvleg var vi i næsten 
totalt spildominans, og alt spil forgik på 
deres banehalvdel. Vi var på trods af dette 
ikke dygtige nok til at omsætte et af vore 
adskillige store tilbud i scoring. Et rigtig 
ærgerligt nederlag efter en flot præstation, 
men vi måtte også erkende, at vi ikke var 
dygtige nok i afslutningsspillet.
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Det nye, det smarte
Ranch Svendsen har det

Urmager og guldsmed . Nørregade 26 . Vejle Tlf. 75 82 19 68

Efter flere hårde kampe mod erfarne mod-
standere og tophold skulle vi endelig møde 
et hold, der var på vores niveau: AaB, der 
som os lå nederst i tabellen. Indlednin-
gen på kampen var dog langt fra, hvad 
vi havde forventet. Efter otte minutter 
var vi bagud 0-2, og selv om vi fik redu-
ceret inden halvleg til 1-2, gik vi meget 
”groggy” til halvleg. Hvad der blev sagt/
gjort i pausen, skal jeg lade være usagt, 
men det var et tydeligt forvandlet VB-hold 
fra starten af 2. halvleg. Vi fik scoret tre 
gange, og selv om vi spillede det sidst 
kvarter med en spiller færre, scorede AaB 
kun yderligere en gang. Vi havde endelig 
vundet en kamp og havde vendt et truende 
nederlag til en 4-3 sejr.

Forårets sidst udekamp skulle spilles i Silke-
borg, rækkens jumbohold. De havde endnu 
ikke vundet, og de havde som os været ”lige 
ved og næsten” i rigtig mange kampe. Vi 
havde dog tabt til dem i en træningskamp 
inden sæsonen, men det ændrede ikke ved, 
at vi alle havde sat næsen op efter en sejr. 
Vi startede også kampen udmærket, men 
efter ca. en halv time begyndte tingene at 
pege i Silkeborgs retning. Vi fik ikke ændret 
situationen og måtte indkassere et 0-2 
nederlag. Skuffende og absolut ikke noget, 
vi var stolte af, men ganske fortjent, for vi 
brugte vore kræfter/ frustrationer særdeles 
uhensigtsmæssigt og fandt aldrig tilbage til 
niveauet fra kampens indledning.

Sæsonens sidste kamp var hjemme imod 
OB, som inden starten på turneringen var 
udråbt til top 3 i tabellen. De startede dog 
turneringen skidt, men havde fundet deres 
sande styrke mod slutningen af sæsonen. 
Det fik vi lov at opleve. Vi var statister i 
en kamp, hvor vi i den grad var overmat-
chet, og tabte kampen 1-4, selv om Kristian 

Fæste havde mange store redninger i målet 
udover et reddet straffespark. Det var en 
sand fornøjelse for tilskuerne at se, hvordan 
OB spillede fodbold – selv om man støttede 
hjemmeholdet. Det ændrede dog ikke ved, 
at kampen mest huskes for Jacob Abildga-
ards ubehagelige brud på armen. 

Nu var et hektisk forår og en noget atypisk 
turnering slut. Der var kun spillet 11 kampe 
i sæsonen pga. den ændrede turnerings-
struktur. Vi havde spillet 11 kampe som 
oprykkere og placeret os på en 10. plads 
ud af de 12 hold i rækken. Dette må siges 
at være godkendt. På trods af at vi i alle 
kampene spillede med seks-ni førsteårs og 
ingen erfaring havde, så skal vi huske på, 
at vi sidst de to årgange 1990/ 91 spillede 
sammen som junior blev nr. 5 i 2. division. 
Altså en placering som nr. 40-45 på lands-
plan - nu var vi nr.10! Det skal samtidig 
bemærkes, at vi var meget tæt på at få 
point imod de tre medaljemodtagere i ræk-
ken: AB, Hvidovre og Brøndby. Vi tabte 
med et mål til alle tre hold. 

Men vigtigst af alt, så havde vore spillere fået 
værdifuld erfaring i forhold til elitefodbold på 
højeste niveau – hvis vi var dygtige, ville vi 
kunne bruge den erfaring i den kommende 
sæson. Alle de fejl, vi begik i forløbet, var 
ingen katastrofe. Tværtimod ville de være 
værdifulde, hvis vi lærte af dem og det for-
løb, vi havde været igennem.

Efterår
I forberedelsen til den nye sæson deltog 
vi i en træningsturnering i Århus. Spillerne 
kom direkte hjem fra ferie og spillede nogle 
hårde kampe. Turneringen er sådan tilret-
telagt, at der spilles en kamp (2 x 45 min.) 
hver dag i fem dage. Det er på sin vis fint, 
men vi havde i sommerferien mistet en syv 
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spillere i truppen og kun fået tilgang af 
Andy Mangal. Dog var Kristian Eg, Glenn 
Pedersen og Jacob Abildgaard begyndt gen-
optræningen efter langvarige skader. Det 
betød dog, at vi kun med hjælp fra vores 
U-17 hold kunne mønstre 14 mand pr. kamp. 
På trods af dette gav kampene dog godt 
med tempo og intensitet, og formålet med 
deltagelsen var dermed i orden.

Desuden var vi sammen med vore U-15 og 
U-17 hold på træningslejr i Nordtyskland. 
Her blev der arbejdet godt, og vi formåede 
at få tømret truppen yderligere sammen og 
fornemmede, at vi var godt forberedt til sæso-
nens første kamp i Ålborg mod AaB.
Den fornemmelse viste sig at holde stik. Vi 
vandt en sikker 3-0 sejr, og kampen viste des-
uden, at vi fysisk og mentalt var blevet bedre 
rustet til de nærkampe, der er en del af fod-
bold på det niveau. Det eneste store spørgsmål, 
der strejfede undertegnede efter kampen, var, 
om det måske skabte en falsk tryghed - med 
sejren 2-0 over KB i tydelig erindring.  

FC Midtjylland var næste modstander. Kam-
pen var på udebane, og selv om oddsene 
ikke var de bedste, overraskede vi modstan-
derne og måske også os selv. Vi vandt 2-1 

i en meget hård kamp. I kampens første 30 
minutter var vi godt med og havde bolden 
lige så meget som vore modstandere. Men 
stille og roligt overtog FC Midtjylland spil-
let. Det ændrede dog ikke ved, at de ikke 
skabte alverden, når de nåede ned omkring 
vores straffesparksfelt. Det var først i det 
sidste kvarter, de blev farlige, og vi kunne 
stolte og noget forbløffede drage hjem med 
tre rigtig gode point, som indikerede, at 
vi efterhånden havde fundet et koncept, 
alle var fortrolige med.

KB var modstanderen i efterårets første hjem-
mekamp – nå, ja, hjemmekamp er måske 
så meget sagt, når vores ”hjemmekampe” 
er blevet afviklet på Vejle Gammel Stadion, 
Vejle Ny Stadion, Grejs Stadion og nu Nordre 
Stadion… Vi vandt vores tredje sejr i træk 
og for anden weekend i træk 2-1.

I sæsonens fjerde kamp var der tale om et 
tidligt topopgør. Vi skulle møde Brøndby. 
Vores selvtillid var i top og godt opsatte 
på at fortsætte den gode start på sæsonen. 
Vi spillede dog en dårlig 1. halvleg, hvor 
vores hidtidige koncept ikke blev overholdt. 
Vi arbejdede ikke nok og havde ikke en 
ydmyg tilgang til kampen. Dette gjorde, at 



69

Karsten Høgsborg
Tømrermester

Sjællandsgade 21 A
7100 Vejle

Tlf. 75 82 97 02
Fax 75 82 38 97

Bil-telefon 23 61 12 02

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Nybygninger  .  Tilbygninger

Ombygninger
Døre og vinduer efter mål

Stort og småt

vi gav os selv svære betingelser, og selv om 
vi i 2. halvleg løftede os markant, kunne 
det ikke forhindre, at vi tabte 1-2.

FC Nordsjælland var næste modstander. De 
var nyoprykkere og havde afløst Silkeborg 
i Ligaen. Kampen var på udebane, og med 
Brøndby-kampen i tydelig erindring undgik 
vi at begå samme fejltagelse. Vi var klar fra 
start, spillede en god 1. halvleg og førte sik-
kert 2-0. I anden halvleg udbyggede vi vores 
føring yderligere for til slut at tabe koncen-
trationen og give dem nogle unødvendige 
og lette mål. Vi vandt dog 4-3. Kampen var 
også Chidis og Josephs første som VB-spillere. 
Spillerne var få dage forinden ankommet 
fra vores Akademi i Nigeria.

Vejle Ny Stadion skulle efterfølgende danne 
rammerne om vores næste kamp. AGF kom 
på besøg, og det blev en meget lige kamp, 
hvor hvert hold havde hver sin halvleg. I 
den første var AGF klart bedst - vi skabte 
dog også nogle gode chancer. Der var ingen 
af holdene, der magtede at score, og halv-
legen sluttede 0-0. I 2. halvleg fik vi dog 
overtaget, og allerede i starten af halvleg 
havde Simon Smith et forsøg på stolpen. 

Vi skulle dog helt frem til overtiden, før 
forløsningen kom, og vi scorede kampens 
enlige mål til en 1-0 sejr.

Derefter skulle vi til KB. Vi havde vundet 
de to foregående kampe mod netop KB, 
og kampen startede også med et par rigtig 
gode chancer til os allerede i kampens første 
fem min. Vi udnyttede dem desværre ikke, 
og kampen forblev målløs for vores side, 
selv om vi havde flere gode muligheder. KB 
havde bragte sig foran 1-0 midt i 1. halvleg 
og lukkede til slut kampen til 2-0. En tæt 
og jævnbyrdig kamp, hvor vi desværre ikke 
kendte vores besøgelsestid.

AB – de forsvarende danske mestre - var næste 
modstander. Kampen blev spillet på Grejs Sta-
dion, ikke en bane, der på det tidspunkt indbød 
til teknisk fodbold. Dermed ville vores tidligere 
problem – det fysiske - blive mere afgørende, 
end vi umiddelbart kunne ønske os. Samtidig 
var det imod et hold, der har en af deres forcer 
netop på dette område. Disse antagelser kom 
også til at holde stik. Dog var vi langt bedre 
i den del af spillet end tidligere, og efter en 
hård og indædt fight sluttede opgøret 1-1. Et 
resultat, der ikke afspejlede tabellen, hvor vi 
og de efter foråret havde byttet plads – vi i 
toppen og de i bunden, men hvor underteg-
nede var godt tilfreds. Dette skyldtes, at AB 
må komme i gang og er for gode til at ligge 
i bunden og at vi ikke dumpede på vores 
tidligere svaghed – fysikken - og ikke mindst 
modet i den slags kampe.

EFB, som i foråret tromlede hen over os, 
var efterfølgende gæster i Grejs. Det var 
med nogen usikkerhed, vi mødte op til 
kampen. Var signalerne fra AB kampen i 
forhold til det fysiske spil holdbare? Vi var 
i forårets møde med EFB klart overmatchet 
på netop det område – hvor var vi nu? 
Kampen lignede forårets, dog var rollerne 
fuldstændig byttet rundt. Vi sad massivt på 
modstanderne, og efter 70 minutter førte vi 
4-0 og havde kampen under fuld kontrol. 
Lige pludselig slap vi grebet og lod dem 
unødigt komme ind i opgøret. De formåede 
dog kun at score to gange, så kampen 
sluttede med en 4-2 sejr.

Vores hidtidige resultater havde afstedkom-
met, at det efterfølgende opgør var en 
direkte duel om rækkens førsteplads. OB 
førte rækken med os lige i baghjul. Vi skulle 
dog vinde kampen, hvis vi ville overtage 
duksepladsen. Fire måneder tidligere, da vi 
mødtes sidst, var vi blevet spillet ud af 
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vores hjemmebane imod et totalt overle-
gent OB-hold. Nu skulle vi til Odense og 
kunne overtage deres førsteplads – ganske 
paradoksalt, men ikke mindre et faktum. 1. 
halvleg var meget jævnbyrdig med chan-
cer til begge hold, vi var dog de eneste, 
der scorede, og stillingen var 1-0 til os. 
I halvleg fik vi justeret et par ting, og 
i anden halvleg skabte de ikke alverden, 
og vi kunne med yderligere to scoringer 
trække os tilbage til Jylland med en flot 
og bemærkelsesværdi 3-0 sejr. Vi var nu i 
spidsen af landets bedste række og dermed 
”jagtet vildt” af alle de øvrige hold. 

Sejren mod OB havde dog sin pris. Vi havde 
opbrugt den tilladte kvote af karantæne-
point for en del af vore spillere, og sygdom 
og skader gjorde ikke vores situation let-
tere, da vi skulle møde Lyngby i halvsæso-
nens sidste hjemmekamp. Vi spillede dog en 
rigtig god kamp og burde mindst have haft 
et point. Det fik vi desværre ikke, da Lyngby 
scorede sejrsmålet lige før slutfløjtet, og vi 
måtte erkende et 1-2 nederlag.

I efteråret sidste kamp ude mod Hvidovre 
var problemerne på mandskabssiden fra den 
foregående uge ikke blevet mindre – fem 

U-19 Drenge Ligaen efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Brøndby  12 7 3 2 25 - 16 24   
2.  FC Midtjylland 12 7 2 3 36 - 19   23   
3.  Vejle  12 7 1 4 23 - 17 22   
4.  OB  12 6 3 3 30 - 21 21   
5.  Lyngby  11 5 4 2 16 - 14 19   
6.  Esbjerg  12 4 4 4 20 - 28 16   
7.  Hvidovre IF  12 4 3 5 24 - 20 15   
8.  FC Nordsjælland 11 4 1 6 20 - 23 13   
9.  AaB  12 4 1 7 19 - 30 13   
10. KB  12 3 3 6 24 - 29 12   
11. AGF/Viby  12 3 3 6 17 - 22 12   
12. AB  12 1 4 7 15 - 30 7  

U-18 Drenge Ligaen forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  AB   11 9 2 0 25 -  5   29   
2.  Hvidovre IF  11 6 3 2 29 - 23 21   
3.  Brøndby  11 6 2 3 24 - 16 20   
4.  FC Midtjylland 11 6 2 3 20 - 15 20   
5.  OB  11 6 2 3 20 - 17 20   
6.  Lyngby  11 6 1 4 28 - 18 19   
7.  Esbjerg  11 5 2 4 21 - 21 17   
8.  AGF/Viby  11 3 4 4 30 - 27 13   
9.  AaB  11 3 1 7 15 - 28 10   
10. Vejle  11 2 1 8 17 - 29 7   
11. KB  11 1 3 7 11 - 24 6   
12. Silkeborg  11 1 1 9 11 - 28 4  

mand ude af billedet til kampen var mere, 
end vi kunne klare. Vi spillede dog igen fin 
kamp, men skarpheden foran Hvidovres mål 
var ikke god nok, og det blev udslagsgivende 
i 1-3 nederlaget.

Vi har nu spillet det, der svarede til en hel sæson 
tidligere. Dette er foregået på højst opnåelige 
niveau i Danmark efter nogle sæsoner på næst-
højeste niveau og for vores U-19 årgang tred-
jehøjeste niveau. Det har været udfordrende 
og spændende at være vendt tilbage i det 
”fine” selskab, selv om vi vidste, at vores første 
halvsæson ville blive vanskelig.

Det var hårdt mentalt, at vi så ofte var lige 
ved og næsten uden at mærke sejrens sødme, 
men omvendt så skulle det støtte os og hin-
anden i, at der ikke manglede så meget. Det 
skulle være en ekstra motivation til at lytte 
til den ”indre stemme” – vi er på vej, det er 
ikke så meget, der mangler. Vi går efter det, 
og det kan ”skimtes” - det virker ikke umu-
ligt. Den tro, mentalt fokus og hårdt arbejde 
har gjort, at vi i løbet af efterårets kampe 
er blevet markant bedre. Vi har udviklet os 
langt mere eksplosivt end vore konkurrenter, 
og end vi selv havde turdet håbe på. 

Jeg vil takke spillere i truppen for en rigtig 
god, spændende og udviklende sæson. I 
kan med rette tillade jer at være stolte af 
jer selv og hinanden og se tilbage på en 
virkelig god og lærerig sæson. Forbered jer 
målrettet på nye udfordringer - de kom-
mer, og de kan løses via ydmyghed, snilde, 
vedholdende og hårdt arbejde.

Der skal også lyde en stort tak til Gary Pitcher 
og Erik Knudsen for foråret – ærgerligt, I ikke 
var med, da der ”blev høstet i efteråret,” men 
I var med, da fundamentet blev skabt. 

Jeg vil også takke forældrene for god og solid 
opbakning – specielt, da vi havde det sværest. 
Desuden tak til Thomas Mark, Henning Jepsen, 
Hans Jørgen Møller og sundhedssektoren for 
jeres indsats før og omkring kampene.  

Der skal også lyde en stor tak til mine træ-
nerkollegaer, Peder Roungkvist, Claus Nørga-
ard, Jan Dahlgaard og Jesper Søgaard.

Sluttelig en speciel og ekstra tak til teamet 
omkring holdet, Henrik Jørgensen, Hans Han-
sen, Brian Rasmussen og Rene L. Hansen.

Karsten K.  Andersen
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U-19 drenge Mesterrække 2
Så er sæsonen 2008 slut. Året begyndte 
med en træningsturnering, hvor vi skulle 
møde YM hold fra både Sønderborg i syd 
og AaB i nord. I træningsturneringen blev 
der vist fremragende spil, så der var håb 
for kvalifikation til Mesterrække 1. Desuden 
fik vi tilgang af et par nye spillere samt en 
del fra ligaholdet til vores kampe. 

Da turneringen endelig kom i gang, blev 
det til sejr i den første kamp. Alt var lyst, 
men turneringen bølgede frem og tilbage 
med nederlag til Egebjerg/Stensballe, AGF/
Viby og et særdeles ufortjent nederlag på 
hjemmebane mod FC Fredericia.  Senere i 
anden runde tog vi revanche for de neder-
lag, vi fik til de ovennævnte hold. Så til 
sidst tog vi til Fredericia fuld af selvtillid 
for at møde FC. Vi måtte nøjes med uaf-
gjort efter at have ført med 2–0, hvilket 
vi måtte takke os selv for, det var bare 
ikke godt nok. Dette betød, at vi måtte 
ned i Mesterrække 2. 

Efteråret i M 2 startede både godt og skidt. 
Holdet begyndte med en sejr over den sene-
re rækkevinder, Grindsted, men Totte måtte 
stoppe som træner på grund af sygdom i 
familien. Holdet stod derfor uden træner 
fra starten, men Ole Rasmussen førte holdet 
godt igennem den turbulente periode.

U-18 Drenge M forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Fredericia 10 7 2 1 26 - 14 23   
2.  Egebjerg/Stensballe 10 6 1 3 21 - 14 19   
3.  Vejle B  10 6 1 3 25 - 16 19   
4.  AGF/Viby  10 4 0 6 16 - 18 12   
5.  Skovbakken IK 10 2 1 7 10 - 24 7   
6.  Erritsø GIF  10 1 3 6 14 - 26 6  

U-19 Drenge M2 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Grindsted GIF 10 7 1 2 35 - 20 22   
2.  AGF/Viby  10 7 0 3 30 - 15 21   
3.  AIA/Tranbjerg 10 6 1 3 27 - 20 19   
4.  Vejle B  10 3 0 7 19 - 26 9   
5.  Erritsø GIF  10 3 0 7 24 - 39 9   
6.  Hedensted IF 10 3 0 7 15 - 30 9  

Midtvejs i sæsonen startede Steen Arne-
sen som træner med målsætningen om at 
bevare holdet i Mesterrække 2. Holdet lå 
på daværende tidspunkt sidst i rækken. Det 
lykkedes efter sejre mod bl.a. AIA/Tranbjerg, 
hvor Offei var kampens store spiller, og efter 
sejr over Erritsø, hvor Emil Sørensen spil-
lede stærkt som midtbanegeneral, og hvor 
Dardan gav os to flotte langskudsmål. 

Undervejs er vi desværre løbet ind i en 
række nederlag, som vi selv har været skyld 
i, enten på grund af advarsler/udvisninger 

U-19 Ynglinge 2
Bagerst fra venstre: Ole Rasmussen (holdleder), Steen Arnesen (træner), Michel Andy Mangal, Asbjørn Hansen,  
Morten Poulsen, Offei Awuku, Emil Sørensen og Christian Hansen
Forrest fra venstre: Alexander Bertelsen, Nathan Møller, Dennis Hansen, Eldar Lipa, Bjørn Isak, Jonas Pedersen 
og Dardan Beriska.
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(ikke et ord om dommerniveauet her..), 
skiftende holdsammensætning og mange 
stolpe-ud skud. Vi husker også den anden 
kamp mod Grindsted, hvor vi efter spil i 
verdensklasse førte med 4-1 ved pausen. 
Specielt Dennis Hansen og Alexander var fly-
vende. Men ak, vi kunne ikke gå på vandet, 
så kampen sluttede 5-4 til Grindsted.

Vi har i langt de fleste kampe været det 
bedst spillende fodboldhold, men vi må 
også sige, at holdet har haft et højt top-
niveau, men et lavt bundniveau. Derfor 
tilstræber trænerteamet, at holdet bliver 
langt mere homogent spillende i næste 
sæson. Desuden bliver træningen op til 
næste sæson udvidet med konditions- og 
fysisk/core træning, idet vi har haft det 
svært mod fysisk betonede hold… Men 

bare rolig, vi tager også en bold med til 
træning engang imellem!

Afslutningen på sæsonen blev en gyser 
– vi tabte noget ufortjent til Hedensted 
med 1-2 i sidste kamp, men da vi havde 
samme pointtal, men bedre måldifference 
end både Hedensted og Erritsø (og Heden-
sted desuden var udeblevet fra en kamp), 
så forblev vi i Mesterrække 2 som nummer 
fire ud af de seks hold.  

En stor tak til alle spillere for at blive 
ved med at tro på det og kæmpe videre 
”against all odds”. Vi ser frem til sæson 
2009 – hvor målsætningen er at rykke op 
i Mesterrække 1!

Ole og Steen

Nordkajen 9 · 7100 Vejle

Telefon: 75823511 · Fax: 75823761
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U-17 Drenge

Helle Rothausen

Året 2008 bød resultatmæssigt på både op- 
og nedture, og fakta er, at vi efter jul 
udover ligaholdet har et mesterrækkehold 
samt et junior 2 hold.

Vi startede året med en ligaspillertrup på 
22 spillere samt en trup i amatørafdelingen 
på 52 spillere. Ret hurtigt tyndede det dog 
ud i antallet af spillere i amatørafdelingen, 
men vi oplevede samtidig efter sommerfe-
riepausen en stor tilgang af spillere. 

Trænere/ledere brugte herefter en del krudt 
på at forklare afgangen af spillere, men 
samtidig at arbejde for en målsætning om 
et højere informationsniveau i afdelingen 
og en målsætning om, at det skal være 

godt at være såvel fodboldspiller, forældre 
samt træner i juniorafdelingen.

Årsagerne til afgang af spillere var mange, 
men generelt er U-17-årgangen også den 
årgang, hvor man som ung måske begyn-
der at få andre interesser udover fodbol-
den. Dette er svært at hamle op med, og 
spørgsmålet er også, om man altid skal gøre 
dette for enhver pris.

Vigtigere er at højne kvaliteten af det, 
som er. Vi har, udover en trænerafgang 
før sommerferien, haft en stabil træner-
trup, som har gjort et godt stykke arbejde 
i afdelingen. Der er altid noget, man kan 
blive bedre til, og der har da også været 
kritikpunkter fra forældre, som vi har lyttet 
til, drøftet og arbejdet med. 

Dialogen mellem alle interessenter i afde-
lingen skal være kendetegnende for afde-
lingen fremover. Vi har nået vores mål 
omkring et højere informationsniveau i 
afdelingen. Især har hjemmesiden været 
ivrigt brugt. Denne kan udnyttes endnu 
mere..  Niveauet for information kan lige-
ledes øges endnu mere. Det vil vi gerne 
være med til. Øvelse gør mester.

Vi har i 2008 været ramt af, at vi ikke rigtig 
har haft en konsulent til at støtte vores 

U-17 Junior Liga
Bagerst fra venstre: Abdul (træner), Jann Dalgaard (ass. træner), Jonas Malberg, Fuat Hansen, Alexander Scholz, Nicklas 
Ullum, Niels Bisp Rasmussen, Yannick Rasmussen, Denis Fazlagic, Martin Svelle, Bogi Reinert-Petersen, Peder Roungkvist 
(holdleder), Claus Nørgaard (Cheftræner)
Forrest fra venstre: Emre Küpilikilinc, Jacob Nielsen, Simon Andresen, Max Klevang, Thomas Christensen, Irfan Jakupi, 
Oliver Thychosen, Mikkel Drejer
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trænere i amatørafdelingen i deres store 
arbejde i klubben. Dette håber vi at få godt 
i gang, når vi starter i det nye år. Det kan 
være en stor hjælp i forhold til at højne 
kvaliteten generelt, men også i forhold til 
at arbejde videre med vores målsætning 
om, at det skal være godt at være spiller, 
forældre og træner i afdelingen.

Til slut vil jeg gerne her benytte lejlighe-
den til en stor tak til trænerne/lederne 
Claus Nørgaard, Peder Roungkvist, Kenneth 
Andersen, Torben Andersen, Morten Jensen, 
Jørgen Bærenholdt, Tonny Frederiksen og 
jer andre fra Liga-afdelingen for et godt 
samarbejde i 2008. Vi har haft et sjovt, 
irriterende besværligt nogle gange, spæn-
dende og godt samarbejde. Tak.

En tak skal også lyde til dem fra kontoret 
(Hans Jørgen, Henrik, Jan, Michael og alle jer), 
som har båret over med en ny afdelingsleder, 
som lige skulle finde ud af tingene.

Sidst, men ikke mindst en stor tak for den 
fine forældreopbakning.

Helle Rothausen
Afdelingsleder

U-17 Junior Liga forår
Det blev en rigtig lang opstart, der skulle 
danne basis for den forkortede U-16 Liga, 
som for VB’s Junior Ligas vedkommende 
begyndte den 5. maj kl. 14.00 på Peter 
Bangsvej i hovedstaden.

VB’s 93’ere havde sæsonen forinden spillet 
Drenge Mesterrække, mens 92’erne havde 
spillet 1. division, som sluttede med en place-
ring som nr. 1 bl.a. foran FC Nordsjælland.

Den lange opstart, det længe ventede come-
back for VB i Ligaen, samt spillernes sult var 
udslagsgivende for kampen, men i særdeles-
hed også for de efterfølgende 10 kampe. 

Kampen mod KB endte 0-0 – en godkendt 
første kamp, som vi dog i bakspejlet skulle 
have vundet.

Kampen blev dermed startskuddet på et 
godt forår, med en komfortabel femteplads 
til følge, kun 1 point fra bronze. Vi havde 
heldet (eller styrken) med i afgørende situa-
tioner, men tabte desværre til de hold, der 
lå foran os, så på sin vis var det vel helt 
fortjent med en femteplads – og som alle 
ved, lyver tabellen aldrig!

Holdet var og er et meget homogent hold, 
men uden de store profiler. Det gør, at 
alle er nødt til at arbejde 100 % i hver 
kamp, noget som også skulle blive en smule 
udslagsgivende i efteråret.

Efterår
Efter en velfortjent sommerferie mødte VB’s 
juniorer igen op til træning. Det var med 
nye ansigter på holdet, som dog hurtigt 
faldt ind i harmoni med resten af trup-
pen. Det skyldtes især en kanon tur til 
Tyskland, hvor vi hyggede os meget. Rent 
fodboldmæssigt skuffede vi dog, men det 
var en træningslejr og træningskampe, så 
det kom vi os hurtigt over.

I forhold til forårssæsonen, hvor opstarten 
nærmede sig et halv år, blev optakten til før-
ste turneringskamp ude mod AaB forholdsvis 
kort. Vi tabte 3-2, helt fortjent. Coach Claus 
sagde efterfølgende i sit oplæg mod KB, 
at man i sin anden kamp viser, om den 
første var ”rigtig” eller blot premierenerver. 

U-17 Drenge Ligaen efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Lyngby  12 10 1 1 35 - 9 31   
2.  FC Midtjylland 12 9 1 2 32 - 12 28   
3.  OB  12 6 3 3 21 - 19 21   
4.  FC Nordsjælland 12 5 2 5 19 - 20 17   
5.  AaB  12 5 2 5 12 - 15 17   
6.  Esbjerg  12 5 1 6 20 - 24 16   
7.  FK Viborg  12 3 6 3 19 - 19 15   
8.  Brøndby  12 3 4 5 15 - 17 13   
9.  Hvidovre  12 3 4 5 15 - 23 13   
10. AGF/Viby   12 3 2 7 15 - 24 11   
11. Vejle  12 3 1 8 19 - 30 10   
12. KB  12 2 3 7 9 - 19 9

U-16 Drenge Ligaen forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Lyngby  11 8 3 0 37 - 9 27   
2.  Brøndby  11 7 3 1 23 - 12 24   
3.  FC Nordsjælland 11 6 2 3 23 - 12 20   
4.  FC Midtjylland 11 6 1 4 28 - 24 19   
5.  Vejle  11 6 1 4 17 - 15 19   
6.  Esbjerg  11 5 1 5 22 - 25 16   
7.  FK Viborg  11 4 1 6 24 - 32 13   
8.  OB  11 4 0 7 15 - 18 12   
9.  KB  11 3 3 5 11 - 17 12   
10. AGF/Viby  11 3 2 6 13 - 22 11   
11. Hvidovre  11 3 0 8 6 - 21 9   
12. AaB  11 1 3 7 6 - 18 6  
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Vi vandt kampen 3-1, og resultatet kunne 
og skulle have været markant højere.

Efterfølgende har resultaterne været op og 
ned, noget som holdet også skal arbejde 
med. Vi er placeret i midten, og ligger der 
og bytter plads med de andre midterhold. 
Nu skal der, indtil sidste kamp den 22. 
november point på kontoen, så vi forhå-
bentlig kommer højere op og spiller med, 
hvor det er sjovere.

Trupliste
Max Klevang, Jacob Poulsen, Thomas Chri-
stensen, Alexander Scholz, Niels Bisp Ras-
mussen, Svelle Emre Küpilikilinc, Simon And-
resen, Jeppe Andersen, Nicklas Ullum, Denis 
Fazlagic, Mikkel Drejer, Fuat Hansen, Irfan 
Jakupi, Jeppe Ågaard, Oliver Thychosen, 
Yannick Rasmussen, Oliver Buhl, Nicolaj Bal-
le, Jonas Malberg, Bogi Reinert-Petersen.

Claus Nørgaard
træner

U-17 Mesterrække
Vi startede i foråret med træning på kunst-
stof banen på Idrætsskolen, hvor alle holde-
ne trænede sammen tre gange om ugen. Flot 
spillerfremmøde på en 40 til 45 spillere.
Senere blev holdene delt op, og vi tog på 
træningslejr i Spjald den 22.–24. feb. 2008. 
Weekenden gik med træning plus to træ-
ningskampe mod Herning Fremad og Lem-
vig IF. Derudover hyggede drengene sig med 
en tur i den lokale svømmehal.

Det lykkedes os at samle ca. 40.000 kr. sam-
men til træningstøj til alle spillere på de tre 

hold. En stor tak til TL Maskinfabrik, Hans 
Laursen, Bundgaard, Ejner Hessel og Trico.

Vi havde en god træningslejr og blev rystet 
godt sammen. Derefter blev der arbejdet 
hårdt frem mod den første turneringskamp 
i starten af april.

Den første turneringskamp var mod lokalri-
valerne fra AC Horsens, som var nedrykkere 
fra junior divisionen. Vi vidste fra start, at 
det ville blive en hård kamp, og alle måtte 
yde deres bedste for at trække en sejr i 
land. Kampen blev pga. vejret spillet på 
kunststof banen, og der var flot fremmøde 
af tilskuere. Opgøret blev spillet i et pænt, 
fysisk hårdt tempo, som vore drenge kom 
godt ud af. Vi fik en fightersejr på 1–0 
på et mål af Dennis Rand. 

Efter at have spillet og trænet på kunststof 
nogle måneder, kom vi endelig på græs 
på Nordre.

Efter vores gode start mod ACH forløb 
de næste kampe med et nederlag og to 
sejre. Efter en nogenlunde start havde vi 
en svagere periode på tre nederlag i streg, 
så nu måtte der virkelig arbejdes hårdt for 
at nå tilbage til toppen af vores pulje og 
nå vores mål. Vores sidste tre kampe vandt 
vi og blev nr. 3 i puljen, hvilket ikke helt 
var nok til at blive i mester 1.

I foråret var vi også til en miniturnering i 
Brædstrup, hvor vi mødte hold som Ham-
burg SV. Der stod vi som vindere, da dagen 
var omme. En god minitræningsturnering 
midt i sæsonen.

Efter sommerferien skulle vi starte på en 
frisk i U-17 Mester 2 nu med tilgang og 
afgang af spillere.

Sæsonen startede ikke så godt, da vi havde 
to nederlag i de første to kampe, hvor vi 
også spillede med svære præmisser. Herefter 
fulgte to flotte sejre, og vi var tilbage på 
sporet. Et nederlag mod Hedensted IF og TMG 
gjorde, at vi måtte kæmpe for topplacering 
og overlevelse i Mesterrækken.

Dog, som vi havde vist tidligere på sæsonen, 
kom vi rigtig godt tilbage på sporet, og vi 
vandt tre kampe og spillede en uafgjort i 
de sidste fire kampe. 

Vi sluttede forår og efterår på tredjepladsen 
og sjovt nok med 16 point, fem sejre, en 

U-16 Drenge M forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  AC Horsens  10 7 2 1 25 - 5 23   
2.  AGF/Viby  10 6 1 3 33 - 16 19   
3.  Vejle B  10 5 1 4 20 - 19 16   
4.  Viborg FF/SIK 10 3 2 5 15 - 26 11   
5.  Silkeborg IF 10 3 1 6 10 - 17 10   
6.  Hedensted IF 10 2 1 7 14 - 34 7 

U-17 Drenge M 2 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  TMG  10 8 2 0 33 - 9 26   
2.  Hedensted IF 10 5 1 4 27 - 18 16   
3.  Vejle B  10 5 1 4 21 - 22 16   
4.  FC Fredericia 10 2 6 2 18 - 17 12   
5.  Aabyhøj IF  10 2 2 6 17 – 27 8   
6.  Kolding B  10 2 0 8 15 – 38 6 
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uafgjort og fire nederlag i begge puljer. 
Det kan man vel kalde rimeligt stabilt. 

Som afslutning på året drog vi med et sam-
let hold af U-17 spillere i amatørafdelingen 
til Limone Cup i Italien, hvor vi vandt hele 
turneringen. Se beskrivelse andet sted. 
Årets spiller: Emil Beck.
Årets fighter: Jeppe Thagaard.
Årets fidus: Kasper Rasmussen.
Stort TAK for et godt år. Glæder os til at 
se jer igen i fremtiden….

Kenneth Andersen, Morten Jensen & 
Torben Andersen

U-17 1
Vi startede op indendørs samt med løbetræ-
ning den 4. januar med alle de juniorspil-
lere, der ikke hørte under Ligaholdet.

Her trænede vi teknik og grundlagde kon-
ditionen for foråret. Vi var omkring 40 
spillere. Efter vinterferien trænede Mester, 
A og B sammen på kunstgræsbanen tre 
gange om ugen.

Det lykkedes os at samle ca. 40.000 kr. sam-
men til træningstøj til alle spillere på de 3 
hold. En stor tak til: TL Maskinfabrik, Hans 
Laursen, Bundgaard, Ejner Hessel og Trico.

Midt i marts tog vi på træningstur til Køge. 
Vi ankom til Køge station kl. 20:00, hvor 
vi blev modtaget af tidligere Køge-spiller 
Daniel Bærenholdt, som førte os hen til 
den lokale skole, hvor han stod for teknisk 
træning i gymnastiksalen. 

Om lørdagen spillede vi mod Køges Mester 
92 hold, hvor vi vandt en meget tæt kamp 
2-1 på god fight og vindervilje. Senere på 
dagen spillede vi mod Karlslundes A hold, 
her tabte vi med 3-0. Om aftenen blev der 
hygget på skolen med pizza og boldspil.

Søndag formiddag spillede vi mod Køge 
Mester 93, dette var ligeledes en tæt kamp 
mod et teknisk godt hold. Vi vandt 3-2. 
Senere på dagen gik det så retur mod til 
Vejle med en flok trætte drenge.

Turneringen gik i gang. Her fik vi en dårlig 
start mod Jelling, da vi tabte 2-1, men her-
efter fulgte en række gode kampe, hvor vi 
blandt andet slog et andet tophold Vinding 
8-1 i en fantastisk kamp, samt VFC i en 
tæt og hård kamp.

Samlet blev vi i U-17 1. I sommerferien miste-
de vi en del spillere, nogle til efterskole og 
andre til nærliggende klubber, hvilket betød 
at vi blev nødt til at lukke vores fjerdehold, 
og at den samlede tredjeholdstrup næsten 
kun bestod af årgang ’93 spillere.

Efterårssæsonen blev en svær tid, da vi 
mødte næsten rene ’92 hold, men på trods 
af det leverede vi mange gode præstationer 
på banen, flere af kampene førte vi ved 
halvleg, men gik ned i slutningen af kam-
pen. De fleste af kampene tabte vi med et 
enkelt mål, mens vi spillede to af kampene 
uafgjort.

Det samlede resultat blev dog, at vi fra 
foråret skal spille i U-17 2. I efterårsferien 
havde vi en kanon tur til Italien sammen 
med pigerne, hvor vi vandt turneringen. 

I løbet af året havde vi flere spillere, 
som kandiderede til årets spiller. Vi valgte 
Jakob Frederiksen, som har været med på 
holdet i hele sæsonen. Han har udvist en 
stor kampgejst og en stigende udvikling, 
ligesom han uden for banen har været en 
god kammerat. Årets fighter blev Casper 
Christiansen, som kom til klubben efter 
sommerferien. Han har vist et højt stabilt 
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niveau. Årets topscorer blev efter Italiens-
turneringen Christian Hjort med 14 mål. Han 
har en vis evne til at score mange afgø-
rende mål. Det kunne måske være blevet 
til flere, hvis han ikke havde spillet flere 
kampe på Mesterrækkeholdet.

En af de spillere, som kom fra fjerdehol-
det, mødte altid op med godt humør og 
utrolig kampgejst og gjorde det fornuf-
tigt, når han var på banen. Altid tilfreds 
og med en god indstilling. Derfor blev 
årets fiduspokal tildelt Sebastian Schultz 
for ovenstående kvaliteter.

Tak for et dejligt år med U-17 A.

Jørgen Bærenholdt og Tonny Frederiksen

Limone Cup
I sommeren 2008 besluttede vi igen at tage 
til Limone Cup i Italien. Hen over efteråret 
samlede vi penge ind til turen, så alle havde 
økonomisk mulighed for at tage med.

Lørdag den 11. oktober mødte 17 friske 
drenge op ved Vejle Stadion sammen med 
22 U-15 piger for at drage de 1500 km 
sydover. Drengene var mødt op i deres 
sponsortøj og var et flot skue.

Busturen ned over Tyskland og Østrig til Gar-
daland gik hurtigt og smertefrit. Alle sad godt 

og fik en god nats søvn. Stemningen var fra 
starten god, og alle drenge og piger såvel som 
ledere var opsatte på at få en god tur.
Vi blev godt rystet sammen søndag i det 
flotte Gardaland, og alle var godt trætte, 
da vi ankom til Garda Village, hvor vi skulle 
indkvarteres i små bungalows.

Mandag morgen stod vi tidligt op for at 
køre til vores første kamp. Først skulle 
pigerne dog spille, og selv om vi forsøgte 
at opmuntre dem, lykkedes det dog ikke 
for dem at vinde.

Vores kamp mod Hjorten (Herlev) startede 
meget nervøst, da vi efter ca. 10 minut-
ter kom bagud 0-1, selv om vi havde det 
meste af spillet. Inden halvlegen var ovre, 
havde vi dog bragt os i front med 2-1. 
I starten af anden halvleg, da vi øgede 
føringen til 3-1, knækkede Hjorten, og 
resten af kampen stod i VB’s tegn, og vi 
vandt med 8-1.

Da pigerne skulle spille deres anden kamp, 
var vores drenge i højt humør og gav 
pigerne en støtte, der kunne høres langt 
ud over stadionet. Vi mener, at det lagde 
grunden for en sikker sejr til pigerne…
Om aftenen var vi godt trætte, og det var 
ikke svært at få drengene til at falde til ro. 
Allerede omkring kl. 22 lå alle i deres senge 
efter en varm og begivenhedsrig dag.

Tirsdag var turneringsfri dag, hvor vi spiste 
sent morgenmad og derefter drog samlet 
piger og drenge på marked i Desezano. 
Ved middagstid tog vi til Sirmione halvøen, 
hvor der ligger en gammel fæstningsby. Her 
var der igen var mulighed for at handle og 
spise den meget gode italienske is.

Senere på eftermiddagen drog vi til Valdi-
pone (ca. 40 km øst for Verona). Der skulle 
vi møde et lokalt drengehold. Vi blev godt 
modtaget på deres meget flotte stadion. Vi 
skulle spille på en kunststofbane, hvilket dog 
ikke hæmmede vores spil, og med god støtte 
fra de medrejsende piger vandt vi kampen 
17-1 (det var kun U-15 spillere, vi spillede 
imod). Efter kampen blev vi trænere inviteret 
ind i klubhuset, hvor vi smagte den lokale 
hvidvin, mens spillerne klædte om.

Dagen efter stod vi igen tidligt op, for 
vi skulle spille på tre forskellige stadions, 
hvilket gav vores buschauffører en del 
hovedbrud, men alt flaskede sig med en 
lang køretur for alle.

U-16 Drenge A forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Fredericia 11 10 0 1 56 -  7 30   
2.  Horsens fS  11 8 1 2 52 - 22 25   
3.  FC Horsens  11 8 1 2 49 - 24 25   
4.  Vinding SF  11 8 0 3 42 - 23 24   
5.  Jelling fS  11 7 0 4 39 - 24 21   
6.  Vejle B  11 7 0 4 32 - 19 21   
7.  Vejle FC  11 5 0 6 36 - 31 15   
8.  Bredballe IF 11 5 0 6 18 - 30 15   
9.  Hatting/Torsted 11 3 0 8 28 - 52 9   
10. Hedensted IF 11 2 0 9 16 - 65 6   
11. Erritsø GIF  11 2 0 9 22 - 53 6   
12. F.C. Ådalen  11 0 0 11 17 - 57 0 

U-17 Drenge 1 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Horsens  10 8 1 1 25 - 15 25   
2.  Horsens fS  10 6 0 4 35 - 25 18   
3.  Vejle FC  10 4 3 3 21 - 21 15   
4.  Odder IGF  10 4 1 5 17 - 18 13   
5.  FC Skanderborg 10 4 1 5 15 - 18 13   
6.  Vejle B  10 0 2 8 12 - 28 2  
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Den første kamp var mod Hadsten, hvor 
vi dominerede kampen fra første fløjt. Vi 
vandt kampen 2-0, og det lykkedes vores 
drenge at holde Hadsten fra ethvert tilløb 
til målchancer.

Herefter havde vi en lang pause, og vi 
skulle spille næste kamp kl. 14.00 i stegende 
hede. Kampen var imod Vordingborg, og 
den kamp blev meget spændende. Selv om 
vi igen holdt modstanderen fra målchancer, 
så var vi selv meget uskarpe foran mål og 
brændte flere oplagte chancer. Dog lykke-
des det os i sidste sekund at score det for-
løsende mål, som gav sejren på 1-0, hvilket 
kostede overskægget hos træner Jørgen, 
da han havde lovet at fjerne skovsneglen, 
hvis vi vandt alle tre kampe..!

Hermed var pokalen hjemme, og drengene 
var meget stolte, da de ved aftensmaden 
kunne række trofæet i vejret.

Om aftenen var der en livlig stemning 
blandt drengene og pigerne, og de havde 
en hyggelig sidste aften ved Gardasøen.

Torsdag morgen stod vi sent op, da vi først 
skulle drage nordpå igen ved 12- tiden. 

Alt i alt har vi haft en kanon tur, hvor 
vi har fået et fantastisk sammenhold på 
tværs af drenge-/pigeholdene, og vi kan 
kun opfordre til lignende ture, hvor der 
deltager både drenge og piger fra VB.

Et af nøgleordene fra denne tur har været 
sammenhold og vel at mærke VB-sammen-
hold. Vi –følelsen var ægte, hvilket helt 
sikkert kan bruges i samarbejdet derhjemme 
i klub regi.

Vores unge spillere har opført sig eksempla-
risk under hele turen og været nogle gode 
ambassadører for VB. Vi siger tak til alle 
for en god oplevelse, specielt skal trænere 
og forældre fra pigeafdelingen have stor 
tak for hyggeligt samvær.

Til sidst vil vi også gerne rose vores to 
chauffører Thomas og Svend Aage fra Vejle 
Turist for stor fleksibilitet og deres måde 
at være på.

Helle Rothausen, Kenneth Andersen, Jør-
gen Bærenholdt og Tonny Frederiksen.
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Det har i år været en fornøjelse og inspiration 
at arbejde sammen med samtlige trænere og 
holdledere i U-15 drengeafdelingen. 

Jeres indsigt i og interesse for fodbold 
og spillernes udvikling har bragt mig stor 
glæde og tilfredsstillelse ved samarbejdet.  
Spilleglæden og kammeratskabet har igen-
nem hele sæsonen været i højsædet, lige-
som der har været masser af glæde, smil 
og latter. 

Året 2008 har for drengeafdelingen været 
fremragende, der har været mere end 
80 spillere fordelt på fem 11-mandshold. 
Holdenes sportslige bedrifter vil ikke blive 
beskrevet her - det lægges i gode hænder 
hos den enkelte træner. De vil berette om 
årets gang med hver sit hold. 

Ildsjæle blandt forældre har i årets løb 
hjulpet til med kioskarbejde, ispakning, 
uddeling af telefonbøger, kørsel, tøjvask 
og andet. Tak til dem. 

U-15 Drenge

Til sidst vil jeg minde drengene om, at nok 
er det vigtigt i fodbold at kunne forsvare 
sit eget mål og score i modstandernes, men 
de vigtigste mål er dem, der ikke kan scores 
på, nemlig dem I selv sætter jer. Sæt dem 
højt og stop ikke, før I når dem! Og glem 
aldrig glæden ved legen med bolden.

Maiken Kehlet
afdelingsleder

U-15 Mester
Når man skal gøre status over sæsonen 2008 
for U-15 holdets vedkommende, er det, der 
springer mest i øjnene, de store forandringer 
og tiltag, der er sket i årets løb. I august 
startede Vejle Kommune eliteidrætsklasser 
på Nørremarksskolen, hvor en del af vores 
dygtigste U-15 spillere valgte at gå. 

Det betyder, at vi hele efteråret har haft 10 
årgang 95 og 10 spillere i årgang 94 med 
mulighed for at træne tre morgener ugentligt 
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i skoletiden. Den øgede træningsmængde og 
den helt nye hverdag har stillet meget store 
krav til spillerne, og det har givetvis kostet 
nogle enkelte point i løbet af efteråret, at 
vi har været mentalt trætte. Til gengæld 
mener vi omkring spillerne også, at vi nu kan 
begynde at se resultaterne, og er overbeviste 
om at den øgede træningsmængde vil kunne 
ses i løbet af det kommende forår. 

Den anden store omvæltning er jo som i alle 
andre rækker, at turneringsåret kommer til 
at følge skoleåret, så den årgang, der hed 
U-14 før sommerpausen, nu hedder U-15 og 
spiller sammen indtil sommerferien. 

Sportsligt har året budt på kvalifikation til 
Mesterrække 1 og kampe mod nogle af 
Jyllands bedste drengehold i efteråret. Her 
sluttede holdet lidt skuffende i forhold til 
egne forventninger som nummer 4, men 
undgik dog at spille kvalifikationskamp om 
nedrykning til mesterrække 2. Vores næst-
bedste U-15 hold som fortrinsvis består af 
spillere fra årgang 95, sluttede efteråret af 
med flot at kvalificere sig til Mesterrække 
2 i den kommende halvsæson. 

Ligeledes har vores bedste U-15 hold spillet 
sig frem til pokalfinalen i både foråret og 
efteråret. I begge tilfælde var modstande-
ren AGF, og ligeledes i begge tilfælde var 
Århusdrengene bedre end os og endte som 

pokalvindere både forår og efterår.
Året har også budt på andre oplevelser i 
form af stævner og træningslejre. Allerede 
i november 2007 deltog den nye drengeår-
gang i OB’s træningsstævne i Tårup. Et godt 
træningsstævne med rigtig gode modstan-
dere. Desuden har holdet deltaget i en fælles 
træningslejr i Skærbæk med U-13, U-17 og 
U-19 holdet. En del af drengene har spillet 
EM for U-15 hold i Polen og været på træ-
ningslejr i Tyskland, ligeledes sammen med 
U-17 og U-19 holdet. Disse ture er enormt 
udviklende for spilleren, der på tætteste hold 
kan se næste trin i fodboldspillet og kan 
lære af de ældre spillere. 

Set fra et trænersynspunkt har et af vore 
store mål i år været af få spillerne til at være 
bevidste om, at de kom til træning for at blive 
dygtigere, og at det var en proces, de selv i 
samarbejde med os trænere var ansvarlig for. 
Det betyder, at man kommer for at træne 
og ikke for at blive trænet. Vi er kommet 
et langt stykke, og lederne omkring holdet 
har kunnet se fremskridt over hele sæsonen, 
men der er stadig et stykke at nå.

Alt i alt har U-15 afdelingen haft et godt 
år med stor udvikling for den enkelte spil-
ler og med sportslige resultater, der er lidt 
mere end godkendt.    

Nikolaj Primdal

U-15 Drenge M
Bagest fra venstre: Søren Lykke (ass.træner), Ajmal Baz Mohamed, Andreas Jørgensen, Kasper Jepsen, Djulijan Alijevic, 
Patrick Born, Nikolaj Vilsbøll, Jesper Svenningsen, Mads Zederkof, Nikolaj Primdal (træner)
Forrest fra venstre: Lars Hansen (holdleder), Andreas Møller, Jonas Djernæs, Prapkon Thaokrathok, Sebastian Nørby-
gaard, Niclas Nymand, Andrè Hyrm, Anthon Eriksen.
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Nike Premier Cup 2008 
Vi skulle mødes torsdag tidlig morgen 
kl.03.00 på Vejle Stadion, hvorefter vi 
skulle med bus til Kastrup Lufthavn. Bustu-
ren gik hurtigt, da der var god stemning 
blandt gutterne. Nogle var mere morgen-
friske end andre, kan man roligt sige, 
da der lå et par stykker og sov. Så steg 
vi ud af busserne, fik fat i bagagen og 
tjekkede ind. 

Så var der lidt tid i lufthavnen, hvor hol-
det gik lidt spredt rundt og kiggede i 
taxfree butikkerne. Så var der samling på 
drengene, og vi steg ombord på flyet. Til 
morgenmad var der en bolle med brieost 
og juice ved siden af. Med en fin landing 
steg vi af flyet og ventede på bagagen 
i afgangshallen. Vi fik bagagen, og så 
ventede der igen en bustur til Lódz. 

Torsdag
Inden vi ankom til hotellet, fik vi udleveret 
en taske fra Nike med en støvlepose, en 
kasket og en T-shirt. Det var også der, vi 
fik et spillerkort, så de kunne se, hvor vi 
kom fra, hvilken klub og navn. Så ankom 
vi til hotellet og tjekkede ind. Derefter 
fik vi et værelse, hvor man skulle bo to 
eller tre sammen. Hvem der skulle bo sam-
men med hvem, havde trænerne bestemt 
på forhånd. 

Vi fik pakket noget af bagagen ud og fik 
kigget på værelserne. Så var der lidt mad på 
menuen i hotellets restaurant. Så gik turen 
til Lódz Stadion, hvor der var forberedt en 
åbningsceremoni med puljeinddeling, musik 
og taler fra de arrangerende folk. Så tilbage 
til hotellet for at få noget søvn.

Fredag
Vi skulle tidligt op, da vi skulle spille kamp 
kl.10.00. Vi fik lækker morgenmad, pak-
kede tasken og skulle så over på Stadion. 
Første kamp var mod Kroatiske FC Zagreb, 
opvarmningen gik stille og roligt. Så kom 
tiden, hvor vi skulle løbe ind på banen, 
forældrene stod og heppede på den lille 
tribune ved siden af banen. 

Kampen blev fløjtet i gang, og der gik 
ikke længe, inden man kunne se, at vi 
ikke var helt klar, heldigvis gjaldt det 
samme for Zagreb. De kom dog foran, 
før vi gik til pause. I pausen fik vi en 
slurk vand og en lille peptalk af coach 
Nikolaj. Det hjalp lidt på det, og vi fik 
da scoret kort før den ordinære spilletid, 

men dommeren havde lagt mere overtid 
til end forventet, og Zagreb scorede inde 
i overtiden. Et lidt træls nederlag, men vi 
måtte op på hesten igen. 

Næste kamp om fredagen var mod israelske 
Hapoel Tel-aviv. Her kom vi bedre fra start 
end i den forrige kamp, Vi scorede, inden 
der blev fløjtet til pause, igen en kamp 
med stor opbakning fra forældrene. Anden 
halvleg var det 50:50 i boldbesiddelse. Hen 
mod slutningen fik israelerne udlignet, selv 
om det var lidt ufortjent. Kampen endte 
1-1, og det var vi ikke helt tilfredse med. 
Vi kørte tilbage til hotellet, hvor vi fik lidt 
aftensmad. Efter måltidet var vi sammen 
på værelserne på kryds og tværs, inden 
det blev sengetid. 

Lørdag
Lørdag skulle vi igen tidligt op og spise 
morgenmad. Vi skulle spille tre kampe 
mod henholdsvis Ungarn, Sverige og Nor-
ge. Den første kamp var mod ungarske 
Púskas Academy, hvor vi mildt sagt blev 
spillet ud af banen i første halvleg. Efter 
pausen blev vores spil lidt bedre, men vi 
tabte desværre kampen 2-0. Men vi holdt 
modet oppe og så frem til næste kamp 
mod Vaksala fra Sverige. 

Vi startede kampen bedst og med en flot 
scoring af Nicklas Ullum Bach Nielsen, som 
sendte bolden sikkert op i hjørnet på 
oplæg fra Oliver Thychosen. Humøret var 
højt hos både os og forældrene! I anden 
halvleg var det total dominans fra Vejle 
Boldklub, og der gik ikke længe, før halv-
blinde Morten Skov fik scoret til 2-0. Da der 
var et kvarter tilbage, blev kampen kronet 
med en sikker scoring af Ronni Nordnæs 
på et flot lagt indlæg af Emil Bech. Og 
VB forlod banen som fortjente vindere! 
Kamp nr. 3 var mod norske Vålerenga, 
som var et godt hold. 

Vi startede kampen bedst, og Morten Skov 
brændte en stor chance. Kampen endte 0-0 
i den ordinære spilletid, så vi skulle derfor 
ud i forlænget. Der gik ikke længe, før 
forløsningen kom, og Niels B.R. scorede til 
slutresultatet 1-0 til os. Da dette var en 
placeringskamp om pladserne fra 9-12, og 
da vi havde vundet kampen mod Vålerenga, 
gjaldt det om søndagen 9.-10. pladserne. 
Efter kampen mod Vålerenga, skulle vi med 
bus tilbage til hotellet, hvor der ventede 
os aftensmad. 
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Søndag
Kampen om niendepladsen stod mod det 
tyrkiske hold Genclerbirgli. Vi stod igen op 
tidligt, fik morgenmad og tog ud til stadion, 
hvor der ventede en nervepirrende kamp 
mod tyrkerne. De startede kampen bedst, 
og vi indså, at vi nok var fysisk underlegne. 
Der gik ikke længe, før Niclas Nymand lavede 
straffe, men heldigvis sparkede tyrkerne forbi 
målet. I anden halvleg dominerede tyrkerne, 
og de scorede til slutresultatet 1-0. Vi gav den 
dog alt, hvad vi havde tilbage af kræfter, men 
tyrkerne havde lige den tand mere kræfter 
end os. Efter kampen kørte vi lidt skuffede 
tilbage til hotellet, hvor der ventede os et 
bad, og derefter gik vi i byen og spiste.

Mandag
Mandag morgen skulle vi knap så tidligt 
op og kunne derfor sove lidt længere. Da 
vi havde spist morgenmad, skulle vi lige ud 
og løbe en lille tur med Hans Hansen for 
ligesom at løsne lidt op i de slidte ben. 
Ellers gik der tid med at få lidt pakket, 
og så skulle vi hjem.
Alt i alt en super fed oplevelse, er sikker 
på, ingen fra holdet vil glemme den.
En enorm stor tak til:
Cheftræner Nikolaj Primdal
Hjælpetrænere Søren lykke & Hans Hansen
Holdleder Lars Hansen
Massør Anette Malberg (havde det ikke     
været for hende, havde vi nok ikke 
klaret os så godt).
Forældre/fans, tak til alle forældrene, det 
var en dejlig fornemmelse på banen med 
så mange bag holdet, det er dejligt med 
så god opbakning.

Emil Bech & Ronni Nordnæs

U-15 Drenge 1, forår
VB’s 2. drenge leverede en fin forårs-
sæson i en svær U-14 A-række. Holdet 
bestod gennem hele turneringen af flest 
nyoprykkede spillere fra årgang 95 og 
blev fra første fløjt sat under et stort 
fysisk pres. Den første kamp imod Tør-
ring/Ølholm blev tabt, og det stod klart, 
at spillerne hurtigt skulle omstille sig 
fysisk og tempomæssigt, for at målet om 
kvalifikation til drenge 1 kunne opnås. De 
efterfølgende kampe var alle meget lige, 
og efterhånden som spillerne fik vænnet 
sig til tempoet i kampene, begyndte sej-
rene at komme i hus. Specielt flot var 
sejren på udebane over Hedensted, et 
af rækkens stærkeste hold.

Efter forårssæsonen sluttede vi på en fin 
femteplads og havde dermed opnået kva-
lifikation til Drenge 1.

Der var mange spillere, der gjorde sig 
flot bemærket i løbet af turneringen. Hol-
dets støttespillere fra årgang 94, Andreas 
Møller, Mads Lyhne og Simon Enevoldsen 
var vigtige for os, ligesom mange af de 
nyoprykkede 95’ere gav gode prøver på 
deres talenter. Bl.a. Christoffer Pedersen 
med mange flotte scoringer, Rasmus Hau-
gstrup, der lagde meget til sit målmands-
spil og arbejdsomme André Hyrm.

Efterår
En fornem efterårssæson endte med 
oprykning til U-15 Mesterrække 2 for VB’s 
2. drenge. Blot to nederlag og flotte syv 
sejre i de ti kampe var nok til, at det 
meget unge hold sluttede på en af de fire 
andenpladser, der var adgangsgivende til 
forårets Mesterrække 2. 

Vi udviste stor stabilitet i forsvarsspillet, 
var meget dominerende i vores opbyg-
ningsspil og direkte i vores angrebsspil. 
Den satsning, vi gjorde ved at spille med 
mange 95’ere i foråret, gav et flot resul-
tat. De unge spillere havde nu fået et 
halvt års drengefodbold i benene og var 
dermed klar til at spille med i toppen 
af rækken. Den fysiske og tempomæs-
sige forskel var udlignet, og drengene 
vandt nu også de tætte kampe. Specielt 
sejren i Odder samt det uafgjorte resultat 
i Hedensted var flotte kampe og gode 
resultater.

Gode præstationer var der mange af, og 
særlig stærkt stod vores firebackkæde. 

U-14 drenge M forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  AGF, Aarhus 10 10 0 0 43 -  7 30   
2.  Vejle B  10 6 2 2 22 -  9 20   
3.  AC Horsens  10 5 1 4 14 - 17 16   
4.  Viby IF  10 3 0 7 8 - 25 9   
5.  Kolding IF  10 2 1 7 9 - 19 7   
6.  Kolding B  10 1 2 7 11 - 30 5 

U-15 drenge M 1 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FIF/B 1909  10 8 0 2 36 - 10 24   
2.  Esbjerg fB  10 7 0 3 22 - 13 21   
3.  FC Sønderborg 10 6 1 3 33 - 20 19   
4.  Vejle B  10 5 1 4 25 - 16 16   
5.  AC Horsens  10 1 1 8 8 - 35 4   
6.  TPI/SB   10 0 3 7 8 - 38 3 
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Derudover var der mange flotte individu-
elle præstationer, bl.a. Mikkel Oksbjerre 
viste eksempler på sin speed og driblin-
ger, Joakim Momme blev stærkere i sit 
duelspil, og Jonas Djernæs var solid på 
den centrale midtbane.

Vi ser alle meget frem til at skulle prøve os selv 
af på et højere niveau efter vinterferien.

Til sidst en stor tak til alle forældrene 
for den gode opbakning i forbindelse 
med kampene og for hjælp til uddeling 
af telefonbøger. 

Henrik Møller, holdleder
Mathias Rahman, ass. træner

Søren Lykke Sørensen, træner

U-14 drenge A forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Fredericia KFUM 11 10 0 1 50 - 9 30   
2.  Vinding SF  11 8 1 2 52 - 16 25   
3.  Hedensted IF 11 8 1 2 40 - 20 25   
4.  Tørring/Ølholm 11 8 0 3 45 - 15 24   
5.  Vejle B  11 7 0 4 41 - 24 21   
6.  Brande IF  11 6 1 4 33 - 30 19   
7.  RMÅ  11 5 0 6 28 - 40 15   
8.  Bredballe IF 11 5 0 6 46 - 35 15   
9.  Give Fremad 11 2 1 8 15 - 58 7   
10. Erritsø GIF  11 2 0 9 20 - 58 6   
11. Skibet IF  11 1 1 9 14 - 42 4   
12. Fredericia fF 11 1 1 9 18 - 55 4 

U-15 drenge 1 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Hedensted IF 10 8 1 1 38 - 12 25   
2.  Vejle B  10 7 1 2 30 - 13 22   
3.  Bredballe IF 10 6 1 3 20 - 17 19   
4.  Odder IGF  10 4 0 6 21 - 19 12   
5.  Hovedgaard IF 10 2 1 7 8 - 31 7   
6.  FC Horsens  10 1 0 9 10 - 35 3 

U-15 Drenge 1
Bagest fra venstre: Søren Lykke (træner), Mads Lyhne, Andreas Møller, Mikkel Oksbjerre, Joakim Momme, Jonas 
Djernæs, Eldis Mahmutinovic, Simon Enevoldsen, Henrik Møller (holdleder)
Forrest fra venstre: Nichlas Baadsgaard, Alexander Andersen, Emil Lund, Rasmus Haugstrup, Christoffer Pedersen,
Andrè Hyrm, Andreas Søndergaard-Pedersen.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-15 Drenge 3
Vi startede foråret med at spille i B1 rækken, 
men et par dumme pointtab gjorde, at vi slut-
tede fem point fra andenpladsen, og dermed 
skulle vi spille Drenge 3 i efteråret.

De sidste fem kampe i foråret var vi ubesej-
rede, og i efteråret var vi totalt suveræne. 
Ni sejre og en uafgjort og for det meste 
efter rigtig flot spil. 15 turneringskampe 
i træk, hvoraf de 13 blev vundet, viser, 
hvilket potentiale og talent der er blandt 
disse drenge. Godt gået, det har været en 
fornøjelse at træne jer.
 

Carsten & Karsten

U-15 Drenge 3
bagerst: Peter,  Anders, Nicolai,  Søgaard,  Joachim,  Thomas,  Erol, Snedker, Gude.
Forrest: Hakim,  Ozhan,  Mads Bo, Waheed,  John, 
Fraværende: Sebastian,  Lika,  Kasper Min, Kasper F.

U-14 drenge B1 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Jelling fS  11 9 1 1 49 - 11 28   
2.  Gauerslund IF 11 7 3 1 31 - 10 24   
3.  Vinding SF  11 7 2 2 41 - 17 23   
4.  Vejle Kammeraterne 11 7 2 2 36 - 18 23   
5.  Uldum/Lindved 11 7 1 3 51 - 34 22   
6.  Bredsten IF  11 7 1 3 55 - 23 22   
7.  Vejle B (1)  11 6 1 4 34 - 18 19   
8.  Sole IF  11 4 0 7 23 - 33 12   
9.  Ammitsbøl/Jerlev IF 11 3 1 7 34 - 53 10   
10. Hover IF (2) 11 2 0 9 17 - 49 6   
11. Bredballe IF 11 1 0 10 11 - 59 3 
12. Vejle B (2)  11 0 0 11 7 - 64 0  

U-15 drenge 3 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10 9 1 0 49 - 16 28   
2.  Vejle Kammeraterne 10 7 0 3 43 - 16 21   
3.  Sole IF  10 4 1 5 24 - 32 13   
4.  Uldum/Lindved 10 3 2 5 34 - 51 11   
5.  Hover IF  10 3 0 7 32 - 40 9 
6.  Hedensted IF 10 2 0 8 18 - 45 6 
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U-15 drenge 4 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vinding SF  10 10 0 0 34 -  4 30   
2.  Vejle B (1)  10 8 0 2 45 - 10 24   
3.  Hedensted IF 10 5 0 5 20 - 19 15 
4.  Bredballe IF (2) 10 4 0 6 19 - 37 12   
5.  Vejle B (2)  10 3 0 7 21 - 39 9 
6.  Skibet IF  10 0 0 10 0 - 30 0 

U-15 Drenge 4
Det har været et hårdt år for VB’s fjer-
dehold. Vi startede sæsonen med træning 
sammen med tredjeholdet, indtil vi kom 
på græs. Holdet har haft et lidt turbulent 
forår, da det egentlig var Daniel Olling, 
der skulle have været cheftræner, men 
da Daniel desværre ikke kunne fortsætte, 
måtte jeg (Mathias Raman) tage til. 

Det har været et sjovt og spændende år med 
masser af udfordringer med drengene. Mads 
og jeg tror på, at vi har præget drengene 
på vores helt egen måde. Det har været 
supersjovt at se Simon udvikle sig på sin 
defensive midtbane, Waheed, der hurtigt 
rykkede op, lærte sin offensive midt. I det 
hele taget er der rigtig mange, der har 
udviklet sig rigtig flot, og Mads og jeg vil 
rose ALLE drengene rigtig meget. 

U-15 Drenge 4 
Bagest fra Venstre: træner Sten Arnesen, Kasper, Magnus, Jonas, Holdleder Anders Bloch, Træner Mathias Raman, Hans Henrik. 
Nederst Anders, Joachim Nebel, Steffen Hemdorff, Patrick Aagaard, Simon Gydesen, Kalid, Semir

Vi syntes, I har præsteret kanonflot – vi 
kom i en svær pulje, men det vigtigste er, 
at I har udviklet jer som spillere og perso-
ner. Vi beklager, at vi ikke var gode nok 
trænere til, at I kunne vinde – men bliv 
ved med at kæmpe i VB ånden, OG TRO 
PÅ EGEN STYRKE.

Vi takker for et super sjovt år!
Mads Schmidt og Mathias Raman
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Husk kvalitetsmaling hos...

FARVEGÅRDEN
v/ Malermester Claus Møller Jensen

Fredericiavej 69A • 7100 Vejle

Tlf. 75 85 34 00 • www.farvegaarden.dk

Åbningstider: 

Man.-fre. kl. 9.00-17.30

Lør. kl. 9.00-13.00

Nørregade 1
7100 Vejle

TLF 75 83 99 11

NR. 1 I HERRETØJ
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U-12 & U-13 Drenge

Sigrun Degn

Året 2008 har for afdelingen været en god 
sæson med en fordeling på to 11-mands 
hold i årgang 1996 og tre 7-mands hold 
i årgang 1997. Tilgangen af nye spillere 
medførte, at der måtte tilmeldes yderligere 
et 7-mands hold i årgang 1997.

Hvad holdene har nået af resultater i det 
forgange år, lægges i gode hænder hos den 

enkelte træner/holdleder. De vil fortælle om 
årets gang med hver sit hold.

Kammeratskabet og spilleglæden har været 
kendetegnende for spillerne i afdelingen, 
og hele afdelingens tur til Costa Brava Cup 
i efterårsferien har også givet nye venskaber 
spillerne imellem.

En tak til de ildsjæle af forældre, som har 
hjulpet med kioskarbejde, uddeling af tele-
fonbøger, kørsel, tøjvask og andet. Igen i 
år har det været de samme, som tilbyder 
deres hjælp. At foretrække at betale sig fra 
arbejdet bliver desværre en mere og mere 
generel indstilling i stedet for at yde et stykke 
frivilligt arbejde sammen med sine børn.
Det kan faktisk være en positiv oplevelse…

En kæmpe tak skal lyde til trænerteamet i 
afdelingen. I har ydet en stor træningsindsats. 
Teamet er Asger, Kent, Kim, Tobias, Steffen, 
Steen, Ronni, Michael, Hassan og Lars.

Sidstnævnte skal påskønnes for sit store 
arbejde med to hold, hvor han har været 
holdleder for det ene og træner/holdleder 
for det andet. Også en tak til Anders og 
Nicolai, som måtte stoppe her i efterårssæ-
sonen. Håber I får tid til at være trænere 
i VB på et senere tidspunkt.

I år har det ikke været mobning, som afde-
lingen har måttet tage hånd om, men deri-
mod en meget massiv, negativ indblanding 
fra flere U-13 M forældre. Den har været 
egoistisk og selvcentreret med negativ kri-
tik direkte målrettet både trænerne og de 
andre spilleres præstationer.  

Fra VB’s side tolereres en sådan holdning 
ikke, og jeg vil direkte bede de forældre, 
som indtager en sådan holdning om at ændre 
den øjeblikkeligt, så forårssæsonen 2009 kan 
starte på en frisk! Saglig, konstruktiv kritik 
modtages altid gerne til afdelingslederen, 
ungdomskonsulenten for årgangen eller ung-
domsformanden. Alle forældre opfordres til 
at tænke på den store indsats, trænere og 
ledere gør for netop deres børn.

Der skal lyde en tak til VB’s ungdomsaf-
deling, Graversen Fonden, Old Boys og 
holdenes egne sponsorer, som gjorde det 
muligt at gennemføre afdelingens fælles 
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afslutningstur til Costa Brava Cup i Spanien. 
Mit ønske med turen var at give ALLE spillere 
i Lilleputafdelingen en fælles fodboldmæssig 
oplevelse ud over det sædvanlige. 

I efterårsferien tog vi i alt 108 personer 
fordelt på 50 spillere, 11 ledere, 47 for-
ældre og søskende af sted til stævnet i 
sol og varme. Masser af glade spillere og 
gode oplevelser rundede sæsonen af. En 
fælles tur til Camp Nou i Barcelona blev 
også nået. Resultatmæssigt blev det til to 
førstepladser og en fairplay pris dernede. 
Godt gået drenge!
Sæsonen fortsætter til sommerferien 2009, 
så et endeligt farvel til hinanden skal først 
tages til den tid. På gensyn i 2009.

Sigrun Degn
afdelingsleder U-12 & U-13 afdelingen

U-13 M 
Et spændende og begivenhedsrigt år er 
ved at være forbi for førsteholdet i årg. 
96.  I skrivende stund kan vi desværre ikke 
gøre 100% status, da vi først nu indtræder 
i JBU’s Pokalturnering. Der er dog heldigvis 
så meget andet at skrive om.

Som ny træner i VB havde jeg mine før-
ste rigtige erfaringer med holdet, da vi i 
november 2007 deltog i et træningsstævne 
på Fyn for de nye årgange. Et stævne arran-

geret af OB og med deltagelse af stærke 
hold som bl.a.  AGF, AB, Skjold, Randers 
FC og OB. Her lagde vi ud med at slå OB, 
spille 2-2 mod AGF, slå BK Skjold, men tabe 
til AB. En spændende start, der gav et godt 
indtryk af de spillere, der i foråret stadig 
ville hedde U-12, men som efter sommer-
ferien og pga. vendingen af turneringen 
ville komme til at hedde U-13.

I løbet af foråret 2008 var vi så heldige 
at komme til at møde nogle af de absolut 
bedste hold fra både Danmark og Tysk-
land. Vi starter ud med en træningskamp 
mod Greve, som med deres årg. 96 tidli-
gere var blevet danske mestre. Greve var 
her det mest boldbesiddende hold, men 
vi formåede dog at spille 0-0 og viste, 
at vi besad et stærkt hold med mange 
gode individualister.

Senere var vi så heldige at blive inviteret 
med til AGF’s Elite-opstartsstævne, Helnan 
Elite Cup, hvor det blev til sejre over bl.a. 
KB (FCK) og Viborg.

Det tidlige forår bød desuden på en fælles 
træningslejr i Skærbæk syd for Ribe, hvor 
vi havde en rigtig god og lærerig week-
end sammen med Drenge M og Junior 
Ligaholdet.

I april måned tog vi sammen med 97/1 
til Hamborg. 97’erne var blevet inviteret 

U-13 Drenge M
Bagerst fra Venstre: Cheftræner Asger Thorulf, Emil Lundø, Thomas Ravn,Jonathan Sohl, Malte Vacker, Patrick Rasmus-
sen, Jakob Malberg, Jacob Kragh, Lasse Gude, Ass. Træner Kent Gude.
Forest fra Venstre: Mads Døhr, Søren Balsgaard, Emil Rasmussen, Mathias Larsen, Jesper Sørensen, Peter Kristensen, 
Rasmus Meng, Jonathan Haug.
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med til et stævne, og vi havde derfor selv 
arrangeret et par træningskampe mod hen-
holdsvis Hamburger SV og St. Pauli, og resul-
taterne heraf blev sejre på 3-0 og 2-1. 
  
I forårsturneringen var der ikke noget, 
der hed Mesterrække, men derimod var 
der fri tilmelding i A-rækken. Det betød 
desværre alt for mange store sejre og 
reelt kun seriøs modstand fra Vinding og 
Give. Det er ikke specielt udviklende at 
vinde med 10 mål, hverken for os eller 
for vores modstandere, og jeg håber, JBU 
tager ved lære af det og fremover niveau-
opdeler holdene fra start. Det blev til en 
andenplads i puljen med seks sejre og to 
nederlag (begge til Vinding) og en mål-
score på 43-15, og dermed skulle vi spille 
Mesterrække i efteråret.

I efteråret havde vi så håbet, at flere 
hold ville byde ind, men desværre var 
det ikke tilfældet.  Igen er det kun Vin-
ding og Give, der havde noget at byde 
på, og modsat i foråret får vi i første 
kamp mod Vinding endelig krammet på 
dem og vinder 2-1. I sidste runde er vi 
tre hold, der kan vinde puljen. Vinder vi 
over Give på udebane er det os, der løber 
med æren, men desværre bliver det til et 
3-2 nederlag på trods af et spillemæssigt 
overtag. Dermed bliver det noget over-
raskende Give, der vinder puljen, og vi 
må nøjes med tredjepladsen.

Selvfølgelig var vi skuffede, men reelt 
havde det ingen betydning, da vi for 
længst havde sikret os deltagelse i 
Mesterrækken 2009. Både i forår og 
efterår var vi det mest scorende hold, 
og samtidig blev vi rost flere gange af 
både dommere og modstanderhold for 
vores flotte tekniske fodbold.

Afslutningen på fodbold året 2009 bød på 
en tur  til Spanien (Costa Brava Cup). Her 
var hele afdelingen af sted, og med spil-
lere, trænere og forældre betød det i alt 
111 personer.

Her mødte vi både hold fra Skotland, Polen 
og Tyskland. Men med seks sejre ud af seks 
mulige, og en målscore på 38-4, var mod-
standen overskuelig. Vi vandt turneringen 
overbevisende, og drengene fik medaljer 
og en kæmpe pokal med hjem.

Også her blev vi af både dommere, officials og 
modstanderhold rost for vores flotte spil. Vi blev 

af nogle kaldt »The Dream Team«, mens andre 
udtalte, at de aldrig havde set et hold i den 
aldersgruppe, der spillede så flot fodbold.

Det er altid rart at høre, og det tager vi 
som udtryk for den store udvikling, drengene 
har været igennem, både individuelt og som 
hold. Det er helt tydeligt, hvor meget vi har 
udviklet os på træningsbanen, både i vores 
egen træning, men også via et super samar-
bejde med VB’s tekniske træner Hans Hansen 
og med Nikolaj og drenge Mester.
Vi har arbejdet seriøst med »Coerver« filoso-
fien, hvilket er helt fantastisk, og fortsætter 
vi med det, samtidig med at drengene flittigt 
øver sig derhjemme, så kunne vi godt gå hen 
og få et hold af super teknikere.

Asger Thorulf
Hamborg-turen

Hamborg Turen

Lørdag 10-05
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da vi 
sammen med 97/1 drog mod Hamborg, hvor 
et spændende program både sportsligt og 
socialt ventede os. 

I alt 27 spillere og 7 trænere/ledere, for-
delt i fire nipersoners busser, ankom til 
»Hotel Zum Zeppelin«, i Hamborg forstaden 
Niendorf kl. ca. 12:00, hvor vi fik os indlo-
geret. Efter at have spist vores medbragte 
madpakker fik vi klædt om til første kamp 
på turen, hvilken for 96’ernes vedkommen-
de stod mod FC Sct. Pauli.

Som altid var den tyske gæstfrihed stor, og Sct. 
Paulis forældre havde sørget for kage og soda-
vand efter kampen til noget fælles hygge.

Før det dog kunne nydes, skulle vi selv-
følgelig lige have spillet 2x30 min mod et 
fysisk og teknisk rigtig stærkt hold. Kampen 
blev spillet på en rigtig god kunststofbane. 
I starten skulle vi igen lige vænne os til det 
noget hurtigere underlag, så det dygtige 
Sct. Pauli hold havde i begyndelsen et lille 
overtag, hvor deres hurtige boldomgang 
krævede fuld koncentration. Stille og roligt 
kom vi dog med, og på trods af deres 
meget store spillere, lod vi os ikke kyse og 
fik spillet noget ganske flot fodbold. 

Vi kom på 1-0, da Lasse sikkert omsatte et 
straffespark begået mod ham selv. Pauli fik 
udlignet til 1-1, men midtvejs i 2. halvleg 
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udnyttede Meng en forsvarsfejl og kunne 
koldt udplacere tyskernes keeper. Vi vandt 
således 2-1 mod et rigtig stærkt hold og fik 
derved en super god start på en super god 
tur. Vi fik megen ros fra Sct. Paulis træner, der 
mente, vi havde »Ein sehr starkes Team«.

Efter kampen kunne vi som sagt nyde kage 
og sodavand i selskab med de sympatiske 
spillere, trænere og forældre, og vi har 
allerede snakket om, at de kunne komme 
en tur til Vejle.

Tilbage på hotellet fik drengene lige lidt 
tid, inden den stod på aftensmad, Schnit-
zel mit Pommes und Gemüse, eller pasta 
med tomatsovs.

Efter aftensmaden tog vi over på Niendorfs 
baner, hvor vi hyggede os med lidt bold-
spil og lidt slik og sodavand. Kl. 20:15 
kørte vi tilbage til hotellet, og kl. 22:00 
var det sengetid.

Søndag 11-05
Efter morgenmaden, kørte vi ud til HSV's 
træningsanlæg, hvor vi kl. 11:00 skulle 
møde deres U-12.

Dagens kamp skulle spilles, som de normalt 
gør i U-12 rækkerne, nemlig på 11-mands 
bane, men på 7- mands mål. Desuden spiller 
de med 5’er bolde, og keeperen må ikke 

samle op på tilbagelægninger. Det skulle vi 
selvfølgelig lige vænne os til, men efter en 
god start fra Hamburger SV, kom vi fak-
tisk bedst ind i kampen. Efter en god tur 
fra Lasse, lobbede han flot bolden over en 
fremstormende HSV-keeper. 1-0 til VB... Super 
flot. Efter yderligere scoringer ved Patrick og 
Meng endte kampen 3-0 til os. Klasse!

Efter kamp og bad tog vi ind og fik noget 
mad på en lokal grillbar, hvorefter vi kørte 
ud til Niendorfs anlæg og så de sidste af 
97'ernes kampe.
Kl. 17:00 tog vi tilbage til hotellet for 
at slappe lidt af. Her fandt vi så ud af, 
hvor kreative drengene kan være... Nogen 
havde åbenbart hygget sig lidt med noget 
pudekamp eller lign., og hvad gør man 
så, når man ikke gider rydde op???? Ja, 
Meng havde i hvert fald hængt det lille 
skilt med »klar til rengøring« ud på døren, 
og da vi kom hjem til hotellet, ja, så var 
værelset så godt som nyt! Er det sådan, 
det foregår hjemme hos dig, Meng???

Mandag 12-05
Kl. 10:00 checkede vi ud og kørte ind mod 
centrum af Hamborg, hvor vi skulle besø-
ge »Hamburger Dungeons«. For dem, der 
ikke kender det – det er en stor labyrint 
af mørke, skumle gange, hvor man bliver 
draget ind i en slags historisk, interaktivt 
skuespil. Det var virkelig en succes for alle, 
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både børn som voksne. De professionelle 
skuespillere gjorde deres til, at det både 
blev en sjov og uhyggelig oplevelse. Der 
var i hvert fald både skrig og latter under 
hele besøget. 

Kl. 12:45 vendte vi snuden hjem mod Vejle, 
nogle med et stop ved grænsen, andre 
kørte direkte for at nå hjem og fejre VB’s 
oprykning til Superligaen.  Kulminationen 
på en helt igennem fantastisk tur.

Tak til alle spillerne, både 96 og 97.... 
Tak til Kim, Kent, Sigrun, Steffen og Tobi-
as. Tak til alle de forældre der valgte at 
komme derned. I har alle været med til at 
gøre denne tur til noget helt specielt.

Asger

Spanien turen

Lørdag 11-10
Afgang gamle Vejle Stadion mod Costa 
Brava Cup. 78 glade og forventningsfulde 
spillere, trænere og forældre. 

Køretur gennem Tyskland, Luxembourg, 
Frankrig over Pyrenæerne til Spanien. 
Undervejs er der blevet hygget, snakket, 
grinet, læst, spillet, set film, lyttet til musik, 
og alle har fået en god nats søvn.  

Søndag 12-10
Ved solopgang tydelig forandring i land-
skabet, vi er kommet godt ned i Frankrig. 
Skiftede chauffør i Lyon. Alle tager fortsat 
den lange tur med højt humør. Et kig ud 
af vinduet og en IKEA-forretning dukker 
op i Sydfrankrig med en vinmark på den 
ene side af bygningen. 

Der er ikke langt til Mont Pellier. Sidste stop 
Tossa del Mar. Inddeling af vores værelser, 
bor tre eller fire sammen. Hurtigt i bade-
tøjet og i poolen, uagh koldt, men dejligt. 
Aftensmad og en gåtur på stranden, inden 
der blev sagt godnat. 

Mandag 13-10
Efter morgenmad, afgang med bus til 
åbningsceremonien. Den dag var der også 
fodboldkampe. 97/1 vandt deres kamp suve-
rænt 13-0. 96/1 vandt deres kamp knap 
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så suverænt, men alligevel 6-0. 97.2 skulle 
spille deres første kamp og tabte desværre 
3-1. Den sidste kamp i dag var 96/2, der 
skulle spille. Øv, bøv, de tabte 6-0, men 
det var en god kamp. 

Efter en lang dag med venten, varme, fod-
bold, sejre og nederlag gik turen hjem til 
hotellet. Holdene bakkede hinanden godt 
op fra tilskuerpladserne. Nogle tog en hur-
tig tur i poolen. Der blev tidligt ro, da vi 
skulle op næste morgen og spille kampe.  

Tirsdag 14-10
Vi blev vækket klokken 6:30, spiste 
morgenmad og af sted med bus til 
fodboldanlægget. Alle hold spillede to 
kampe i dag. Efter sejre og nederlag 
gik turen til Barcelona til Camp Nou. 
EN STOR OG FANTASTISK OPLEVELSE. Vi 
startede i visitors omklædning, gennem 
spillergangen forbi deres La Cappella, 
en slags kirke, ud til fodbold banen, 
hvor vi så udskiftningsbænken og præ-
sidentens plads. Tur op over tribunen 
for at slappe lidt af. Derefter gik vi 
forbi Barca TV studie og presselokalet, 
som er ca. 5 gange så stort som Vejle 
Boldklubs. Tur rundt på Barcas museum, 
hvor vi historisk kunne møde Joan Gam-
per, Barcelonas første præsident.

Vi så to Champions League pokaler og to 
ligapokaler. Så billede af Barcelona-holdet 
med Michael Laudrup. Vi så også billeder 
med Michael Laudrup, da de vandt liga-
pokalen. Efter vi havde set museet, var 
vi i Barcas megastore. 

Da vi kom ind, var vi ved at tabe øjne, 
næse og mund, det var stort og fanta-
stisk. Der blev studeret spillerbluser, bolde, 
kasketter og meget andet. Der blev hygget 
udenfor, hvor alle til slut mødtes med 
deres Barcelona-poser fyldt med indkøb. 
Så gik turen tilbage til hotellet. 

Onsdag 15-10
Klokken halv et kørte spillerbussen så ud 
til stadion for at spille onsdagens vigtige 
kampe om semifinalepladserne. 97/2 var 
det første hold, der skulle spille. De spillede 
godt, men tabte desværre 3-2 og tabte 
herefter også deres anden kamp den dag. 
97/1 tabte desværre 3-2, selvom de førte 
2-1 – ærgerligt, fordi de bare skulle vinde 
eller spille uafgjort for at gå videre. De 
var selvfølgelig kede af det. Endelig vandt 
96/1 7-1. Det var den dags kampe, fordi 

U 13 drenge M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Give Fremad 10 8 1 1 41 - 22 25   
2.  Vinding SF  10 8 0 2 42 - 12 24   
3.  Vejle B  10 7 1 2 48 - 18 22   
4.  Odder IGF  10 3 0 7 24 - 37 9   
5.  Horsens KFUM 10 3 0 7 32 - 48  9   
6.  Hedensted IF 10 0 0 10 12 - 62 0    

U 12 drenge B2 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Uldum/Lindved 10 10 0 0 60 - 14 30   
2.  Erritsø GIF  10 6 1 3 43 - 20 19   
3.  Vejle FC  10 6 0 4 38 - 19 18   
4.  Firehøje IF  10 5 1 4 30 - 38 16   
5.  Vejle B  10 2 0 8 16 - 42 6  
6.  Fredericia KFUM 10 0 0 10 21 - 75 0 

U 13 drenge 3 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle FC  10 8 1 1 40 - 11 25   
2.  BPI  10 6 1 3 35 - 16 19   
3.  Vejle B  10 6 1 3 31 - 24 19   
4.  Vejle Kammeraterne 10 5 1 4 25 - 20   16   
5.  Gauerslund IF 10 3 0 7 13 - 43 9   
6.  Bredballe IF 10 0 0 10 0 - 30 0 

U 12 drenge A forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vinding SF  8 7 0 1 41 - 13 21   
2.  Vejle B  8 6 0 2 43 - 15 18   
3.  Give Fremad 8 3 1 4 18 - 18 10   
4.  Grindsted GIF 8 3 0 5 10 - 27 9   
5.  Vejen SF  8 0 1 7 4 - 43 1    

96/2 havde en fridag. Klokken seks kørte 
bussen hjem til hotellet
.                                                                                                                                        
Torsdag 16-10
Bussen kørte allerede 7:30 ud til stadion. 
96/2 var det første hold, der skulle spille. De 
tabte desværre 6-0. 96/1 spillede samtidig 
og vandt til gengæld 6-0 og gik sikkert 
videre til finalen. Det var dog også dem, 
der spillede næste kamp den dag. 
”Mine damer og herrer, tag rigtig godt 
imod Husum Boldklub og Vejle Boldklub!” 
Sådan lød det, da spillerne gik på banen 
til 11-mands finalen årgang 96. Den kamp 
gik rigtig godt. 96,1 vandt finalen 3-1. 

Derefter lød det så: ”Mine damer og herre 
tag rigtig godt imod Vejle Boldklub og 
Bangsbo Freja IF!” Den kamp blev endnu 
en succes, for VB vandt 2-0.
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Så var der præmieoverrækkelse, og de flotte 
pokaler blev overrakt.  Herefter var der 
præmieoverrækkelse for årgang 97 og 97/1 
blev tildelt en flot Fair Play-pris. 

Turen Hjem
Klokken 18:00 torsdag aften kørte vi så 
mod Danmark. Stemningen var selvfølgelig 
høj, og alle var glade.  Der blev sunget 
sejrssange og råbt sejrsråb. Tiden gik også 
med kortspil og film. Ved ankomst til VB 
gamle Stadion fredag den 17-10-08, blev vi 
modtaget af forældre og søskende.

Jeg kan på egne og spilleres vegne sige, at 
det havde været en super tur til Spanien.

Frederik Schytte

U-13 2
Da vi startede i februar, var vi ikke ret 
mange. men efterhånden kom der flere 
til, så da vi skulle spille den første træ-
ningskamp var det 13 spændte drenge, 
der drog til Give. Vi vendte hjem med det 
første af en lang række nederlag (alene 
i træningsturneringen). Vi var ret beset 
tilmeldt i den forkerte række i foråret, 
så det gav lutter nederlag.

Da vi startede i efteråret, var vi havnet i 
U-13 3, som nok var den rigtige række for 
os, da vi havde mange spillere, der aldrig 
havde spillet fodbold før i år. Til den første 
kamp var der afbud fra træneren - om 
det så var årsagen til, at drengene bare 
ville vinde, eller de bare var blevet rigtig 
gode i sommerferien, ved jeg ikke, men de 
vandt i alt fald den første af mange sejre i 
efteråret. Det endte med, at vi sluttede på 
en delt andenplads - godt gået, drenge!
I uge 42 var vi en tur i Spanien, hvor vi kom 
hjem med en stor pokal som tegn på, at dren-
gene var blevet nr.1 i 7 mands rækken.

Håber, at vi ses igen til foråret - så skal vi 
nok give dem alle baghjul igen!

Steen Madsen 

U-12 1
Som nye trænere i Vejle var vi meget spænd-
te på, hvordan det hele ville komme til at 
gå. Vi vidste godt, spillermaterialet ville være 
godt, men hvor godt? Lad os sige med det 
samme, vi blev ikke skuffet. Til trods for 
at vi måtte aflevere to spillere til årgang 
96, Mads Døhr og Jonathan Haug, havde vi 
stadig et særdeles stærkt godt hold, hvor 
truppen kom til at bestå af 10 spillere. 

U-13 2
Bagerst fra venstre: Træner Steen Madsen, Rasmus Frost Hansen, Lasse Sivertsen, Frederik Schytte, Mathias Bech, Mik-
kel Møller, Mathias Nielsen, Holdleder Ronnie Nielsen
Forrest fra venstre: Kaan Han Arikan, Jeff Harrison, Emil Schack Andersen, Tobias Kjærulf, Patrick Møller Madsen, 
Peter Hansen, Ali Üksüm, Peter Lund.
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Som yngste årgang (97) i lilleput, var det i 
JBU blevet vedtaget, vi skulle spille 7-mands, 
i stedet for som tidligere 11-mands. Vi blev 
hurtigt opmærksomme på, at vi rådede over 
spillere, der elsker at komme til træning. 
Spillere, der kommer til træning for at træ-
ne, ikke for at blive trænet. Hele tiden har 
interesse for at blive bedre og bedre, men 
også spillere, der giver feedback på de for-
skellige øvelser konstruktiv kritik. Samtidig 
har vi oplevet en engageret forældrekreds, 
som altid er villig til at hjælpe, når vi har 
brug for det, men også stiller krav og hele 
tiden holder os til ilden. 

I løbet af sæsonen har vi fået flere nye 
spillere, som drengene har været gode til 
at få integreret på holdet. Nogle er så for-
svundet igen af den ene eller anden grund, 
men aldrig på grundt af det sociale. Eneste 
minus på sæsonen var den måde vi sluttede 
af på i vor sidste kamp i turneringen, hvor 
vi havde sikret os førstepladsen, men ikke 
kunne finde motivation til at slå et meget 
tændt Skibet-hold, men også den uheldige 
afslutning på vores Spaniens-tur.

I JBU’s A-række var den største modstan-
der os selv, og det gjaldt for os om at 
kunne holde et stabilt højt niveau, Det 
lykkedes også, og vi blev nr.1 med ni sejre 
ud af ni mulige og en målscore på 69-19. 
Vores vigtigste kamp igennem sæsonen 

var mod Skibet, hvilket blev en tæt og 
intens affære, hvor vi snuppede en 3-1 
sejr. Vi virkede i første halvleg nervøse, 
og Skibet havde overtaget, men keeper 
Frederik Laursen stod en klassekamp og 
havde flere verdensklasseredninger. I 2. 
halvleg fik vi mere styr på spillet, og 
Rasmus og Ladefoged med to fik scoret 
til 3-0, inden Skibet kunne reducere. En 
fortjent oprykning.

Anden halvdel af sæsonen bød på to nye 
hold, FC Skanderborg og TMG. Denne 
gang krævede det, at vi var lidt skarpere 
i kampene for at kunne snuppe første-
pladsen. Kampene mod TMG og Skibet 
ville blive de vigtigste, og det gav to 
sejre, en uafgjort og vores første neder-
lag i turneringen. Det lykkedes stadig at 
sikre førstepladsen gennem sejre mod de 
resterende hold. 

Otte sejre, en uafgjort og et nederlag, mål-
score på 49–23. I kampene mod TMG var vi 
skarpe og vandt samlet 13-6, mens vi mod 
Skibet ikke kunne finde det niveau, som var 
krævet for at slå dem. Uafgjort 3-3 og et 
nederlag på 4-3 var ikke godt nok!  

Steffen og Tobias Bendixen
trænere

U-12  Drenge 1
Træner Tobias Bendixen, Mikkel W. Jensen, Simon Stavad Schulz, Mathias Søndergaard, Kasper Djernæs, Rasmus Mor-
tensen, Træner Steffen Bendixen.
Forrest fra venstre, Jonathan Emdal, Emil Ladefoged, Frederik Laursen, Jacob Espensen, Mikkel Lindby
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Turnering i Korup
Vi ankom til skolen og pakkede ud. Efter 
at have fået lidt at spise gjorde vi klar til 
kampen mod Skive. Efter kampen jublede 
vi over en sejr på 8-5. På skolen kom Per 
Frimann herefter og holdt et foredrag om 
taktik og teknik på banen. 

Næste dag skulle vi spille mod Skovbakken. 
Vi startede dårligt og kom bagud 0-4, kom 
så lidt bedre med, men endte med at tabe 
3-8 til et bedre hold. Bagefter hyggede vi 
os med fangeleg, gætteleg og andet. Nu 
skulle vi spille mod B93. Vi startede godt 
og førte 2-0. Så tog vi for let på det og 
endte med at tabe 4-7.

Efter et nederlag til Hjerting på 2-4 gik 
vi over for at spise aftensmad: spaghetti 
bolognese – kanon mad! Herefter legede vi 
”tik”, indtil vi skulle have en fodbold-quiz, 
som Steffen og Tobias havde lavet - Mads, 
Simon og Lindby vandt quizzen!

Søndag stod vi op og spiste morgenmad, 
hvorefter vi gik over og pakkede alle 
vores ting sammen. Så skulle vi spille 
mod Tåsinge – det gik rigtigt godt – vi 
vandt 9-2. Efter kampen klædte vi om 
og sang i omklædningsrummet, hvor vi 
også fik kage. Vi kørte hjem efter vi 
havde klædt om og sagt ordentligt farvel 
til hinanden. 

Tak for en god tur.
Ladefoged, Haug & Mikkel L.

Fakta Cup i Vinding, St. Bededag
Et endags stævne, hvor vi spillede rigtig 
godt og vandt. I første kamp slog vi Randers 
Freja 2-1, kunne godt have vundet større. 
Kamp nr. to slog vi Erritsø 4-0, og i sidste 
puljekamp slog vi Næsby 7-0. I finalen ven-
tede så Skive, som vi slog 8-5 i en meget 
rodet kamp. Finalen blev en kamp, hvor 
Skive stod lavt på banen. På mål af Emil 
Ladefoged og Simon vandt vi 2-0, fuldt 
fortjent.. Til lykke til drengene.

Hamborg
En kort pinsetur til Hamborg, hvor vi lørdag 
spillede en træningskamp, og søndag skulle 
vi spille en cup. Vi mødte TsV Kleinburgwe-
del om lørdagen og spillede en rigtig god 
kamp mod et okay hold. Vi vandt fortjent 
7-3, hvor vi reelt set scorede ni mål, da 
Emil Ladefoged og Kasper Djernæs spillede 
2. halvleg for TSV. 

Herefter gjaldt det turneringen med kam-
pe á 10 min. Vi tabte den første kamp 1-0, 
hvor vi burde og kunne have lukket med 
fire-fem 100 % chancer. I kamp nummer 
to kom vi aldrig i gear og tabte igen 
1-0. I tredje kamp var der virkelig lagt op 
til revanche, vi kom hurtigt bagud, men 
rejste os og kæmpede os til en fortjent 
sejr, I fjerde kamp havde vi en teoretisk 
mulighed for at gå videre, men tabte igen 
1-0 i en tæt og jævnbyrdig kamp. 

Nu skulle vi spille om pladserne fra 7 
og nedefter. Første kamp i mellemrunden 
stod mod TSV Kleinburgwedel og tabte 
2-3. Så kom vores bedste hele kamp, 
hvor vi splittede Hannover ad, og vandt 
3-0. I kampen om niendepladsen slog 
vi Niendorfer efter straffe. Ikke 100 % 
tilfredsstillende, men vi scorede ikke på 
vores chancer og var ikke altid klar fra 
start. En hyggelig tur, hvor det sociale 
fungerede rigtig godt, og alle havde det 
sjovt med hinanden.    
 
4-holdsturnering
En mini-turnering som optakt til Skovbakkens 
deltagelse i en tysk turnering. Vi var inviteret 
sammen med Silkeborg og Randers FC. Første 
kamp spillede vi rigtig godt, og fandt noget 
af det gode pasningsspil frem, som vi kan, 
og vandt sikkert 4-0 over Silkeborg. I anden 
kamp mod Randers FC faldt vi i kadence og 
fik kun 1-1, 3. Kampen mod Skovbakken, som 
er i top 2 af Danmarks bedste hold, blev 
velspillet med høj intensitet, højt tempo, godt 
spil og masser af fight. Vi vandt 3-1.

I anden omgang vandt vi heldigt 1-0 over 
Silkeborg og spillede igen uafgjort mod Ran-
ders 0-0, og så skulle det hele afgøres mod 
Skovbakken. Århusianerne kunne nøjes med 
uafgjort, og fik da også lige netop 3-3. Men 
et stævne, vi lærte meget af. Vi blev presset 
af rigtig gode modstandere og viste til tider 
rigtig høj klasse og meget godt spil. 

Brøndby Cup lørdag den 2. august
Vi skulle mødes klokken 12.30, og med 
halvanden times forsinkelse kom bussen 
da også, som skulle køre os til Brøndby 
Cup. Vi fik vores bagage ind i en trailer og 
besteg bussen. Derefter kørte vi af sted til 
Brøndby. I bussen sad vi og snakkede, læste 
quizzer op for hinanden, fortalte vitser og 
hørte VB-AaB i radioen. For resten var der 
også nogle AaB-spillere nede bag i bussen, 
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og da VB scorede de to mål, vækkede vi 
dem, fordi vi jublede så meget!

Vi var i Brøndby klokken kvart over fem og 
skulle bo på en skole, der hed Uddannelses 
Centeret Nygård. Da vi kom ind, skulle vi 
have et rødt armbånd på – ellers kunne 
vi ikke få noget at spise. Vi fik også to 
GOAL blade, et lille hæfte, hvor der stod, at 
man kunne få en Sunday is på McDonald’s 
samt en Brøndby Cup trøje. Herefter blev 
vi ført til vores klasselokale.

Da vi havde spist vores madpakker, skulle 
Steffen sige noget, og så skrev han reglerne 
og programmet op for lørdag og søndag. 
Så fik vi en VB-trøje af Frede, som Fredes 
mor havde givet os. Herefter gik vi over på 
nogle fodboldbaner og lavede konkurrencer, 
spillede æg og nogle små fodboldkampe. 

Tilbage på skolen spillede vi kort på gan-
gen, og så var det mobiltid, hvor man 
kunne ringe hjem til familien. Der var også 
nogle, der spillede på Sohl’s PSP. Da klok-
ken var elleve, gik vi i seng, og så fortalte 
Steffen nogle gyserhistorier… 

Søndag
Søndag morgen stod vi op kl. 8. Vi skulle først 
spise morgenmad og så ind på Brøndby Stadion 
og se Brøndby vs Randers. Der var en god 
stemning, men Randers vandt 3-0 over de gule 
ostemadder. Så kom vi hjem og hyggede og 
spillede kort spil som f.eks. gedeost og ventil, 
det var sjovt nok. Slut for den dag.

Mandag
Vi stod op kl. 7:30 og gjorde os klar til 
kamp mod Hjørring. Vi tabte desværre 4 
– 2, selv om vi var lige så gode som dem. 
De var bare større end os..!

U 11 drenge A/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  9 9 0 0 69 - 19 27   
2.  Skibet IF  9 7 0 1 49 - 20 21   
3.  Horsens KFUM 9 5 1 3 35 - 26 16   
4.  Hedensted IF 9 4 1 4 42 - 33 13   
5.  Kolding B (2) 9 4 1 4 39 - 39 13   
6.  Fredericia fF 9 4 1 4 38 - 28 13   
7.  FC Horsens  9 4 0 4 26 - 33 12   
8.  Stensballe IK 9 2 3 4 26 - 45 9   
9.  Bredballe IF 9 1 1 7 32 - 57 4   
10. Horsens fS  9 0 0 9 12 - 68 0 

U 12 drenge 1/7 (1997) forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10 8 1 1 49 - 23 25   
2.  TMG  10 8 0 2 51 - 35 24   
3.  Skibet IF  10 6 1 3 42 - 33 19   
4.  FC Skanderborg 10 3 0 7 35 - 54 9   
5.  Hedensted IF 10 2 0 8 32 - 46 6   
6.  Horsens KFUM 10 2 0 8 30 - 48 6  

Anden kamp vandt vi heldigvis 6-1. YES.
Så til aftensmad og derefter til skolen, hvor 
vi købte lidt slik, og så var der dømt hygge 
og opgaver.

Tirsdag
Tirsdag stod vi op, og inden vi så os om stod 
vi banen og skulle møde Brøndby IF 1. Den 
tabte vi uheldigt 3-4, vi var bedre end dem! 
På en god dag havde vi nakket dem..! Her-
efter kom den dårligste kamp i turneringen 
- mod Midtbornholm, som endte 1-1. 

Onsdag 
Da vi havde spist morgenmad, tog vi bus-
sen til banerne, hvor vi skulle spille mod 
Brøndby 2. Den endte 5–0 til os. Det var 
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godt. Bagefter tog vi hjem på skolen og 
slappede af, indtil vi skulle spille igen kl. 
17.15 mod Football Europe. Vi vidste, det 
ville blive en svær kamp, og det blev det 
også. Vi tabte desværre kampen 4–2. Der-
efter tog vi hen og spiste aftensmad. Da vi 
havde spist, tog nogle af os på diskotek.. 
Det var en rigtig god dag.

Torsdag
Den første kamp var mod Skovshoved. En 
tæt kamp, hvor vi spillede godt, men tabte 
1-4. I den anden kamp slog vi Vanløse 3-2. 
Vi tog hjem og gik i bad og fik tøj på. 
Vi spiste og tog hjem med bussen. Da vi 
kom hjem, hyggede vi os og spiste slik og 
drak sodavand. Vi måtte kun købe for 20 
kroner om dagen, øv. Men vi hyggede os, 
og havde en rigtig god dag.

Fredag
Vi skulle af sted fredag. Vi tog vores ting og 
gik ind i toget, og vi skulle skifte undervejs. 
Hårdt vil vi sige, når man har fem tasker 
på ryggen! Vi kom ind i toget og så, Vejle, 
here we come! Vi sad og spillede kort og 
lavede korttricks. På Vejle Station stod vores 

forældre - det første, man tænkte var…
yes, så kan de bære taskerne..!! 

TAK FOR EN FED TUR! 

Simon, Rasmus, Jacob, Ladefoged, 
Kasper Djernæs, Frederik Laursen

Spanien
Afslutning på sæsonen blev markeret med 
vores tur til Spanien i efterårsferien. En rigtig 
god tur socialt med masser af hygge og godt 
humør, men en turnering, hvor vi sportsligt 
føltes os snydt i vores afgørende kamp. Turen 
derned forløb fint, til trods for at 30 timer 
i bus er lang tid. Poolen på hotellet blev 
flittigt brugt. Der blev leget gæt og gri-
masser. En strandtur en aften med masser 
af badning. Vi var også på sight-seing på 
Camp Nou i Barcelona.

Men tilbage til turneringen, hvor vi i første 
kamp fuldstændig splittede AB 3 ad og vandt 
13-0. Det blev til en ulempe, at sejren var 
så stor, for vi tog lidt for let på det i næste 
kamp, og kom slet ikke i gear. Tabte 3-2 til 
Bangsbo Freja, et hold vi burde slå. Så skulle 

U 12 Drenge C 1 / 7 (Årgang 1997)
Bagerst fra venstre: Holdleder Lars Brøndum Jensen,  Khalid Tajir Ali Ahmad,  Jonathan Brøndum Spangsberg,  Sami 
Fuad Ahmad Ibrahim,  Alexander Hesel,  Christian Øbro, Træner Hassan Öksüm
Forrest fra venstre: Amir Farahi,  Granit Krasniqi,  Rune Agerbo,  Dino Harbas,  Lavanish Premachandran.
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U 11 drenge B/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Give Fremad 9 9 0 0 64 - 21 27   
2.  Vejle B  9 8 0 1 67 - 28 24   
3.  Bække SF  9 5 0 4 36 - 29 15   
4.  Billund IF  9 4 1 4 53 - 38 13   
5.  Egtved IF  9 4 1 4 40 - 44 13   
6.  Jelling fS  9 4 0 5 37 - 63 12   
7.  Grindsted GIF 9 3 0 6 34 - 56 9   
8.  Skibet IF  9 2 2 5 36 - 43 8   
9.  Thyregod SF Frem 9 2 1 6   36 - 55 7   
10. Vorbasse B  9 1 1 7 37 - 63 4   

U 11 drenge C/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  7 6 0 1 52 - 23 18   
2.  Vonsild FK  7 5 0 2 34 - 25 15   
3.  Fredericia fF 7 5 0 2 34 - 21   15   
4.  Gauerslund IF 7 3 0 4 28 - 31 9   
5.  FC Grejsdalen (2) 7 3 0 4 25 - 23 9   
6.  Vinding SF  7 2 1 4 27 - 37 7   
7.  Firehøje IF  7 2 1 4 22 - 36 7   
8.  Fredericia KFUM 7 1 0 6 20 - 46 3   

U 12 drenge 2/7 (1997) efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Erritsø GIF (1) 10 10 0 0 74 -  8 30   
2.  Vejen SF (1) 10 8 0 2 63 - 20 24   
3.  Fredericia KFUM 10 4 0 6 31 - 52 12 
4.  Vejle B  10 3 1 6 25 - 55 10   
5.  Nr. Bjært/Strandhuse(1) 10 3 1 6 24 - 52 10   
6.  Vinding SF (1) 10 1 0 9 29 - 59 3   

U 12 drenge C1/7 (1997) efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  6 5 1 0 38 - 13 16   
2.  Øster Nykirke IF 6 3 1 2 25 - 19 10   
3.  FC Grejsdalen 6 2 2 2 21 - 16 8   
4.  Bredballe IF 6 0 0 6 10 - 46 0    

vi møde AB 2, hvor vi vandt 14-0 uden at 
spille godt. Det kom til at havde lidt samme 
effekt på den sidste og afgørende kamp mod 
Frederikssund, som det havde i kampen mod 
Bangsbo. Men til trods for at vi ikke spil-
lede specielt godt, var vi foran 2-1, indtil to 
minutter før tid, hvorefter dommeren dømte 
et yderst tvivlsomt frispark, som de scorede 
på. I overtiden scorede de endnu en gang, 
denne gang på et straffespark, som igen var 
meget tvivlsomt. En rigtig bitter måde at 
sejren blev taget fra os på. Et 2-2 resultat 
havde betydet, at vi ville gå videre.

Afrunding 
Når vi så nu står ved afslutningen, står vi 
med en overvejende god følelse i maven. 
To hjemlige turneringer blev vundet. Fakta 
Cup i Vinding blev vundet, En flot anden-
plads ved fjerdeholds turneringen i Skov-
bakken. Og Brøndby Cup, hvor der blev 
spillet rigtig flot fodbold mod drenge, der 
var et år ældre. En sæson, hvor vi til tider 
har spillet rigtig flot fodbold. Nu følger 
så den sidste halvsæson, som vi glæder 
os meget til. Så det bliver meget spæn-
dende, om vi kan gentage succeserne og 
vinde vores række for tredje gang, og så 
forhåbentlig få lidt held, når vi deltager i 
udenlandske og hjemlige stævner.

Holdet startede forårssæsonen med en 
tur til Fyn, hvor vi deltog sammen med 
nogle spillere fra U-12 drenge C1 / 7 i 
en træningsturnering hos Korup / OB. 
Resultaterne under træningsopholdet var 
lige som vejret på den årstid – broget og 
blandet. Holdet deltog ligeledes i JBU `s 
træningsturnering i foråret. Her blev det til 
et enkelt nederlag til et meget velspillende 
og forstærket hold fra Give. De resterende 
kampe blev vundet i fin stil.

Turnering i foråret var en kæmpe succes for 
holdet. Den ene kamp efter den anden blev 

vundet i overlegen stil. Resultat: Otte sejre 
og et enkelt nederlag. Holdet sluttede på en 
flot andenplads (faktisk blev de nr. 1, da Give 
havde en spiller med på dispensation). Godt 
gået drenge. Fælles for kampene var, at der 
blev vist en fantastisk moral og vindermenta-
litet. En omplacering af hold i sommerpausen 
betød, at der ventede et par hold, som var 
nedrykkere fra U-12 drenge A / 7.

Nogle af kampene i efteråret blev vundet efter 
samme koncept som i foråret: Flot sammenspil, 
god moral og fantastisk fight. Holdet viste i 
perioder fremragende fodbold. Dog må det 
siges, at nogle af holdene i efterårsturnerin-
gen var en for stor mundfuld. Men det er 
jo også lærerigt. Holdet blev nr. 4 i U-12 
drenge 2 / 7. Generelt om hele holdet kan 
der fortælles om meget stort fremmøde og 
engagement til træning.

Ligeledes en stor tak til forældre for deres 
opbakning til kampe og andet. Tak for det. 
I skrivende stund er holdet på vej til Costa 
Brava Cup i Spanien.

Tak for en god sæson.

Hassan Öksüm, træner
Lars Brøndum Jensen, holdleder
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U 12 Drenge 2 / 7 (Årgang 1997)
Bagerst fra venstre: Holdleder Lars Brøndum Jensen,  Sami Fuad Ahmad Ibrahim,  Jesper Lauritsen,  Matthias Søn-
dergaard-Petersen,  Lasse Sigvert,  Dino Harbas,  Træner Hassan Öksüm
Forrest fra Venstre: Ali Öksüm,  Andreas Hansen,  Lavanish Premachandran,  Peter Hansen

U-12 drenge C 1 / 7
For første gang i årgang 1997’s historie 
var der tilmeldt tre hold fra Vejle Bold-
klub. Holdet, U-12 drenge C / 7  (97 C) 
så dagens lys. Holdet var ikke tilmeldt 
nogen form for træningsturnering, så det 
var med længsel og en masse spænding, 
at holdet stillede op til den første turne-
ringskamp i foråret. Efter en god kamp 
blev det til et knebent nederlag mod et 
meget forstærket Vinding-hold.

Resten af kampene i foråret blev vundet 
i fin stil – masser af godt spil, god fight 
og godt humør.

En førsteplads blev det til og en omplacering 
til efteråret, hvor holdet skulle prøve kræfter 
i U-12 drenge C1 / 7. Yderst velfortjent.

Nu ventede der drengene nogle på papiret 
sværere modstandere. Holdet fortsatte med 
at imponere, og den ene sejr efter den 
anden kom i hus.

U12 Drenge C1 /7 blev igen nr. 1. De seks 
turneringskampe gav følgende resultat: 
Fem sejre og en enkelt uafgjort. 
Godt klaret.

Til slut vil jeg sige tak for et godt fodboldår 
– tak for jeres altid gode humør, både på 
og uden for banen. Tak til forældre for 
god opbakning til kampe osv.

Netop nu er drengene på vej til Costa Brava 
Cup i Spanien, hvor de skal spille sammen 
U-12 drenge 2 / 7 og U-13 drenge 2.
Tak for en god sæson.

Lars Brøndum Jensen, holdleder
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Endnu en sæson er ved at være forbi, ja, 
det er jo faktisk kun en halv sæson, der 
er slut.  Igen i år har den teknisk træning 
være nr. 1 i vores træning. 

Vi har prøvet at lave to slags træ-
ningsforløb. I foråret var der lavet en 
speciel plan for hver mandag, og om 
onsdagen var det så den enkelte træ-
ner, der bestemte. I efteråret blev det 
så lavet om, nu lavede vi både en plan 
for mandagen og onsdagen. Vi kan med 
de få gange træning se et fremskridt i 
den tekniske træning, børnene får flere 
boldberøringer til træning og er meget 
ivrige for at lære. 

De enkelte trænere har også været på 
kursus, og vi afholder selv vore interne 
kurser. I VB er der altid til plads til flere, 
der måtte ønske at hjælpe med til træ-
ning og kampe, så tag en kontakt til 
den enkelte træner og fortæl, hvad du 
kan bidrage med. 

Jeg ser frem til et spændende forår, hvor vi 
gerne skulle se, hvad vinterens tekniske træ-
ning har betydet for vore medlemmer.

Jørgen Tand Sørensen
teknisk træner og ungdomskonsulent for 

U-6 – U-12

Ungdomskonsulenten
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U-10 & U-11 Drenge

U-11 drenge A
2008 blev rigtigt godt fodboldår for årgang 
98. Vi har de senere år fået bygget et hold 
op solidt forankret i Coerver-principperne 
og har med konsekvent futsal træning halv-
delen af året fået en spillestil: Coerver – 
lækker bold – fantasi. Selvfølgelig sidder 
den ikke i skabet hver gang, og vi er da 
også løbet ind i perioder, hvor ikke alt er 
gået efter en snor.

Vi startede året med god kunstgræs- og 
futsal-træning. Sammen med tre af de bed-
ste hold i Jylland lavede vi fire gange træ-
ningsstævner på kunstgræs. Det var både 
kanongod træning, og vi fik nogle gode 
venner rundt i Jylland. Resultaterne var ikke 
det vigtigste … men lad os sige det på jysk: 
Vi kan være vores indsats bekendt.

I marts deltog vi i et elitetræningsstævne 
med nogle af de bedste årgang 98 hold 
fra det meste af landet. Vi spiller lige op 
med bedste – en kanonstart på 2008. 

Næste store mål blev Nørre Halne Elite Cup 
- vores første internationale turnering. Årets 
bedste indsats! Vi kom hjem med en impo-
nerende andenplads. Det var stort. Desvær-
re rejste ”Guds gave til fodbolden,” Gürkan 
Øzdemir, fra byen, og vi måtte tænke nyt 
i den sidste del af foråret. Vi fik en rodet 
afslutning på JBU-turneringen – det kørte 
ikke rigtigt. Skuden blev rettet op, og lige 
inden sommerferien sluttede vi af med en 
forrygende sejr i Danbolig Cup i Sejs. Der 
blev snakket meget om Vejle Boldklub ved 
det stævne. Respekt drenge!

Efteråret startede helt forrygende med sejre 
i Sabro Cup og KRG-Cup i Ålborg. JBU-
efterår viste, at vi igen var på sporet.

Jeg vil gerne sige mange tak for indsat-
sen i år til drengene, forældrene og ikke 
mindst Christen, der som hjælpetræner er 
sprunget på vognen.

Jørn Nielsen

U- 11 A
Øverst: Jørn (træner), Anders, Folmer, Mikkel, Jamal, Christen (hjælpetræner)
Nederst: ”Bob the man”, Jesper, David, Oguzhan, Marlininho
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U-10 drenge
Et lille tilbageblik på udendørs-sæsonen: Det 
stod os hurtigt klart, at der ikke var basis 
for tre hold, efter vi var begyndt at spille 
7-mands bold. Vi spillede første del af sæso-
nen færdig, men efter sommerferien har vi 
spillet med to hold, tilmeldt hhv. drenge 
1 og drenge 2. Begge hold har klaret sig 
godt og deltaget i nogle tætte kampe, hvor 
det har været ”de små marginaler,” der har 
afgjort resultatet. Men der er blevet fightet, 
og vi har fået nogle gode sejre!

U-10 drenge A/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Løsning IF   8  7 0 1  29 -  9  21   
2.  Vejle B    8  6 1 1  33 -  9  19   
3.  FC Horsens    8  5 0 3  25 - 11  15   
4.  Vinding SF    8  4 1 3  26 - 16  13   
5.  Hatting IF     8  4 0 4  22 - 22  12   
6.  Stensballe IK    8  3 0 5  18 - 28   9   
7.  Horsens KFUM     8  2 0 6  18 - 29   6   
8.  Hovedgaard IF     8  0 0 8   6 - 53   0   

U-11 drenge 1/7 (1998) efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B    8  7 1 0  34 -  9  22   
2.  Vejle Kammeraterne    8  6 0 2  30 - 19  18   
3.  Bramdrupdam GIF    8  4 0 4  24 - 26  12   
4.  Fredericia fF    8  4 0 4  22 - 28  12   
5.  Nr. Bjært/Strandhuse   8  4 0 4  23 - 20  12   
6.  Kolding B    8  3 2 3  26 - 19  11   
7.  Vinding SF    8  2 1 5  20 - 30   7   
8.  Gauerslund IF    8  0 0 8   9 - 37   0    

Vi har i år måttet skifte en del ud i træ-
nerstaben, og senest er Anders stoppet, da 
han med familien flyttede til Vejen, og Has-
san har måttet overtage U-12, da de stod 
uden træner. Tilbage er så os, Steen og 
Iwan, hvor sidstnævnte som regel kun kan 
træne en dag om ugen. Der har næsten 
konstant været 18-20 drenge til træning, 
et meget flot fremmøde. Derfor besluttede 
vi efter sommerferien at dele truppen op 
i to grupper efter niveau, således at alle 
kunne få optimalt udbytte af træningen og 
samtidig få mere tid sammen med dem, 
man spiller på hold med, hvilket har vist 
sig at være en stor fordel i kampene.

Vi har i år deltaget i bl.a. Fakta Cup i 
Vinding, som vi vandt og BSV Cup i Ham-
burg, hvor vi blev nummer 7 ud af 24 hold 
(vi var med som eneste udenlandske klub). 
Det var store oplevelser for dem, der var 
med, og vi forsøger i øjeblikket at samle 
penge sammen til årgangen ved at sælge 
vin, så vi kan lave noget tilsvarende næste 
forår/sommer.

Nu glæder vi os til at komme ind i hallen 
og få nogle oplevelser i indendørssæsonen. 
Her har vi meldt to hold til JBU’s turnering, 
men måske bliver der et par stævner ud 
over dette.

Steen og Iwan

AUTORISERET

V Æ R K S T E D

MØLDAMS ELEKTRO, VEJLE ApS
INDUSTRI HUSET

BOULEVARDEN 11
7100 VEJLE

TELEFON 75 82 58 00

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U10 A
Bagerst fra venstre: Træner Steen Lyhne-Johansen, Tobias Munkholm, Simon Lyhne-Johansen, Lasse Risum. Søgaard, 
Lasse Kirk, Oliver Byrial. Hansen, Lukas Specht, Træner Iwan Hansen
Thomas G. Nørgård, Lukas Hansen, Emre Ozer, Alex Loan Lasean, Benjamin Debel

U10 B
Bagerst fra venstre: Træner Steen Lyhne-Johansen, Mikkel Sørensen, Muhammed Akif Richan, Furkan Ahmet Gökqe, 
Sujeen Arsaligam, Træner Iwan Hansen
Süleyman Öksüm, Kihan Sakhi, Kasper Sebastianpillai, Deniz Burhan Kilic
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U-9 drenge og yngre

Jes Hansen

I sæsonen 2008 har det været en stor for-
nøjelse at følge de yngste drenge.

Der har været en rigtig stor tilslutning fra 
både nye og gamle spillere, samt en fan-
tastisk forældre opbakning.

Træningen i år har været en blanding af 
koordinationstræning og  teknisk træning. 
Alle trænere har fået inspiration fra nogle 
træningssamlinger hvor Jørgen Tand og 
Hans Hansen har demonstreret, hvordan 
man som træner kan inspirere børnene 
til fodboldspillets finurligheder.

Dette har bevirket, at alle spillere har prøvet 
de samme træningsøvelser, men bare på for-
skellige niveauer tilpasset det enkelte barn.

Denne træningsform har vi fulgt og vil 
følge fremadrettet i 2009, da dette er VB’s 
røde tråd, ligesom man har kunnet se, 
at børnene har udviklet sig med denne 
træningsform.

Generelt for yngste afdeling har der 
været et højt og godt aktivitetsniveau. 
Man har bl.a. deltaget i flere forskellige 
stævner, det være sig JBU’s turneringer, 
private stævner, træningspas med andre 
klubber, ligesom nogle har været på træ-
ningslejr.

Spilleglæden og kammeratskabet hos både 
nye og gamle spillere har igennem hele 
sæsonen været i højsædet, og der har været 
en masse glæde, smil og latter både fra 
spillere, trænere og forældre.

Til sidst vil jeg takke forældrene for den 
udviste hjælpsomhed i forbindelse med 
dommergerning og transport til og fra 
kampe samt en stor opbakning, når der 
skulle spilles kampe.

En stor tak til alle trænere og ledere for den 
måde, som hele sæsonen 2008 er foregået 
på. Der har været en god sparring samt en 
hjælpsomhed på tværs, som har gjort, at 
det hele er forløbet uden problemer. Og 
ikke mindst: Tak til spillerne for en god 
og stor indsats i 2008!

Jes Hansen
afdelingsleder

U-9 årgang 2000 
Mikroputholdet i VB har haft et forrygende 
år, hvor vi har bygget videre på den udvik-
ling, som drengene startede på i sæsonen 
2007. Vi har trænet igennem hele sæsonen 
med koordination/teknisk træning samt prø-
vet at spille 7-mands bold. 

Efter ferien tog vi på træningsweekend 
til Dalum IF på Fyn, hvor der ventede en 
weekend med masser af fodbold. Det var 
nogle spændte drenge, der ikke vidste, hvad 
der skulle ske, når vi ankom til Dalum, 
ligesom det var deres første fodboldtur 
med overnatning. Da vi ankom til Dalum, 
stillede vi vores ting ind i omklædningsrum-
met, hvorefter vi trænede i et par timer, 
inden vi skulle have frokost. 

Da vi havde spist, var der kamp kl. 13:00 
mod et udvalgt U-8 hold fra Dalum. 
Benene var ved at være trætte efter 
to timers træning, og tre halvlege á 
15 min. gjorde, at drengene var møre 
i deres ben, men alligevel vandt vi en 
sikker sej på 6-3. Efter et velfortjent bad 
var der dømt hygge, og faciliteterne var 
supergode. Der var mange muligheder 
for, at børnene kunne hygge sig. Bl.a. 
var der bordtennis, bordfodbold og en 
legeplads samt en skydemur, hvor Dalum 
meget venligt sponsorerede præmier til 
os. Om aftenen inden vi skulle sove, hyg-
gede vi os med slik og en god film på 
storskærm. Kl. 22:30 var det sengetid, så 
vi kunne være friske til næste morgen, 
da vi skulle deltage 
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U-9 drenge

U-9 drenge
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i en turnering i Dalum. Vi skulle spille 5 
kampe, alle på 2 x 10 minutter. Dalums 
træner fra vores lørdagskamp havde advaret 
os og fortalt, at vi ville få store klø, når 
vi skulle møde deres A-hold. Derfor var 
vi meget opsatte på at bruge kræfterne 
på at komme godt fra start i turneringen. 
Det første hold, vi skulle møde, var Dalum. 
Drengene kæmpede og spillede noget af 
det flotteste fodbold og brugte meget af 
det, de havde lært på vores træningspas 
om lørdagen. Vi vandt en sikker sejr på 3-2. 
Efterfølgende slog vi Aunslev med 2-0 og 
OKS med 3-2. Det var de tre klart bedste 
hold, men kræfterne var også helt væk nu, 
og vi måtte se os besejret af Næsby 1-3 
og TPI med 2-4. Sådan en træningsweekend 
med herligt vejr, en fantastisk service, nogle 
supergode faciliteter samt nogle utrolige 
dejlige børn gør, at man får mod på flere 
ture af denne slags.

Jeg vil gerne sige tak til alle børn samt 
forældre for utrolig mange dejlige timer 
sammen, og jeg glæder mig over, at der 
er kommet så mange nye spillere til, så vi 
forhåbentlig kan forsætte på samme måde 
i den nye sæson. Tak til Mette for ordene 
på VB´s hjemmeside efter diverse kampe. 

Håber, vi ses igen til sæson 2009 i VB.  
Jes Hansen, Svend Randers

U-8 drenge årgang 2001
Dette hold har været en stor fornøjelse at 
træne, lige siden vi overtog dem ved starten 
af vintersæsonen sidste år. Fra starten af har 
de udmærket sig ved en energi, motivation 
og frem for alt en evne, glæde og villighed 
til at lære nye ting og bruge dem, når 
de spiller kamp. Denne positive indstilling 
gjorde, at vi trænere fra starten af som-
mersæsonen følte os ekstra motiverede og 
ekstra forpligtet til at lave et indholdsrigt 
træningsforløb, hvor de skulle lære en hel 
masse fodbold og have det sjovt.  

Vi må sige, at drengene i sommersæsonen 
har gennemgået en rivende udvikling, hver 
især og som hold, både motorisk, teknisk 
og taktisk.  De har samtidig vist sig som 
gode kammerater over for hinanden og over 
for nye spillere. Sidstnævnte har nok været 
hovedårsag til det meget lille frafald, vi har 
haft i sæsonen. Resultaterne i kampene har 
været svingende, men også det har holdet 
formået at vende til noget positivt, lære 
noget at de kampe, de har tabt og møde 
styrket op til næste kamp.

U-8 drenge
Bagest fra venstre: Jacob (træner), Maria, Mohit, Mads , Vigan, Ibrahim, Sofie, Bjarke, Victor, Kim (træner)
Forrest fra venstre: Drin, Jacob, Jonas, Thomas, Nicolai, Edmond, Alex, Jimmy (træner)
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I løbet af sommersæsonen har vi på træ-
nersiden desværre jo måttet sige farvel til 
Thomas, der ikke længere kunne afse den 
nødvendige tid. Til gengæld er vi glade 
for, at Kim har sagt ja til at blive en del 
af vores trænerteam.

Vi trænere vil i de kommende sæsoner gøre 
vores bedste til at fortsætte den positive 
udvikling, drengene er inde i, og lægge os 
i selen for at gøre træningen endnu mere 
afvekslende, sjov og lærerig.

Jacob, Kim og Jimmy 

U-6 & U-7
Da vi startede op udendørs, var vi fire-fem 
spillere, fordelt på både U-5 og U-6. I løbet 
af sæsonen har vi haft den store glæde, at 
mere end 10 spillere er kommet til. Nogle 
er desværre faldet fra igen, men sådan er 
det nok med børn helt ned til fire års 
alderen. Nogle begynder forhåbentlig igen, 
når de bliver en smule ældre.

12 spillere, fordelt på de to årgange, har 
holdt ved og må betragtes som spillere, der 
har fået interesse for spillet, og som VB 
forhåbentlig vil få glæde af i fremtiden.

Træningen har været fuld af intensitet – der er 
blevet leget lege, bundet snørebånd, snakket 

om alt, hvad børnene har oplevet i børnehaven 
eller andre steder. Vi har dog også fået spillet 
lidt fodbold, og med god hjælp fra forældre 
har vi fået mange sjove og hyggelige stunder 
ved træningen i løbet af sæsonen.

Kampe har vi også fået spillet. U-5 har måske 
tabt lidt mere, end de har vundet – vi er dog 
ikke af den opfattelse, at det har ødelagt deres 
sæson eller lysten til at spille bold.

U-6 har været delt op med to hold i samme 
pulje. Disse to hold har klaret sig over alle 
forventninger og højst tabt en enkelt kamp 
eller to.

I sommerpausen blev puljerne brudt om, 
og drengene kom til at spille det, der nu 
hed U-6 og U-7.

Vi har også deltaget i både Hover Cup og 
3-bold stævne i Horsens, og vundet flotte 
guldmedaljer. Det har været en stor glæde 
at træne alle de små drenge.

Til sidst skal lyde en stor tak til børn og 
forældre, for den store opbakning og det 
fine fremmøde.

Vi håber at se jer alle igen til den nye sæson.

Kern og Michael

3-mands trup:
Bagerst række fra venstre: Tobias, Thor, Victor, Mikkel. Forrest række fra venstre: Ibrahim, Mathias, Andreas
Fraværende: Magnus, Kasper, Batughan
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U-18 piger Team Vejle

Team Vejle så dages lys i 2008. Vinding SF’s 
fodboldafdeling og Vejle Boldklub valgte i 
2008 at indgå i et samarbejde på pigeju-
niorfronten – det, der nu hedder U-18 piger. 
Det betød, at der i Vejle kunne gives et 
tilbud til de store piger i alderen 15–18 år. 
Alle klubber i Vejle har de sidste år haft 
svært ved at stille hold i en hel sæson 
i denne aldersgruppe, bl.a. på grund af 
den store tilstrømning, som efterskolerne 
har mærket.

Det, vi nu kan tilbyde, er et seriøst tilbud til 
denne gruppe unge mennesker. Vi startede 
i foråret med at stille tre hold. Et elitehold 
for de dybt seriøse, et A-hold for dem, der 
gerne vil og et mere socialt hold for dem, 
der sparker lidt skævt, men synes det er 
sjovt at gå til fodbold. 

Vinding Stadion blev vores hjemmebane, og 
træningen har været gennemført dels i Vin-
ding og dels på Nordre Stadion. Ligeledes 
har Idrætsskolen været benyttet.

Vi har på førsteholdet anvendt mange unge 
spillere, der har brugt det første år i DM 
rækken til at lære, hvordan gamet er. Der 

har været en udskiftning, hvor der stort set 
er skiftet et helt hold. Der er således kun 
en fra ældste årgang, der har DM erfaring. 
Pigerne har på den baggrund både kæmpet 
flot og holdt hovedet oppe i en sæson, 
hvor alt har været nyt!

Den enkelte spiller har udviklet sig meget, 
og vi kan således konstatere, at vi både har 
en landsholdsmålmand i Katrine Beck og 
en markspiller i Pernille Hallen, der er på 
DBU’s udvalgte hold. Og flere af de øvrige 
spilleres gode udvikling taget i betragtning, 
bliver de næppe de sidste!

Resultatmæssigt har det ikke været så godt 
for førsteholdet, der har haft bundplacerin-
ger, mens andetholdet har klaret sig glim-
rende og både efter forårsturneringen og i 
efteråret været meget tæt på en oprykning 
til mesterrækken.

Vi deltog også i JBU’s pokalturnering, hvor 
vi spillede os frem til semifinalen, og her 
blev vi slået af de kommende mestre fra 
Skovbakken. I kvartfinalen slog vi på ude-
bane Koldings DM hold 3-1. Vi har brugt 
megen tid på integration af de mange nye 

Team Vejle U-18 piger Liga
Bagest fra venstre: Ole Østergaard (holdleder), Kaja Løvschall, Sisse Jessen, Amanda Emdal, Anne le Fevre, Camilla 
Jørgensen, Pernille Hallen, Steen Thygesen (cheftræner), Rikke Egsgaard (ass.træner), Jens Beck (fysioterapeut)
Brian Andersen (holdleder), Maiken Bruun Kristensen, Rikke S. Petersen, Katrine Ingeman Beck, Camilla Andersen, 
Lærke Hansen, Julie Østergaard (Fraværende: Christina Hansen, Jeanette Steensgaard)



111

piger, der er samlet fra de forskellige klub-
ber i Vejle og omegn, dels med en tur til 
Holland og træningsstævne i Horsens og 
Ikast, samt et teambuildingskursus i Ving-
sted som afslutning. Vi har også forsøgt 
at samle forældrene og spillere med bl.a. 
kioskarbejde på Vejle Stadion. Et kæmpe 
arbejde, som har taget meget til, siden vi 
sagde ja tak.

Vi har opbygget vores egen hjemmeside 
www.teamvejle, hvor der kan læses meget 
mere, og så har vi i løbet af året også fået 
DBU-licens til at spille i bedste række. 

Det har været en sæson, hvor ALT har været 
nyt. For trænernes vedkommende skulle vi 
lige lære hinanden at kende, og på ultrakort 
tid er det lykkedes, så der i den grad har 
været energi i trænerteamet og lyst til at 
være sammen. Dette har også smittet af på, 
hvordan pigerne har oplevet hinanden.

Trænerteamet er i 2009 intakt og består af:

Cheftræner: Sten Tygesen
assistenttræner: Rikke Egsgaard
  Emil Munkholm
  Rene Eriksen  
Holdledere: Brian Andersen
  Ole Østergaard

Vi vil gerne sige tak for en god sæson 
med masser af oplevelser. 
God jul og godt nytår.

Ole Østergaard, 
holdleder U-18 piger, Team Vejle

U-18 piger DM
Det har været en lang og begivenhedsrig 
sæson i 2008. Jeg har stået i spidsen for 
et hold med spillere og ledere, der viser 
stort engagement, vilje til at lære og humør, 
når vi har mødtes. Vi har haft fokus på at 
få spillerne til at opleve sig som ”et hold/
en klub,” hvilket har været spændende at 
være med til. Holdet er desværre også ble-
vet kendetegnet ved kun at have vundet 
én gang over et DM-hold - Kolding! Det 
er blevet til rigtig mange trælse nederlag, 
men spillerne og vi bag linierne har set en 
fremgang over sæsonen og tror derfor på 
”bedre tider” i 2009. 

Der har været rigtig mange involveret i 
fødslen af TEAM VEJLE, og jeg vil gerne 
takke dem alle for et rigtig stort stykke 

arbejde. Rikke som assisterende træner, Ole 
Ø som ”altmuligmand”, Henrik som vika-
rierende afd.leder efter Svend Erik, Brian 
som holdleder, Jens og Anette som ”fysser”, 
Ole Gren som daglig sparringspartner, Helle 
og Jaqueline mht. boderne. Desuden stor 
tak til alle de forældre, der har deltaget 
som tilskuere. Jeg håber, at vi i 2009 får 
resultaterne med os, så I også kan vænnes 
til at se kampe, hvor vi vinder…
På gensyn i 2009.

Sten Tygesen

Holland-turen 
Turen til Holland var som udgangspunkt en 
”ryste-sammen-tur”, da vi var to klubber, 
som var blevet slået sammen til Team Vejle. 
Der var også fokus på det fodboldmæssige, 
da vi som sagt var et nyt hold, der skulle 
spilles sammen. 
 
Vi tog af sted fra Vinding tidligt om mor-
genen og satte kursen mod Holland. Vi 
gjorde holdt ved grænsekioskerne for at 
”tanke op” til den lange tur. Busturen var 
en stor fornøjelse, da alle kom rigtig godt 
ud af det med hinanden, og der blev ind-
gået nye venskaber.

Da vi ankom til Holland, regnede det, så 
det var med at komme hurtigt indendørs. Vi 
skulle bo på et vandrehjem i Tyskland, hvor 
der var mulighed for at spille på kunststof-
bane i en ”stor” hal. Det benyttede vi os 
af en enkelt gang. Vi bestemte selv hvem, 
vi ville bo sammen med, og normalt så 
sker der det, at de ”gamle” grupper finder 
sammen, men det skete ikke her, eftersom 
Vejle-piger og Vinding-piger blev blandet 
helt automatisk. På denne måde fik man 
mulighed for at lære pigerne at kende på 
en anden måde end til træning.

Vi havde kørt hele torsdag, så fredag var 
hviledag, men vi var dog på en tur til 
Eindhoven, hvor vi shoppede og fik en 
rundvisning på PSV’s stadion. Det var et 
kæmpe stadion, og sikke en drøm det ville 
være at spille på sådan et stadion.

Så gik det løs. Lørdag skulle de indledende 
kampe spilles, og vi mødte hold fra Tysk-
land, Holland, Skotland og England, så der 
var mange nationaliteter repræsenteret. Vi 
blev bedste 2’er, så det var godkendt. Vi 
fik lov til at spille om den sjove placering. 
Søndag morgen blev vi vækket kl. 7.00, 
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eftersom placeringskampene skulle spilles 
om formiddagen. Den første kamp var mod 
et hollandsk hold, og den endte 0-0. Vi 
spillede godt og havde mulighederne til at 
vinde kampen, men i fodbold er det mål, 
der tæller. Anden kamp var mod Cambridge 
United, og den blev tabte med 1-0. Dette 
var helt retfærdigt, eftersom det klart var 
turneringens bedste hold. Kampen om 4. 
pladsen var mod Roda fra Holland, og dem 
tværede vi ud af banen. Vi var dem klart 
overlegne og det resulterede også i to mål. 
Samlet blev vi nr. 4 ud af 25 hold, så alt 
i alt var det godkendt.

Formålet med denne tur var som sagt at få 
os alle rystet sammen, og det lykkedes også 
til fulde. Denne tur har haft stor betydning 
for vores kammeratskab, eftersom vi var 
sammen som et hold, og der blev dannet 
nye venskaber på tværs. Vi har været i 
meget modvind i denne sæson, men det 
gode sammenhold på holdet har gjort, at 
vi bliver ved med at stå sammen som et 
hold og ikke bebrejder hinanden. Det har 
denne tur helt klart bidraget til. 

Andersen & Jørgensen

U-17 Piger DM forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Team Viborg  10 9 1 0 61-10 28   
2.  Skovbakken   10 6 0 4 19-11 18   
3.  Lemvig  10 5 2 3 19-17 17   
4.  B52/Aalborg 10 5 0 5 21-21 15   
5.  Fortuna Hjørring 10 3 0 7 11-35 9   
6.  Team Vejle  10 0 1 9 8-45 1 

U-18 Piger DM efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  OB  9 6 2 1 29 - 18 20   
2.  Team Viborg 8 6 0 2 27 - 12 18   
3.  Skovbakken  9 5 1 3 24 - 16 16   
4.  Horsens SIK  10 5 1 4 23 - 16 16   
5.  B52/Aalborg 8 5 1 2 22 - 15 16   
6.  Skovlunde  9 4 3 2 21 - 14 15   
7.  Kolding FCQ 10 5 0 5 20 - 26 15   
8.  Lemvig  9 4 1 4 26 - 23 13   
9.  Varde  9 4 0 5 18 - 26 12   
10. Brøndby  9 2 2 5 12 - 21 8   
11. Fortuna Hjørring 9 2 0 7 14 - 20 6   
12. Team Vejle  9 0 1 8 4 – 33 1 

  
U-18 piger A
Efter sammenlægningen med Vinding SF’s 
pigejunior startede året godt med en masse 
spillere. Vi kunne melde to 11-mands samt 
et 7-mands hold til i turneringen.

Vi indledte sæsonen med et weekend-træ-
ningsstævne, Stofanet Cup, hos FC Horsens, 
som VB’s pigeafdeling har været med til i 
mange år. Og i påsken var vi til stævne 
i Holland. Det er tradition for Vinding at 
tage dertil med deres førstehold på både 
drenge- og pigesiden. Vi fik lov til at tage 
begge vore 11-mands hold med, så alle 
vores spillere kunne få muligheden for at 
lære hinanden rigtig godt at kende efter 
fusionen. Vi havde en god tur, både sports-
ligt og socialt.

Vores andethold, U-17 piger A, var i foråret 
lige ved at kvalificere sig til mesterræk-
ken. Et enkelt point hjemme mod KoHBra 
ville have været nok, men det blev det 
desværre ikke til. Så holdet måtte spille 
U-18 pige 1 i efteråret

Frederiksen Glas ApS
Glarmester & Tømrerfi rma

Flegmade 9T, 7100 Vejle
Tlf. 75 82 18 30 / 70 27 05 07

Vi udfører alt i glarmester og tømrerarbejde
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Det var måske godt nok, at vi ikke skulle 
spille mesterrække, da det til tider kunne 
være vanskeligt at stille hold pga. bl.a. spil-
lerflugt til efterskoler samt nogle langtids-
skader. Dette var også årsagen til, at vi 
desværre var nødsaget til at trække vores 
ellers udmærkede 7-mandshold fra efter-
årets turnering. 

U-18 pige 1 blev nr. 3 i puljen, og det 
betyder, at vi igen til foråret spiller i 
A-rækken.

Der skal lyde en stor tak til alle spillere, som 
har spillet på holdet for nogle gode kampe 
samt nogle gode og sjove timer sammen. 
Og tak til forældrene for god opbakning og 
kørsel. Sidst, men ikke mindst skal der også 
lyde en stor tak til spillere og forældre for 
hjælpen i kiosken på Vejle Stadion under 
Superliga kampene. Det har været sjovt at 
arbejde sammen med jer også uden for 
fodboldbanen. Det har været en rigtig god 
måde for spillerne og nok især forældrene 
at lære hinanden bedre at kende på. En spe-
ciel tak skal der lyde til Jacqueline Petersen 
for hjælp til suppen ved træningsopstart i 
foråret samt din uvurderlige hjælp omkring 
kioskerne på Vejle Stadion.

Helle B. Kristensen
holdleder 

U-17 piger i Holland
I påsken var to hold fra Team Vejle U-17 
Piger (som det hed inden sommerferien) til 
Easter Open Cup i Holland. Turen var lavet 
i samarbejde med Vinding Sportsforening, 
således vi i alt var seks hold af sted.
 
Easter Open Cup er et af Hollands største 
stævner og afvikles for 7. gang i området 
omkring Boxmeer/Sint Tunnis/Cuuijk tæt ved 
grænsen mellem Holland og Tyskland.

Vi boede på et stort vandrehjem i Tyskland 
med gode udendørs faciliteter, og der var 
også en hal, hvor vi gennemførte et enkelt 
træningspas. Hver morgen blev vi fragtet 
i bus ud til spillestederne, som der var 16 
forskellige af.

Langfredag var hviledag ovenpå en lang 
køretur hele skærtorsdag, men vi var dog 
klar til en lille udflugt til Philips Stadion 
i Eindhoven. Vi fik en rundvisning og lidt 
tid til shopping.

Lørdag gik det så løs på fodboldbanerne 
med de indledende kampe. Der var seks 
puljer i U-17 Piger á fire hold, altså 24 
hold.

Hold 2
Vi mødte tyske FC Rhade og spillede 0–0. 
Spillet var præget af en del nervøsitet, 
men det var en god kamp, og FC Rhade 
blev også senere puljevinder. Den næste 
kamp var mod DOSR fra Holland. Her fik 
vi gang i vores gode kombinationsspil og 
vandt efter 0-0 ved pausen med 3-0 på mål 
af Trine Aagaard, Ida Marie Bæhrenholdt 
og Cecilie Piepgräss.

U-18 Piger 1 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Bramming B 10 9 0 1 35- 7 27   
2.  Varde IF  10 6 1 3 21-15 19   
3.  Team Vejle  10 5 2 3 15-10 17   
4.  Horsens SIK  10 3 1 6 24-30 10   
5.  Team VAB  10 2 2 6 14-32 8   
6.  Erritsø GIF  10 1 2 7 13-28 5 

Den sidste kamp lørdag var mod hollandske 
SC Botlek, hvor vi hele kampen pressede på 
og vandt 1-0 på mål af Cecilie Piepgrass – et 
rigtigt Jon Dahl mål – på et perfekt forar-
bejde og indlæg fra Julie Østergaard. 

Søndag stod den så på placeringskampe. Vi 
var blevet nr. 2 i indledende pulje og skulle 
så spille om pladserne fra 9 til 12. 

I første kamp mødte vi Fleettown Girls FC 
fra England. En ren pigeklub, som ligger ikke 
langt fra London. Det var et hårdt spillende 
mandskab og pigerne blev nok en smule over-
rasket over, hvor ondt det gjorde at løbe ind 
i en englænder. Vi tabte kampen 3-0, og det 
var lidt i overkanten, men ok at vi tabte.

Den næste kamp var mod et andet engelsk 
hold, Rayn Girls. Her var vi mere parate og 
havde lært lektien, flyttede bolden hurti-
gere rundt og spillede en ganske fin kamp, 
som vi vandt 1-0 på mål af Pernille Hallen 
med et dejligt langskud.

U-17 Piger A forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  KoHBra  10 9 0 1 33-12 27   
2.  BMI  10 8 0 2 38-14 24   
3.  Vonsild FK  10 3 3 4 18-25 12   
4.  Team Vejle  10 3 3 4 14-13 12   
5.  FC Skanderborg 10 1 2 7 14-43 5   
6.  Horsens SIK  10 1 2 7 13-23 5  
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U-18 Team Vejle piger 1
Bagest fra venstre: Emil Munkholm (træner), Anne Kramer, Trine Aagaard Hansen, Anne Pedersen, Trine Lassesen, 
Malene Hallen, Marie-Louise Gren Hansen, Camilla Laursen, Helle Kristensen (holdleder) Janni Malund, Mette Jensen, 
Mia Esmann, Stine Boldt, Cecilie Piepgräss (Fraværende: Anne Nielsen, Christine Golan)

Den sidste kamp var umiddelbart efter, 
altså ingen pause mellem de to kampe, 
mod tyske TSV Berkenthin, hvor vi styrede 
kampen og havde alt spil, men havde ikke 
kræfter til at skubbe bolden over målstre-
gen. Kampen endte 0-0, hvilket samlet gav 
en flot 10. plads i dette store stævne med 
deltagelse af 24 U-17 pige hold. Ganske 
tilfredsstillende.

Turens målsætning om at få skabt et bedre 
kammeratskab mellem pigerne i det nye 
klubsamarbejde Team Vejle mellem Vejle 

Boldklub og Vinding SF blev opfyldt til 
fulde. Tak for økonomisk støtte fra de to 
klubber, Vejle Kommunes foreningspulje og 
Fionia Fonden.

Ole Østergaard

Bugattivej 5 M
DK 7100 Vejle

Telefon 7642 8450
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U-15 piger & yngre
I Årsskriftet 2007 profeterede undertegnede 
på denne plads, at med 20 pigemedlem-
mer under pigejunioralderen måtte bunden 
være nået, og at det herefter kun kunne 
gå fremad. Det kom glædeligvis – i alt 
fald delvist – til at holde stik. Medlems-
tallet for nævnte aldersgruppe ligger nu 
på godt 45.

Det positive først: Med den katastrofale 
konklusion, som måtte træffes i foråret 
2007 om at suspendere U-15 pigeafdelin-
gen, da der hverken var træner eller spil-
lere, var denne afdeling det mest akutte 
problem, vi stod overfor. Den erfarne 
pigetræner Ole Gren, tidligere Stensballe 
og Hatting/Torsted, blev tilknyttet, og det 
lykkedes ham så at sige fra scratch at stable 
en afdeling på benene. 

Ved tilmeldingstidspunktet til JBU-turnerin-
gen lignede holdet styrkemæssigt et hold 
til B-rækken og blev tilmeldt derefter, men 
tilgang af flere dygtige spillere gjorde, at 
holdet efter to oprykninger i træk nu står 
over for at skulle spille Mesterrække i for-
året 2009. Tilmed blev der spillere nok til 
et 7-mands hold også. 

En succesfuld tur til Limone Cup i Italien 
samt masser af samlende aktiviteter fuld-
ender billedet af en flot sæson. En stor 
tak til træner Ole Gren, til holdleder Gitte 
Pedersen og til teamassistent Finn Pedersen 
for mageløst flot arbejde.

Der er også glædeligt at berette fra U-13 
pigeafdelingen Til de mange små talenter, 
vi i forvejen rådede over, kom der en fin 
tilgang fra Bredballe IF af dygtige og frem 
for alt fysisk stærke spillere, så det i afvigte 
sæson blev muligt at stable et særdeles 
slagkraftigt 11-mands hold på benene. Et 
hold, som viste sig at kunne måle sig med 
landets allerbedste U-13 pige mandskaber. 
Også her var der spillere nok til et 7-mands 
hold, så alle kunne komme ud og spille.

Men alt er ikke lutter idyl. Indendørs blev et 
lovende antal U-9 piger og yngre forvandlet 
til stort set ingenting som følge af aflyste 
træningstimer og trænerstop. Vi fik aldrig 
for alvor afdelingen op at stå igen, og klub-
ben står her over for et massivt problem. Den 
manglende rekruttering til de ældre årgange 
vil ret hurtigt vise sig uhyre smertefuld, så 
der må og skal gøres noget!

U-15 piger/11
Bagest fra venstre: Ole Gren Hansen (træner), Laura Nordahl, Anne Mette Neergaard, Lisa Bromose, Benedikte Schousboe, 
Signe Schmidt, Pernille Pedersen, Louise Jenner, Maria Nørbo, Gitte Pedersen (holdleder), Finn Pedersen (teamassistent) 
Malene Pedersen, Annette Søeberg, Sama Alsofi, Simone Holm, Line Bang, Karoline Madsen

U-15 piger



116

Tak til Ole Madsen og Helle Kristensen, som 
forsøgte at holde gang i de små piger og med 
en del ”lånehjælp” også fik stillet op til de 
få runder i den JBU-turnering, vi optimistisk 
tilmeldte os, så klubben undgik bøder.

Tak til Carsten Andersen, som har forestå-
et kompetent, teknisk, fredagstræning for 
U-13 og U-15 efteråret igennem. Noget, 
især U-13 pigerne har benyttet sig af og 
i høj grad profiteret af!

Tak til piger, forældre og sponsorer i ”mine” 
afdelinger for en fortræffelig sæson!

Ole Kristensen
afdelingsleder

U-15 piger 
Fra første møde mellem Ole K. (afdelings-
leder), Henrik (ungdomsformand) og under-
tegnede i januar – og frem til oktober efter 
en vellykket tur til Limone Cup i Italien, 
er der sket fantastisk meget!

I januar så det dystert ud for U-15 Piger. 
Reelt var der umiddelbart kun fire piger 
at starte på, men planerne og visionerne 
blev lagt alligevel.

Til første træning i februar kunne vi møn-
stre 6–7 piger, men det antal voksede 
hurtigt for hver træning. I marts måned 
nåede vi op på ca. 20 spillere, og det i 
sig selv var en stor succes. Der var tilmeldt 
B-hold i 11-mands – og efterfølgende måtte 
vi tilmelde et 7-mands. Antallet af U-15 
piger var nemlig kort før turneringsstart 
pludselig på 24, og trods ihærdige forsøg 
på at komme i JBU´s A-række i 11-mands, 
så lykkedes dette ikke. Vi måtte starte fra 
bunden.

11-mands pigerne fik hurtigt fodfæste i 
turneringen, og en sammenbragt flok af 
piger fik hurtigt fight og spil på plads. 
10 kampe og 10 sejre i turneringen – og 
dermed oprykning til A-rækken. Dertil en 
flot indsats i pokalturneringen, hvor flere 
A-hold måtte forlade Nordre Stadion med 
et nederlag i bagagen. Kun Grenå kunne 
sætte en stopper for pokalsuccesen, men 
der måtte straffesparkskonkurrence til, før 
VB-pigerne overgav sig.

7-mands pigerne fik en god midterplacering 
i deres række. Der blev masser af spille-
tid til alle, og næsten hver gang fik både 
ude- og hjemmehold flot udbytte af de 
ofte meget lige kampe.

U-15 piger/7
Bagest fra venstre: Line Hansen, Emilie Sørensen, Mia Lauridsen, Julie Dahl, Kamilla Andersen
Louise Bang, Caroline Frederiksen, Inge Nafei og Malene Toft.
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Tidligt på sæsonen blev der fastlagt, at 
pigerne senere på året skulle til Limone 
Cup i Italien. Denne proces havde stor 
opbakning fra både piger og forældre.

Det første forældremøde var velbesøgt, og 
flere idéer blev søsat for at skaffe midler 
til turen. Herunder vinsalg, som skulle vise 
sig at blive en flot indtægtskilde.

Dels havde vi en fremragende vin at byde 
på, men især forældrene var ekstremt dyg-
tige til at videreformidle salget, så i sidste 
ende var det et betydeligt tilskud, pigerne 
fik ind på kontoen.

Efter sommerferien hed det nu A-række for 
11-mands. Pigerne var nu et gear højere 
oppe i niveau, så de var klar til udfor-
dringen. En enkelt uafgjort, resten lutter 
sejre – og flotte sejre – blev det til. Især i 
udekampen på Nordals, hvor VB-bussen var 
lejet til formålet, var der spil i særklasse. 
Det eneste hold, der havde taget point fra 
os, kunne intet stille op på egen bane. De 
blev kørt over med en storsejr på 14–0, 
og VB-pigerne leverede det flotteste spil i 
denne sæson. Oprykningen til Mesterræk-
ken blev samtidig sikret.

7-mands pigerne havde et forrygende efter-
år. Syv kampe og syv sejre taler for sig 
selv. Alle havde stor andel i, at trænings-
indsatsen nu gav gode resultater. Mange 
flotte kampe, hvor spillet blev bedre og 
bedre for hver kamp.

Den samlede trup havde også bestilt VB-
bussen til kvindelandskampen Danmark – 
Ukraine på Viborg Stadion. Sammen med 
U-13 pigerne fik alle en god oplevelse og 
med flot støtte på tilskuerpladserne, kunne 
vi heppe Danmarks 1–0 sejr (og EM-kvali-
fikation) i hus.

Når man gør status over sæsonen, så kan 
man kun glæde sig over, at visionerne lyk-
kedes. Vi fik U-15 pigerne på banen igen i 
VB, fik en spillertrup, hvor sammenholdet er 
virkelig flot – og fik en forældreopbakning 
ud over det sædvanlige. Virkelig langt ud 
over det sædvanlige! Det har vi haft gavn 
af i vores lederteam. Så tak til piger og 
forældre for en flot og stærk sæson. Vi 
glæder os til mere.

Tak til Gitte og Finn, der startede med at se 
på træningen, men hurtigt lod sig overtale til 
at være en del af lederteamet. Jeres indsats 

har været guld værd – hele vejen igennem. 
Tak til Ole K. samt til de forældre, der sprang 
til, når der skulle dømmes kampe, eller et 
hold skulle bruge en holdleder.

Ole Gren Hansen
cheftræner

Limone Cup – Italien
Lørdag den 11/10 kl. 10.30 rullede bussen 
fra Vejle Turistfart op foran Vejle Stadion.
Inden da var der gået et halvt år med 
planlægning, tilmelding, forældremøder 
og udarbejdelse af endeligt program for 
hele turen.

Tilmeldingen var overvældende. Samtlige 
22 piger havde tilmeldt sig. Samtidig hav-
de pigerne opbakning fra deres familier, 
så truppen derudover i alt kunne møn-
stre seks holdledere (Gitte B., Marlene, 
Peter, Frank, Kenneth og Jette, der også 
medbragte Carsten, Caroline og Andreas 
som turister).

Pigernes trænerteam kunne byde på Gitte, 
Finn samt undertegnede – og da vi stillede 
med to hold, havde vi indkaldt tre U-18 
piger (Marie-Louise, Julie og Maiken), der 
havde takket ja tak til opgaven at styre 
vores 7-mands hold på turen.

VB havde støttet turen (tak til Ole K. og 
Henrik), og samtidig havde vi forinden haft 
gang i forskellige tiltag, der gav penge til 
turen. Her var især vinsalget en god ind-
tægtskilde. Med en kanon vin og dygtige 
sælgere blandt pigernes forældre, blev der 
solgt mere end 2.000 flasker – og salget 
fortsætter til nye aktiviteter.
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Så denne lørdag formiddag stod der 37 
forventningsfulde deltagere fra VB U-15 
piger – og 23 fra VB U-17 drenge!
I ledertruppen var vi yderst spændte på at 
skulle dele bus med U-17 drenge. Hvordan 
var stemningen, hvordan skulle det gå og 
hvordan forløb samarbejdet?

Fra første øjeblik – og håndtryk – med 
Jørgen fra U-17 drenge var linien lagt. Smil 
på læben, positiv indgangsvinkel til alt – og 
et fælles lederteam fra piger og drenge, 
som kørte et formidabelt samarbejde, hele 
turen igennem!

Udover Jørgen var der Helle, Kenneth og 
Tonny. De havde medbragt en flok herlige 
U-17 drenge, der matchede U-15 piger per-
fekt. I den fælles ledertrup fandt vi hurtigt 
et fundament i humoren.

Om det var Jørgens fortælling om ”Guld-
skruen”, der lagde den humoristiske linie 
(jeg tvivler) eller det var alle de øvrige 
vittigheder fra hele lederteamet, skal jeg 
ikke kunne sige. Men linien var der – og 
det var hamrende sjovt fra start til slut.
Kl. 11.00 startede turen til Limone Cup. 
Forude ventede 20 timers kørsel. De til-
bageblevne – og bekymrede – forældre 
vinkede farvel, og bussen rullede væk fra 
Vejle Stadion.

Efter besøg hos Fleggaard  kunne aftens-
maden indtages undervejs på én af utallige 
rastepladser, og Burger King skiltet var en 
opmuntring til spillerne…

Søndag den 12/10.
Den flotte tur igennem Østrig, over Euro-
pabroen og igennem Brenner Passet blev 

U-14 Piger B forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10 10 0 0  41- 6 30   
2.  Vejle Kammeraterne 10 7 0 3 34-12 21   
3.  Erritsø GIF  10 6 1 3 27-15 19   
4.  Fr.KFUM/fF  10 4 0 6 11-34 12 
5.  Hover IF  10 2 1 7 11-27 7   
6.  Højen G & U 10 0 0 10 0-30 0 

U-15 Piger 1 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10 9 1 0 42- 7 28   
2.  Fredericia fF/KFUM 10 6 0 4 28-23 18   
3.  Nord/Als B  10 4 2 4 21-30 14   
4.  Vinding SF  10 4 2 4 18-20 14  
5.  Løjt IF  10 2 1 7 15-22 7   
6.  Hedensted IF 10 1 2 7 11-33 5 

U-14 Piger C/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Bredsten IF (1) 7 6 1 0 29- 3 19   
2.  Bjert IF (1)  7 5 2 0 33- 6 17   
3.  Gaarslev GF 7 4 1 2 23-12 13   
4.  Højen G & U 7 3 2 2 23-20 11   
5.  Vejle B  7 2 2 3 16-14 8   
6.  Gauerslund IF (2) 7 2 1 4 5-17 7   
7.  Egtved IF (1) 7 1 0 6 5-26 3   
8.  Ammitsbøl/Jerlev IF 7 0 1 6 5-41 1   

U-15 Piger C2/7 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  7 7 0 0 38- 6 21   
2.  FC GOG  7 5 0 2 32-16 15   
3.  Bredballe IF 7 4 1 2 16- 9 13   
4.  Bredsten IF  7 4 1 2 17-10 13   
5.  Egebjerg IF  7 3 0 4 13-35 9   
6.  RMÅ  7 2 1 4 19-20 7   
7.  FC Grejsdalen 7 1 0 6 17-21 3   
8.  Ammitsbøl/Jerlev IF 7 0 1 6 4-39 1 
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foretaget om natten, og de færreste fik 
set de smukke omgivelser.

Til gengæld kunne turen ned ad de Itali-
enske Alper nydes i forbindelse med den 
begyndende solopgang.

Kl. ca. 7 holdt vi udenfor Gardaland. Turens 
første højdepunkt. Et Tivoli af den største 
slagsVi fik dog indtaget morgenmad, som 
drengene havde sørget for, og skulle have 2 
timer til at gå, inden vi blev lukket ind.
Inden da fik vi meldingen fra Thomas og 
Svend Aage (vores chauffører), at VB-bussen 
fra Vejle Turistfart holdt i Tyskland med 
Bredballe IF drengene – og var gået i styk-
ker. Der blev hurtigt udvekslet forslag, og 
inden længe var vi i gang med de impro-
viserede planer. 

Bussen med alle de mandlige ledere kørte 
til Garda Village (vores indkvarteringssted), 
tjekkede ind og fik nøgler – og sørgede for, 
at bussen blev fuldstændig tømt og ren-
gjort. Bussen retur til Gardaland og videre 
for at undsætte Bredballe-drengene. Tilbage 
på Garda Village blev Jørgen, Finn og under-
tegnede. Vi gik i gang med bagagesortering 
og fordeling på bungalows.

En anden bus afhentede spillere og ledere 
på Gardaland senere på eftermiddagen og 
herefter blev alle indkvarteret på Garda Vil-
lage – en perle ved Gardasøens bredder.

Mandag den 13/10. 
Limone Cup gik i gang med kampe. 
Vores 7-mands hold lagde ud med to 
kampe i Pesciera. Første kamp endte 
med knebent nederlag på 3–5 mod San-
derum, der til lejligheden havde indhen-
tet dispensationer nok til at stille et 
U-18 pige hold!. Men pigerne kæmpede 
bravt, og Julie (2) og Emilie sørgede 
for målene. Den anden kamp blev en 
parodi. Struer havde til lejligheden valgt 
at stille med stærkeste A-hold – i C-ræk-
ken! Resultatet på 0–14 var uundgåeligt 
og gavnede ingen. Hverken vores piger 
eller Struers egne. Som cheftræner kan 
jeg kun tage afstand fra denne mang-
lende sportslige moral. Men vores piger 
kom nu alligevel derfra uden de store 
skrammer. Peter samt vores U-18 piger 
trænerteam sørgede for, at pigerne hold 
fanen (VB) højt.

I Montichiari havde vores 11-mands to kam-
pe. De lagde ud mod Vejgaard, der godt 
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hjulpet af en knapt vågen tysk dommer fik 
foræret to hurtige mål. Pigerne kæmpede sig 
tilbage i kampen på flotteste vis og var langt 
det bedst spillende hold. Dog scorede modstan-
deren et flot frisparksmål kort før halvleg, men 
nede med 0–3 fightede og spillede pigerne en 
endnu bedre 2. halvleg. Simone sørgede for 
reducering til 1–3, men tættere kom vi ikke. 
Men en meget flot kamp af pigerne.

Samtidig et meget flot comeback til Per-
nille, efter at en brækket arm havde holdt 
hende ude i fire uger.

I anden kamp mod Sundby skulle der tages 
revanche – og det blev gjort på flotteste vis. 
Sprudlende og teknisk flot spil gav en storsejr 
på 7–1. Signe (3), Pernille (2), Malle og Simone 
stod for målene. Det skal nævnes, at til vores 
kampe denne dag i Montichiari, havde vi stor 
hjælp på lægterne fra U-17 drengene. Dels 
havde vi selv heppet flot på drengene under 
kamp, men under vores anden kamp var dren-
gene varmet op og leverede en formidabel 
opbakning. Det var med til at pille den sidste 
spillelyst ud af modstanderne og sikre VB´s piger 
vilje til powerfodbold. Flot støtte, drenge!

Tirsdag den 14/10 
var allerede hjemmefra programsat til ”Mar-
kedsdag”. Ingen kampe, men i stedet en 
fælles VB tur til markedet i Desenzano og 
senere til Sirmione halvøen.

I Desenzano var markedet en mindre skuf-
felse. Kopivarer findes nærmest ikke læn-
gere, så der var ikke så meget at ”gå efter”. 
Men til gengæld ligger markedet i flotte 
omgivelser lige ved Gardasøen, og så kunne 
man vælge at nyde disse i stedet.

Ved afgang fra Desenzano havde Lisa og 
Anne Mette ”glemt” det rigtige mødetids-

punkt, og dermed blev bussen forsinket i 
næsten 45 minutter.

Videre til Sirmione halvøen, hvor de fleste 
blev positivt overrasket over, hvor flot fæst-
ningsbyen var. Samtidig masser af shopping-
muligheder, pizza- og isbarer, hvor især den 
italienske is er værd at skrive hjem om.

Desværre havde vi ikke meget tid her, da 
vi skulle tilbage til Garda Village, inden 
bussen skulle af sted med drengene, der 
skulle spille venskabskamp i Valdapone.
Her valgte enkelte piger at tage med som 
heppekor.

Onsdag den 15/10 
var sidste spilledag i Limone Cup. 7-mands 
spillede i Golf Paradiso og lagde ud mod 
Over Jerstal. Det blev til et knebent neder-
lag på 1–3, hvor Malene sørgede for den 
enlige scoring. Til gengæld var pigerne helt 
varme til næste kamp mod Virum-Sorgenfri. 
En overbevisende 6–2 sejr blev det til efter 
flot fight og spil.

Julie (4), Emilie (på hovedstød) og Malene 
sørgede for målene. Emilies hovedstødsmål 
skulle vise sig at blive dyrt for undertegnede, 
da der var lovet is til hele holdet, hvis der 
blev sat en scoring ind på den måde. For ikke 
kun Emilie præsterede dette denne dag.

I Montichiari havde 11-mands nemlig sør-
get for endnu flere is. Signe (til 1–0) og 
Simone (til 2–1) havde også hovedet på 
afslutningerne mod GPA Guldborgsund.

En kamp, hvor der blev leveret flot teknisk 
fodbold fra begge holds side, og hvor vi 
trods 2–1 føring måtte se os besejret med 
2–5 til slut. Men sammenlagt havde hol-
det leveret tre rigtig gode kampe på højt 
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niveau, hvor alle spillere skal fremhæves 
for flotte præstationer.

Samtidig tak til Jette, vores fysioterapeut, 
der sørgede for, at der blev taget hånd 
om truppens småskader.
Efter kampen havde vores 2 chauffører 
sørget for mad og drikke – fornemt – 
og turen gik tilbage for at samle vores 
7-mands hold op. Undervejs fik Laura 
Målmand, som var blevet sparket i hove-
det under den sidste kamp det rigtig 
skidt, så sluttelig måtte Gitte B. og Finn 
tage med Laura i taxa til hospitalet. 

En scanning viste godt nyt og senere fik 
vi Laura udskrevet, så hun kunne støde til 
truppen på Garda Village. I mellemtiden 
havde vore U-17 drenge hentet deres tredje 
sejr af tre mulige. Pokalen var i hus, Jør-
gens overskæg skulle falde, og alle kunne 
fejre drengene for en flot indsats.

Torsdag den 16/10 
var hjemrejsedag. Alle skulle tjekke ud af 
husene kl. 10, og bussen kørte kl. 12. Turen 
gik hjemad op gennem de italienske alper 
og denne gang kunne især Brenner Pas-

set nydes i fuldt dagslys. Stoppet her gav 
muligheden for en fantastisk udsigt ved 
McDonald’s – eller var det menuen, der 
interesserede pigerne mest?

Næste morgen kunne bussen igen rulle ind 
foran Vejle Stadion ca. 07.15. Forældrene 
stod i kø for at se, om deres piger var 
kommet uskadte hjem. Det var de… Efter 
en tur, hvor de bedste forhåbninger blev 
overgået.

Alle piger – og drenge – samt alle ledere 
havde nemlig sørget for at VB blev vist frem 
på bedste vis. Den samlede trup fungerede 
optimalt, og i ledertruppen var samarbejdet 
forbilledligt. Tak til Helle, Jørgen, Kenneth 
og Tonny – og drengene for en rigtig god 
oplevelse og et højt humør.

Tak til vore to chauffører, Thomas og Svend 
Aage, fordi I var i særklasse.

Samt tak til vores piger – og vore pige-
ledere, der sørgede for, at vi fik de gode 
oplevelser, som vi håbede på.

Ole Gren Hansen
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U-13 piger / 11
Forrygende! Intet mindre…!
Sæsonen 2008 overgik alle forventninger. 
Stor spillertilgang, fremragende resultater 
og en flok tøser, som i træningsiver, godt 
humør, sammenhold og talent bare sagde 
spar to! Pas på det kuld her, VB – så har 
I en gylden årgang fremover!

Forår U-12 piger.
Ved årets start havde vi kun lidt over en 
halv snes piger – talentfulde, men for få 
og for små til at tænke på deltagelse i 
11-mands turneringen, hvilket var det, vi 
allerhelst ville. Men lykkeligvis fik vi til-
gang af en flok dygtige, store og fysisk 
stærke piger fra Bredballe, hvilket gjorde 
os i stand til ikke alene at stille et stærkt 
11-mands hold, men også et 7-mands hold 
under region 3, så alle piger kunne komme 
ud og spille hver weekend.

Efter en fin indesæson med sølvmedaljer til 
to hold ved regionsmesterskaberne startede 
vi på kunststofbanen omkring 1. februar. 
En træningskamp mod de store U-14 piger 
fra VB gav en 4-1 sejr og bekræftede os 
i, at vi med sindsro kunne stille forvent-
ninger til holdet. Træningsturneringen bød 
desværre kun på to kampe: Et 1-2 nederlag 
til Hedensted i en ”sneboldmatch” og en 
kæmpesejr over Vejle Kammeraterne.

Som traditionen byder, deltog vi i FC Hor-
sens’ træningsstævne, Stofanet Cup op til 
sæsonstart. Desværre var ikke så mange 
11-mands hold tilmeldt, så vi spillede to 
gange mod KB (en sejr og en uafgjort) slog 

FC Horsens U-12 2-1 og tabte 0-1 til FC 
Horsens U-14. Fin weekend i grimt vejr!
JBU gennemførte en pokalturnering i for-
året. Vi havde en lidet glorværdig delta-
gelse, da vi blev slået 1-0 af Hedensted i 
første runde. FC Mors vandt turneringen.
Foråret blev godkendt, om end ikke pran-
gende. Målsætningen var en plads i top 
2, og det holdt lige med det yderste af 
neglene. I den sidste kamp mod topholdet 
FC Horsens hentede vi med 0-0 netop det 
point, som gav andenpladsen.

Skjules skal det dog ikke, at holdet havde en 
periode midt på foråret, hvor man febrilsk ledte 
efter sit spil. Hold som KB og Nr. Bjært må 
man ikke tabe til – men det gjorde vi altså! 
Foråret sluttede med en invitationsturnering 
hos vore gode venner fra HEI med delta-
gelse af bl.a. gode nordjyske hold. Vi tabte 
til Fortuna og Frederikshavn, men slog HEI 
og Aars, hvilket rakte til bronzemedaljerne. 
En fin dag hos gæstfri HEI!

Efterår U-13 piger.
Efteråret har vist en betydelig spillemæssig 
fremgang for holdet og hos den enkelte 
spiller. Hold, som vi tabte til eller spillede 
op med i foråret, har vi nu passeret, og 
pigerne kan ikke roses nok for det tiger-
spring, nogle af dem har foretaget rent 
spillemæssigt.

Ved Horsens SIK’s Talentstævne over en 
weekend (det tidligere uofficielle DM) viste 
VB sig fra sin bedste side. Søllerød/Vedbæk 
og pokalvinderne fra FC Mors blev slået i 

U-13 piger

Målmand Ida Kristensen modtager JBU’s sølvmedalje efter pokalfinalen mod Fortuna Hjørring.
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indledende, og så betød det mindre, at vi 
tabte 0-1 til stærke Raklev fra Kalundborg-
kanten. Kvartfinalepladsen var sikret, og her gik 
det ud over Brøndby, som blev slået 1-0 på mål 
af Maria Hansson. Hansson var det også, der 
stod bag 1-0 sejren i semifinalen over Mors, og 
så gjaldt det finalen mod Raklev. Her blev vi 
regulær skilt ad – 4-0 – og var lidt kede af, vi 
ikke kunne give sjællænderne bedre modstand. 
Men vi var lykkelige for sølvmedaljerne og det 
fine spillesæt. (At det så har irriteret træneren 
voldsomt efterfølgende, at pigerne træner i 
bemeldte sæt med samme farve som vores 
overtræksveste, ja, det får så være…!)

JBU havde klogelig – selv om U-13 rækken 
skulle foregive at være udelt – lavet en stærk 
nordjysk og en stærk sydjysk pulje i efteråret. 
Vi havde nogle gode og jævnbyrdige kampe – 
kun HEI faldt pga. spillerfrafald lidt igennem 
– og sluttede ubesejret med otte sejre og to 
uafgjorte. Og fire point foran ærkerivalerne 
fra FCH! Vi i spillede anden halvsæson igen-
nem på et meget højt niveau.

Vi tog i efterårsferien endnu engang imod 
HEI’s indbydelse til en stærkt besat invita-
tionsturnering, Elite Cup. Vi lagde ud med 
at besejre Brøndby 2-1 efter en halvsløj 

indsats. Bedre blev det mod ASA (4-0) og 
ikke mindst mod FC Horsens i en kamp, hvor 
vi var totalt dominerende. I semifinalen blev 
Hedensted besejret 2-1 efter en glimrende 
dyst – Maria Hansson og Rana Ziraki var 
målscorerne. Finalen blev en af årets bedste 
kampe, og efter to føringer måtte vi se os 
slået 2-4 af Fortuna Hjørring.

Pga. sæsonvendingen blev der i efteråret 
ikke spillet om jysk mesterskab, hvorfor 
JBU havde valgt at smide sin pokalturne-
ring ind efter efterårsturneringen. Unionen 
høstede ikke lutter roser fra klubberne, som 
nu måtte holde gang i banerne helt hen 
imod december. Vi, med adgang til kunst-
stof, var dog ikke så kede af det og nåede 
uden scoringer imod os finalen efter sejre 
over KB, Nr. Bjært, FC Horsens, Kolt/Has-
selager samt en oversidderrunde. To dage 
før julemåneden gik turen til Spjald i det 
vestjyske, hvor Fortuna Hjørring ventede 
på en glimrende kunststofbane. Vi havde 
fyldt bussen med fans, og stemningen var 
fin. Marginalerne var dog ikke med os i en 
velspillet finale, hvor vi havde skud på over-
liggeren, en brændt friløber og et gigapres 
mod slutningen, men hvor nordjyderne stod 
for kampens enlige scoring. Med tårevædede 
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øjne, som dog hurtigt igen blev klare som 
solen, måtte pigerne forsøge at glæde sig 
over for tredje gang i år at få sølvmedaljer 
hængt om halsen.

Ved afdelingens sæsonafslutning m. bow-
ling og spisning blev årets fiduspokal over-
rakt til Emilie Henriksen.

Sæsonen har også budt på en landskampstur 
til Viborg i VB-bussen, hvor vi sammen med 
U-15 pigerne kunne se det danske kvinde-
landshold kvalificere sig til EM ved at slå 
Ukraine 1-0. Pigerne har ligeledes vist flaget 
ved at hjælpe som boldpiger ved kvinde-
kampe og en U-19 herrelandskamp, ved at 
sælge programmer til Superligaen etc.
Det er nok muligt, at vi ikke ganske lever op til 
DBU’s Holdninger & Handlinger. Vi er sociale, 
men spiller ikke social fodbold, spillerne spiller 
ganske bestemte pladser, og vi vil vinde for 
enhver pris. Alt sammen noget, der ikke passer 

så godt ind i det Bordinggaard’ske univers, som 
gennemsyrer dansk ungdomsfodbold. Engang 
imellem kan man fristes til at sige som den 
karismatiske fodboldkommentator Niels Chri-
stian Holmstrøm: ”På et eller andet tidspunkt 
skal bleen altså af – og børnene skal lære 
at vinde fodboldkampe…!”

Vi har ingen spillerfrafald – har faktisk 
fordoblet medlemstallet i 2008. Og vi vin-
der fodboldkampe. Vel egentlig ikke så 
ilde…

En stor tak til Martin Madsen, Jimmy Peder-
sen og Ole Gren for godt samarbejde. Tak 
til Michael Henriksen og Anne Thomsen for 
værdifuld hjælp.. Tak til øvrige forældre for 
vask, kørsel og opbakning. Tak til Morten 
Hansen og Entreprenørfirmaet Østergaard 
A/S for sponsorat af træningsdragter.

Ole Kristensen

U-13 piger/11
Bagest fra venstre: Martin Madsen (holdleder), Line Rasmussen, Frederikke Simonsen, Regitze Christiansen, Trine 
Hansen, Line Ullum, Emilie Thorsen, Ole Kristensen (træner) Julie Pedersen, Maria Hansson, Laura Petersen, 
Katrine Preisler Hansen, Ida Kristensen, Emilie Henriksen, Anne Sofie Neujahr Madsen, Rana Ziraki

U-12 Piger forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Horsens  10 8 1 1 32 - 7 25   
2.  Vejle B  10 6 1 3 31 - 11 19   
3.  Kolding B  10 6 1 3 17 - 13 19   
4.  Nr. Bjært/Strandhuse 10 5 0 5 18 - 18 15   
5.  Bramming B 10 3 1 6 12 - 20 10   
6.  Vejle Kammeraterne 10 0 0 10 1 - 42 0 

U-13 Piger efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10 8 2 0 36 -  6 26   
2.  FC Horsens  10 7 1 2 23 - 12 22   
3.  Hedensted IF 10 5 2 3 27 - 13 17   
4.  Kolt/Hasselager IF 10 5 0 5 21 - 19 15   
5.  Kolding B  10 2 1 7 21 - 28 7   
6.  HEI  10 0 0 10 2 - 52 0 
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U-13 piger/7
En pæn medlemsfremgang gav os heldigvis 
mulighed for at stille et 7-mands hold også. 
Der var ikke ganske spillere nok til, at holdet 
kunne stå på helt egne ben, men det skortede 
aldrig på beredvillige piger fra 11-mandshol-
det, der kunne hjælpe med at stille hold.
I foråret blev det til sejre i seks ud af syv 
kampe. Bedst var nok kampen i Sole, som 
blev slået 5-3 i en spændende match. Eneste 
nederlag kom hjemme mod Hedensted, som 
ikke ufortjent vandt 2-1 i en flot kamp. 
Det resulterede i en andenplads efter de 
grønblusede – nok til en oprykning til bed-
ste syvmandsrække.

Her var der stor niveauforskel. Lige fra et 
ualmindeligt stærkt Thyregod-hold, som 
rundbarberede os 6-1 og til svagere hold, 
som vi besejrede tocifret. En fornøjelse var 
det at følge holdet i den sidste kamp, hvor 
Brædstrup blev slået 10-1, og hvor vejlen-
serne trods isnende regn og blæst diskede 
op med fodboldmæssige lækkerier.

Facit: En flot tredjeplads.
Fiduspokal til Ida Kristensen.

Ole Kristensen

U-13 piger/7
Bagest fra venstre: Jimmy Pedersen (holdleder), Ida Kristensen, Malene Pedersen, Nikoline Nørbo Poulsen, Ole Kristensen 
(træner) Line Gude, Louise Stald, Nanna Rasmussen, Marie Fæste (Fraværende: Thea Sørensen og Sofie Krabbe)

U-12 Piger C2/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Hedensted IF 7 7 0 0 34 - 10 21   
2.  Vejle B  7 6 0 1 50 - 12 18   
3.  Sole IF  7 4 1 2 28 - 16 13   
4.  RHS Hornsyld 7 3 2 2 24 - 25 11   
5.  Bredballe IF 7 3 0 4 31 - 24 9   
6.  Lund IF  7 2 1 4 21 - 32 7   
7.  Jelling fS (1) 7 1 0 6 9 - 48 3   
8.  Vinding SF  7 0 0 7 4 - 34 0  

U-13 Piger C1/7 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Thyregod SF Frem 7 6 0 1 46 - 11 18  
2.  Egebjerg IF  7 5 1 1 44 - 15 16   
3.  Vejle B  7 5 0 2 35 - 17 15   
4.  HA85  7 3 2 2 27 - 21 11   
5.  Brædstrup IF 7 3 0 4 19 - 32 9   
6.  Ry SK  7 2 1 4 21 - 25 7   
7.  FC Horsens  7 2 0 5 31 - 32 6 
8.  Hedensted IF 7 0 0 7 8 - 78 0
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Lars Skou

Året 2008 er forløbet efter planen og har 
været særdeles tilfredsstillende for forret-
ningen Vejle Boldklub. Med hensyn til spor-
ten har det været et år med op- og ned-
ture med oprykningen til SAS Ligaen som 
kronen på værket. I min årsberetning vil jeg 
fokusere mest på forretningen, da sporten 
og talentsektoren er kyndigt beskrevet af 
henholdsvis Hans Lauge og Lasse Christen-
sen andetsteds i årsskriftet.  

Forretningen
I sommeren 2008 gennemførte Vejle Bold-
klub Holding A/S en succesfuld aktieemis-
sion. En af de mest positive ting ved denne 
var, at selskabet fik udvidet sin ejerkreds 
i det mere end 800 købte aktier. Set i 
lyset af den efterfølgende finanskrise må 
vi erkende, at emissionen blev gennem-
ført på det rigtige tidspunkt. Aktieemis-
sionen bidrog væsentligt til, at selskabet 
er der, hvor det er i dag, og besidder 
et stærkt økonomisk fundament med en 
egenkapital på over 50 millioner kroner. 
I forbindelse med emissionen valgte vi, at 
aktierne fremover skulle handles på Dansk 
AMP. Man skal selvfølgelig være klar over, 
at i den fase Vejle Boldklub Holding A/S 
er inde i, hvor selskabet stadigvæk er ved 
at konsolidere sine forretningsområder, er 
det ikke en aktie som på nuværende tids-
punkt har stor omsættelighed. Derfor vil 
der være mange kursudsving ofte baseret 
på små handler. Det vigtige er selvfølgelig 
i denne periode at holde fokus på aktiens 
indre værdi, altså at forretningen holder 
sit gode sunde niveau. 

Tilslutningen af sponsorer eksploderer for 
fjerde år i træk, og vi har nu 560 medlem-
mer i VB Erhvervsklub som har investeret 
i ca. 1600 VIP-kort. Salgsafdelingen har 
endnu en gang været dygtige til at vide-

reudvikle vores koncept og har derfor stor 
succes. Ikke mindst fordi de kan skræddersy 
sponsorater, så de er optimale for vores sam-
arbejdspartnere/kunder. Champions Club er 
fortsat en succes, og vi er i den heldige 
situation, at potentielle medlemmer står 
klar på venteliste. 

På trods af de økonomiske udsigter i for-
bindelse med finanskrisen, er vi fortrøst-
ningsfulde. Men efter et kig i krystalkuglen 
for 2009 er det selvklart, at vi har skåret i 
vores udgifter uden, at det bør får konse-
kvenser for de sportslige resultater. Dette 
har været nødvendigt, fordi vi realistisk 
må forvente en økonomisk stagnation og 
dermed en mindre eksplosiv omsætnings-
stigning til næste år.     

VB Plus A/S er under Søren Hanssens ledelse 
ved at finde det rette koncept, og bestyrel-
sen forventer, at VB Plus A/S på sigt vil blive 
en væsentlig bidragsyder til forretningen.   

VB Sport A/S, som er hjertet i forretningen, 
har mange udfordringer i forbindelse med, 
at vi fra i sommer har spillet i SAS Ligaen. 
Målsætningen om at fastholde SAS Liga-
status - altså minimum en 10. plads ved 
sæsonafslutningen - betyder, at vi fortsat 
må forvente følelsesmæssige op- og ned-
ture. Og i den situation er det vigtigt, at 
VB er kendetegnet ved, at vi står sammen 
i med- og modgang. En ting kan jeg love 
Jer, at vi aldrig vil bringe os i en situation, 
hvor dårlige sportslige resultater får lov til 
at ødelægge forretningen Vejle Boldklub. Vi 
vil hellere sætte tæring efter næring end 
agere uansvarligt. Så vort motto fra 2004 
står stadig fast:

Kan sporten ikke give forretningen - må 
forretningen give sporten!

Jeg kan også godt love Jer, at alle involve-
rede i Vejle Boldklub vil gøre alt, hvad de 
kan for, at VB i kan fortsætte sin etable-
ringsfase i SAS Ligaen i næste sæson. 

Stadion   
Det nye stadion har været en katalysator for 
den eksplosive vækst i antallet af sponsorer, 
og det er dejligt, at vi med indvielsen har 
fået Danmarks smukkest beliggende stadion 
med moderne faciliteter. Samtidig har vi 

VB Holding A/S
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også fået Danmarks mest intime stadion, 
og jeg ser gerne den gode stemning og 
opbakning fortsætte i fremtiden. 

Talentudvikling
I slutningen af året blev strategien og bud-
gettet for 2009 lagt. Og det blev besluttet, 
at der skal investeres i og bruges ressourcer 
på at videreudvikle dette område i både 
Danmark og Nigeria. Projektet i Nigeria var 
en lodseddel, da vi igangsætte projektet, 
men det har vist sig at være det rigtige 
træk, og vi tror nu så meget på projek-
tet, at vi har nedsat en Task Force, som 
nu påbegynder arbejdet med at lave en 
forretningsplan således, at vi er på sikker 
grund, før vi øger vores engagement og 
investeringer i Afrika. 

Stadiontårnene   
I forsommeren 2008 blev idéen om, at sel-
skabet skulle involvere sig i erhvervstårnene 
på stadion fostret. I første omgang var der 
tale om en sales and lease back model, men 
i dag kan vi konstatere, at vi har valgt 
den rigtige model. Set i lyset af den for-
færdelige udvikling ejendomsbranchen har 
gennemgået i sidste halvdel af året. Vejle 

Boldklub Holding A/S har sammen med 
eksterne investorer købt tårnene, som nu 
er ejet af selskabet Vejle Stadion Tårne I 
A/S - i daglig tale VST I. Derigennem har 
Vejle Boldklub mulighed for at udleje eks-
klusive lejemål til netværket og andre til 
markedsmæssig konkurrencedygtige priser. 
En væsentlig grund til investeringen var 
også behovet for ekstra VIP-faciliteter til 
at matche eksplosionen af medlemmer i 
erhvervsklubben. Det har vi fået nu, og 
det betyder, at vi kan fastholde vores høje 
niveau til vores VIP-gæster i forbindelse med 
fodbold eller andre arrangementer. 

Livet i blitzlysene 
Med oprykningen til landets bedste række 
følger et liv i mediernes søgelys på godt 
og på ondt, og det betyder, at vi har fået 
vores del af overskrifter. Vi har valgt at 
stille op, både når det går godt, og når det 
går skidt. Vi stikker ikke hovedet i busken, 
og det er vi sikre på, at organisationen, 
samarbejdspartnere og sponsorer sagtens 
kan håndtere.           

Til sidst skal lyde en tak til alle i organisatio-
nen med direktør Henrik Tønder i spidsen. 
Samt til bestyrelserne, samarbejdspartnere 
og fanklubben The Crazy Reds for en flot 
indsats i årets løb. Jeg opfordrer alle til 
fortsat at bakke positivt op om Vejle Bold-
klub, så vi kan holde fuld fokus på målet 
om at forblive i SAS Ligaen 

Lars Skou
Formand for Vejle Boldklub Holding A/S      

VB BESTYRELSERNE

VB HOLDING A/S
Formand  Lars Skou
Næstformand Jørgen Pedersen
Næstformand Anders Kirk Johansen
Søren Hanssen

VB SPORT A/S
Formand  Lars Skou
Næstformand Lars Jensen
Næstformand  Tage Schmidt
Klaus Eskildsen
Kaj Kohave
Bent Krogh
Jesper Bech Sørensen
Ole Østergaard
Jens Nygaard Olesen

VB PLUS A/S
Formand  Søren Hanssen
Næstformand Anders Kirk Johansen
Søren Palmelund
Steen Bagger-Sørensen
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Det nye Vejle Stadion

Så lykkedes det! 
Endelig fik Vejle Boldklub sit nye stadion

År med lokal og regional debatteren, tal-
løse hovedbrud, grundige overvejelser og 
beregninger var gået forud. inden det nye 
stadion var en realitet og kunne tages i 
brug i foråret 2008. Resultatet er en impo-
nerende hovedbygning med en indbygget, 
fremskudt glasbygning. Den moderne arki-
tektur er funktionalistisk, selv om der er 
taget nænsomt hensyn til de begunstigede 
omgivelser: Ingen er i tvivl om, at VB stadig 
har hjemmebane i den smukke Nørresko-
ven, mange steder fra tribunerne er der 
rig udsigt til skov og træer.

Det nye stadion har fire tribuner med plads 
til 10.481 tilskuere, fordelt med ca. 3.650 
på sydtribunen, 1.800 på nordtribunen og 
2.350 og 2.200 på øst- og vesttribunen samt 
flere handicappladser. Derudover indeholder 
hovedbygningen to lounger og 12 sky boxe, 
hvorfra der er godt udsyn over banen. I 
den vestlige del af endetribunen har man 
af sikkerhedsmæssige årsager valgt at pla-
cere udeholdenes fans. Her kan busser uden 
problemer transportere udenbys-gæsterne til 
og fra kampe, uden at de behøver at møde 
hjemmeholdets fans.

Snigpremieren
Inden den officielle indvielse skulle løbe af 
stablen, blev der holdt en lille snigpremiere 
den 9. marts, hvor VB tog imod FC Midt-
jylland i en pokalkamp. 9.688 tilskuere var 
mødt frem for at se det nye stadion og 
ikke mindst overvære en pokalkamp, der 
skulle vise sig at blive yderst dramatisk. At 
midtjyderne på daværende tidspunkt lå nr. 
4 i SAS Ligaen, lagde imidlertid ikke en 
dæmper på vejlensernes kampgejst. 

Efter et indlæg af Alex Nørlund scorede 
Thomas Røll i kampens 26. minut og 
bragte dermed hjemmeholdet foran 1-0. 
I parentes er det her værd at bemærke, 
at Thomas Røll ironisk nok er udlejet 
til VB af netop FC Midtjylland. Føringen 
bibeholdt VB helt indtil syv minutter 
før kampens afslutning, hvor vejlenserne 
med seks minutters mellemrum desværre 
indkasserede to straffespark, som begge 
udmøntede sig i mål.

Den officielle indvielse
Vejrgudernes ubarmhjertighed kunne ikke 
forhindre 7.778 begejstrede publikummer 
i at være på plads på lægterne, da det den 
20. marts var blevet tid til den officielle 
indvielse af stadion. I Viasat Divisionstur-
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Vejles mest verdensberømte borger, Allan Simonsen, foretog lodtrækningen inden kampen.

neringen gjaldt det mødet med FC Fre-
dericia, som samtidig var hjemmeholdets 
første kamp i forårsturneringen.

I takt med at den iskolde påskeregn silede 
ned, skyllede den bragende feststemning 
fra tribunerne ned mod banen og ned 
mod de festlige musikindslag og taler. 
Og så selvfølgelig ingen festsdag i Vejle 
Boldklub uden også en hyldest til Vej-
les mest verdensberømte borger, Allan 
Simonsen.  Fra Fionia Bank-tribunen, de 
skøre rødes nye hjemmebane, skortede 
det ikke på jublende tilråb til VB’s store 
helt,  da han varetog lodtrækningen for 
dommer Michael Svendsen. 

På trods af den glade og optimistiske stemning 
på tribunerne havde spillerne svært ved at 
omsætte den entusiastiske tilskueropbakning 

til konkret og resultatorienteret boldspil i 1. 
halvleg. Chancerne var få og ufrugtbare. I 2. 
halvleg pressede hjemmeholdet hårdt på, men 
som tiden gik, blev det mere og mere halsløs 
gerning. De mange hjørnespark åbnede dog 
for flere målchancer, men Lawal og Røll havde 
stort besvær med at få dem i kassen. 

I kampens bogstaveligste sidste øjeblik - 
dommeren havde taget fløjten frem - lyk-
kedes det Lawal at overliste den tidligere 
VB-spiller og Fredericias målmand Stig Ole-
sen. Og for en stund eller to føltes det 
som om, at regnen holdt inde, og at de 
mørke skyer lod sig fortrænge - blæst væk 
af et ualmindeligt øredøvende, fejrende og 
hujende publikum, som for alvor havde fun-
det sig til rette i sine nye omgivelser.

Birgitte Hjerrild
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Erik Skaaning var med på VB`s hold på den 
allerførste tipskupon for 50 år siden – en 
kamp kun statsminister Hans Hedtoft troede 
på, at vejlenserne kunne vinde, og som 
egentlig kun blev en realitet, fordi DBU 
havde placeret VB i den forkerte række.

TIPSJUBILÆUM:  
Tipstjenesten fejrer i denne uge 50 års 
jubilæet (uge 19 i 1999) for den første 
tipskupon i Danmark, og onsdag aften spil-

Erik Skaaning

ler VB mod B 1913 på Vejle Stadion – en 
kamp der er med på den specielle jubilæ-
umskupon, hvor de 12 originale opgør fra 
1949 afvikles i en moderne version.

VB stiller med sit trejdehold til jubilæums-
kampen, mens B 1913 møder med sit U-23 
mandskab – men i 1949 var det blodig alvor 
i 3. division, hvor de to hold kæmpede 
om at rykke frem i dansk fodbolds forreste 
geledder i de første år efter krigen.

Da statsministeren var ene om at holde på VB.

Klik ind på
www.vejle-boldklub.dk
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Fra VB (Vamdrup Boldklub) til VB 
(Vejle Boldklub)

Af Erik Skaaning
Født: 19/10-1926. 
Barndomsklub: Vamdrup Boldklub.
Elev i Kolding Laane og Diskontokasse's 
Vamdrup afdeling 1942-1945.
(Manedslon: År 1: 50 kr., år 2: 60 kr. og 
år 3: 75 kr.)

Spillede med dispensation fra JBU på 
seniorhold i Vamdrup som 16-årig samt 
på ungdomshold (junior og ynglingehold), 
der alene spillede ungdomshold.

Et tilbud fra Landbosparekassen i Vejle om 
en stilling som assistent til en månedsløn på 
250 kr. blev hurtigt accepteret, idet Vejle by 
og Vejle BoldkIub i lang tid havde stået på 
min ønskeseddel. Jeg ankom til Vejle på
cykel 30/6 1945 aften, og efter den lange 
cykeltur var der 2 ting, jeg absolut skulle 
se, nemlig den sparekasse i Kirkegade, hvor 
jeg dagen efter skulle begynde mit nye 
arbejde, og derefter Vejle Stadion, som det 
senere skulle vise sig, fik en altoverskyg-
gende betydning i mit liv. 

Jeg blev lidt skuffet, da jeg fra Roms Hule 
så fodboldbanerne, men det var heldigvis 
kun træningsbanerne jeg fik øje på, og da 
jeg kom helt op til stadions hovedindgang 
ved den gamle Skovridergård og kom ind 
til kanten af det store hul, der i bunden 
rummede stadions opvisningsbane, måtte 
jeg erkende, at rygterne havde talt sandt..., 
der kunne ikke findes et stadion, der var 
smukkere end det, der lå udbredt foran 
mig med den vidunderlige græsplæne, den 
flotte træ tribune op imod Nørreskoven, og 
det store bjælkehus. Jeg indrømmer gerne, 
at det dejlige syn var så stor en oplevelse, 
at jeg havde svært ved at løsrive mig.

Det skal bemærkes, at jeg kun blev ansat 
i sparekassen for 1 år som afløser for en 
assistent, der var indkaldt som soldat efter 
krigens ophor i 1945.

Man havde åbenbart glemt, at det kun var 
1 år, idet jeg forst forlod denne arbejds-
plads i slutningen af 1992 efter 48 dejlige 
arbejdsår.

Når jeg har fremhævet, at Vejle Stadion fik 
en utrolig stor betydning i mit liv, skyldes 
det selvfølgelig, at jeg faldt for stadionin-
spektør Meyer's datter, Grethe, som jeg blev 

gift med den 3. febr. 1951, og bryllupsfesten 
blev selvfølgelig holdt i det store, smukke 
bjælkehus pa stadion. Jeg blev medlem 
af Vejle Boldklub den 1. august 1945 og 
efter de første træningsdage blev jeg sat 
på divisionsholdet i en træningskamp mod 
Herning Fremad på Vejle Stadion. Jeg havde 
jo ikke havde haft lejlighed til at træne ret 
meget sammen med de »gamle« divisions-
spillere, der i øvrigt ikke tog det så tungt 
med træningen, idet de -hvis de kom til 
træning -ventede med at komme ned på 
træningsbanen til man var færdig med at 
løbetræne og lave gymnastiske øvelser, idet 
de »helst« ville spille til 2 mål. Vi fik en 
alvorlig afklapsning på hele 8-1, hvorfor 
det ikke blev nogen storslået debut.

Allerede ugen efter gik det bedre, idet vi 
spillede 2-2 i en træningskamp i Vejen. I 
den kommende tid spillede jeg pa divisions-
holdet og mesterrækkeholdet samt på klub-
bens ynglingehold. I ynglingerækken nåede 
vi således frem til i 1946 at blive Sydjysk 
Mester ved at vinde kvartfinalen over AGF pa 
Horsens Stadion og semifinalen over Esbjerg 
fB på Vejle Stadion, medens vi tabte finalen 
mod Holstebro pa Herning Stadion.

Fra 1945 havde 3. divisionsholdet en bun-
den opgave, idet DBU under krigen havde 
kørt Med en nød turnering, der ved krigens 
afslutning skulle afløses af den før krigen 
gældende ordning med inddeling i divi-
sioner. Her blev VB - skønt man ved nød 
turneringens indførelse havde kvalificeret 
sig til 2. division efter 3 år i træk at have 
vundet 3. divisions vestkreds - anbragt i 
3. division. 

Denne placering gjorde, at man kun havde 
en chance for at hævne denne uret, nemlig 
ved at vinde 3. division for at komme videre. 
De følgende år havde man pæne placerin-
ger, som dog ikke gav oprykning. I 1947 fik 
man dog en lille form for oprejsning, idet 
man satte sig pa »Det Jydske Mesterskab« 
ved at besejre 1.divisionsholdet fra AGF i 
semifinalen på Aarhus

Stadion. Denne kamp var fastsat til at skulle 
spilles på neutral bane, nemlig i Horsens, 
men da AGF tilbød at betale VB,s transport-
udgifter til og fra Aarhus samt yderligere 
et kontant beløb, blev kampen flyttet til 
Aarhus Stadion, hvor VB vandt med 3-1. 
Det skal bemærkes, at AGF pa dette tids-
punkt Regnedes for Danmarks bedst spil-
lende klubhold.
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Kampen om den anden semifinaleplads stod 
mellem Herning Fremad og Esbjerg fB fra 
2. division, og her vandt EfB med hele 6-1. 
Finalekampen skulle således stå mellem EfB 
og VB på Vejen Stadion den 13. aug. 1947, 
og her strømmede vejlenserne til, og da vi 
løb ind på banen var der over 4.000 til-
skuere, eller flere end der var indbyggere i 
Vejen by. Det blev en særdeles spændende 

kamp med godt spil fra begge sider. VB 
kunne have vundet kampen, idet vi ved en 
føring på 2-1 fik tilkendt straffespark, som 
til »senere« stor glæde for VB,s kasserer, 
købmand Viggo Christensen, blev brændt af 
Norman Knop. Vi havde nok vundet kampen 
ved at være kommet på 3-1, men Esbjergs 
landsholds spiller Jens Peter Hansen, ville 
det anderledes, idet han 5 minutter før tid 
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scorer tit slutresultatet 2-2, hvilket medførte 
at der skulle fastsættes ny kamp. 

Omkampen skulle spilles lørdag den 30. aug. 
på Kolding Stadion. Her var vi igen med til 
at sætte ny stadionrekord, idet interessen 
for kampen var stor, vejret var godt og 
med særtog, i biler og på cykel strømmede 
vejlenserne mod Kolding, hvor kampen blev 
overværet af ca. 6000 tilskuere med borg-
mester Willy Sørensen og fhv. borgmester 
N.P. Jensen i spidsen, og her endte kampen 
uafgjort. Her kom Esbjerg i spidsen med 
1-0, idet Jens Peter Hansen -som i Vejen 
-igen stod for scoringen. Heldigvis fik VB 
scoret ret kort tid efter, og denne scoring 
gjorde at kampen endte uafgjort 1-1, og 
der blev derefter dekreteret omkamp i 2 
x 15 minutter. I kampen havde flere spil-
lere muskelkrampe, men man slæbte sig 
igennem de sidste krævende minutter 
med en utrolig kampvilje, og 4 minutter 
før slut fik Helmuth Pedersen efter hård 
kamp i Esbjergs straffesparkfelt scoret det 
afgørende mål, der gjorde VB til »Jydske 
Mestre 1946/47«. 

Mesterskabet fik til følge, at der blev udgi-
vet et særligt, flot 16-siders hæfte med 
billeder og referater fra kampene. Som 
det fremgår af foranstående var borg-
mester Willy Sørensen og fhv. borgmester 
N.P.Jensen tilskuere til denne kamp, og i 
pausen mellem hovedkampen og omkam-
pen kom N.P.Jensen ind i vores omklæd-
ningsrum og meddelte, at han ikke havde 
nerver til mere, hvorfor han overrakte os 
500 kr. som vi kunne bruge til at feste for 
efter kampen, idet han derefter tog hjem. 
Når jeg har gjort så meget ud af kampene 
om det Jydske mesterskab, er det alene for 
at fremhæve den begivenhed, der gjorde, 
at VB i fyrrerne fik vist flaget, idet der 
virkelig efter krigens afslutning var tale 
om et resultat, der blev talt og skrevet 
om. Kampen om Jydsk mesterskab var den 
gang en særlig begivenhed, og da man 
ikke havde ret meget at fremhæve i VB i 
fyrrerne, har jeg ment det rigtigt at omtale 
denne store begivenhed i VB's historie, idet 
vi jo ikke havde vort fantastiske Årsskrift 
pa dette tidspunkt. Vi forsøgte stadig i slut-
ningen af fyrrerne uden held at komme i 
spidsen for 3. division, og havde da også 
ret pæne placeringer, men i 1950/51 måtte 
vi helt ned på en ottendeplads. 

Ingen havde herefter regnet med at VB 
ville være med til at præge dansk fodbold 

fremover, men her kom en lidt særpræ-
get personlighed i form af fynboen Frits 
Gotfredsen, der ved VB,s venners kontante 
hjælp, blev ansat som træner i VB fra l.juli 
1951, ind i billedet. Så begyndte der at ske 
noget i VB. Vi spillere fandt hurtig ud af 
at der skulle absolut særlige grunde til ikke 
at komme tit træning. »Gotte« var skyld i 
at vi fik rigtig lyst til at spille fodbold, og 
allerede i sæsonen 1951/52 bragte han os i 
2. division. Den 22. maj 1952 var dagen, da 
VB nåede selv at rette den fejl, der skete 
ved placeringen i 3. division ved krigens 
afslutning. Oprykningen blev efter mange 
anstrengelser en kendsgerning efter en 
fantastisk og forrygende »finale« på Vejle 
Stadion i overværelse af 15.000 tilskuere.

Modstanderen var Odense KFUM. VB var 
2 point foran modstanderen og kunne 
således nøjes med uafgjort. Med hensyn 
til mål regnskabet (her brugte man på det 
tidspunkt at dividere mål, scoret af mod-
standerne op i det antal mål, vi selv havde 
scoret). VB kunne efter den gældende opgø-
relsesmetode tåle at tabe kampen med 1 
mål, men 14 minutter før tid havde KUM 
bragt sig foran med 3-0, så situationen var 
faktisk katastrofal, men 7 minutter før tid 
fik vi scoret til 1-3 ved Poul Mejer, og 3 
minutter for tid scorede »store Bent« -Bent 
Sorensen - det mål, der sikrede VB opryk-
ningen til den eftertragtede 2. division. 

På dette tidspunkt var der allerede en del 
tilskuere pa vej væk fra stadion, men på 
grund af de fantastiske brøl, der lød fra 
stadion, vendte de tilbage og deltog i de 
helt vanvittige scener der udspandt sig i 
de sidste minutter, der havde bragt VB i 
2. division. Gotfredsens indsats i forbindelse 
med denne oprykning og hans senere store 
triumfer i klubben, hvor han blev genansat 
yderligere 2 gange (den ene gang måtte 
klubben købe ham fri af et engagement 
i Helsingør), med flotte resultater, og det 
er vel egentlig ham, vi kan takke for, at 
han lagde grundlaget til, at VB i halvtred-
serne var dette årtis mest omtalte klubhold 
med oprykning fra 3. til 2. division i 1952, 
oprykning fra 2. til. 1.division i 1956, Dan-
marksmester 1958, Landspokalvinder 1958 
og Landspokalvinder 1959. 

Jeg kan kun takke ydmygt for, at jeg fik 
lov til at være anfører for holdene i alle 3 
divisioner. »Gotte« afgik ved døden i Nak-
skov den 21/3 1990 i en alder af 75 år.
Jeg husker selvfølgelig mange episoder fra 
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min ungdomstid, herunder ikke mindst den 
venlighed, der mødte mig, mens jeg var 
indkaldt til soldatertjeneste i København i 
slutningen af fyrrene. Jeg blev skrevet hjem 
til alle kampene, og mødte stor gæstfrihed 
med natlogi og dejlig forplejning hos ledere 
og spillere.

Jeg havde fra VB fået besked på, at jeg 
skulle henvende mig hos den store akade-
mikerklub AB, der havde kontor og træ-
ningsbaner i nærheden af Idræts-parken, 
for at fa lov til at deltage i træningen, men 
da jeg havde oplyst sekretæren om, at jeg 
skulle hjem og spille for VB i turneringen, 
blev jeg spurgt, om jeg havde nogen eksa-
men. Jeg oplyste, at jeg havde realeksamen, 
hvorefter man måtte beklage, at det ikke 
kunne lade sig gøre. Jeg fik senere
at vide, at lægestuderende, der spillede i 
AB, fik lov til at træne med VB, når de 
var på tjeneste på Vejle Sygehus. 

Jeg henvendte mig derefter til divisionsklub-
ben ØB, der trænede pa Østerbro Stadion, 
og her var der intet i vejen. Jeg kan huske, 
at jeg følte hævnens sødme da vi i 1. divi-
sion den 3/5 1958 var med til at møde AB 
i Københavns Idrætspark, hvor vi spillede 
akademikerne ud af banen og vandt 6-0, 
og det var netop i det år, vi vandt klub-
bens første danske mesterskab.

Da VB,s årsskrift begyndte at udkomme i 
1954 med alle detaljer om store og små 
begivenheder, vil jeg koncentrere mig om 
enkelte ting, der i særlig grad har givet 
mig store oplevelser.

Jeg fik vistnok ikke oplyst hvor tynd en 
tråd vores afsluttende kamp mod Odense 
KFUM hang i. Efter den afsluttende gyser 
havde VB 54 mål mod 27, altså en mål 
kvotient pa 2,00, medens O. KFUM havde 
70 mal mod 36, eller en mål kvotient pa 
1,944, altså en margin pa alene 0,054. 

Efter 3 gode år i VB blev Gotfredsen med 
udgangen af 1953/54 afløst af den tidligere 
landsholdsspiller Kaj Hansen, der på grund-
lag af dygtighed, taktiske evner og de af 
»Gotte« afleverede velmotiverede spillere 
fik et godt udgangspunkt.

Allerede i turneringen 1955/56 fik vi den 
store triumf at ende på førstepladsen foran 
OB og B.93, og dermed oprykning til 1. 
division, hvilket vil sige, at VB allerede så 
hurtigt, og imod alle spådomme, var rykket 

op i dansk fodbolds fornemste række. I 
offentligheden regnede man ikke så meget 
med at VB kunne få nogen lang levetid her, 
men man kæmpede fortsat videre, og alle-
rede i 1958, fik vi den helt store triumf, idet 
klubben vandt Landspokalturneringen ved i 
finalen at slå KB i Københavns Idrætspark 
med 3-2 i overværelse af 28.700 tilskuere. 
Jeg husker, at jeg i min tale ved pokal-
overrækkelsen sagde til tilskuerne, at de 
var velkomne næste søndag, idet vi da 
kom igen til turneringskampen mod KB. 
Det var ikke alle tilskuere, der fulgte min 
henstilling, idet der til denne kamp »kun« 
kom 27.100 tilskuere.

Det var dog ikke disse 2 kampe, der sat-
te tilskuerrekord i 1958, idet VB's kamp i 
Københavns Idrætspark mod Frem havde 
samlet 29.700 tilskuere. Det er ikke fordi 
jeg har overnaturlige evner med hensyn til 
at spå resultater, men aftenen før pokalfina-
len, hvor holdet var til en revy forestilling, 
holdt der da vi kom ud fra teatret- en 
bil med nummerpladen KB 23, hvor jeg 
for sjov oplyste mine holdkammerater om, 
at der stod jo resultatet af morgendagens 
pokalfinale, nemlig KB 2 og VB 3. Da vi om 
søndagen ankom til Idrætsparken, stod der 
på det faste skilt i opgangen om tildeling 
af omklædningsrum : VB nr.3 og KB nr. 
2. Jeg tillod mig så at bemærke, at nu 
kunne der da ikke være tvivl om kampens 
resultat, og det viste sig så, at VB vandt 
kampen med 3-2.

Da Boldklubben Frem i den foran omtalte 
kamp i Københavns Idrætspark stak en
kæp i vort hjul ved at slå os med 1-0 (kam-
pen var i øvrigt transmitteret til Arbejdernes 
Forsamlingsbygning i Vejle med Gunnar Nu 
Hansen som speaker), var vi henvist til at 
vinde vores sidste turneringskamp der var 
på hjemmebane mod Skovshoved. Det var 
det med stor spænding, man så frem til 
denne kamp, idet en tabt kamp her og 
Frem,s sejr over AGF i Aarhus, eller OB,s
sejr i deres sidste kamp, ville ha' givet guld 
til Frem eller OB. Det blev dog hurtigt klart, 
at VB var i godt humør i kampen mod 
Skovshoved, der blev slået med 7-1, hvorfor 
det blev helt klart, hvor mesterskabspoka-
len skulle stå. VB havde således præste-
ret -som det første hold i dansk fodbold 
-at vinde »The Double«. Det blev JBU's 
formand, Johs. Høiriis, der overrakte mig 
mesterskabspokalen fra klubhusets trappe, 
og det er mærkeligt at tænke på, at Høiriis, 
der udover at overrække os pokalen, over-
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rakte de enkelte spillere deres velfortjente 
guldmedaljer, mindre end 3 uger efter afgik 
ved døden, ramt af en hjertelammelse i en 
alder af 66 år, på vej hjem fra et fodbold-
mode i Haderslev.

Da vi således havde spoleret Boldklubben 
Frem`s chance for at blive dansk mester 
(de fik sølv), var det et smukt eksempel pa 
klubmoral, at vi blev ringet op af Frem fra 
Aarhus, der bad VB,s formand og anføreren 
om at komme til stede pa Vejle Hoved-
banegård, idet Frem havde henvendt sig 
til DSB og fået lovning på, at det lyntog, 
som Frem skulle rejse hjem fra Aarhus med, 
måtte holde ekstraordinært længe pa Vejle 
Hovedbanegård for at man kunne få lejlig-
hed tit at overrække blomster og lykønske 
Vejle med Danmarks mesterskabet.

Det glædede os meget, og det var Frems 
formand, Svend Pedersen, der senere blev 
DBU-formand, der stod i spidsen for denne 
smukke måde. Der var trængsel af spillere 
og ledere pa banegården, hvor lyntoget 
- imod alle regler - fik lov til at holde 
temmelig længe. Der blev festet meget den 
aften efter at mesterskabet var hjemme. 
Der var stort arrangement i »Bygningen« 
med taler og optræden, og blandt andet 
havde dagbladet BT sendt deres sportsre-
daktør Børge Munk Jensen med en gave til 

VB i form af datidens store stjerne Preben 
Uglebjerg, der underholdt den stopfyldte sal 
med fin optræden I kølvandet på mester-
skabet blev jeg og min kone inviteret til 
Danmarks Sportshandlerforenings årsmøde 
med stor gallamiddag pa Langelinie Pavil-
lonen i København. Der var optræden af 
den tids store kunstner, Poul Sabro med
kunstnernavnet »Den gyldenblonde«.

Anledningen tit invitationen var den, at
foreningen hvert år hædrede en sportsklub 
med en gave for en særlig præstation, og 
her var VB blevet den foretrukne. Gaven 
tit VB, som blev overrakt mig af forenin-
gens formand, var af et betragteligt format, 
idet den bestod af 11 par fodboldstøvler 
af fineste kvalitet samt strømper, bukser 
og bluser til holdet. Det skal yderligere 
nævnes, at overrækkelsen blev transmit-
teret i fjernsynet.

VB's spillere har også på et tidspunkt fået 
en stor gave af sportsforretningen HC-Sport, 
Vejle, idet man ville give hver spiller en 
flot træningsdragt. Da klubben fandt det 
rigtigst med de gældende amatørregler at 
ansøge Dansk Boldspil Union om tilladelse 
tit at give spillerne de omtalte trænings-
dragter, fik man som svar den besked, at 
det ikke kunne lade sig gøre, men at kIub-
ben måtte modtage de nævnte dragter, der 
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så af klubben som dennes ejendom måtte 
udlåne dragterne til spillerne.

Som et nogenlunde tilsvarende eksempel pa 
vore amatørbestemmelser skal nævnes, at 
jeg som anfører pa B-landsholdet fra den 
økonomisk ansvarlige holdleder modtog 
den formidable sum af 20 kr. pr spiller, 
eller 300 kr., som jeg skulle komme med 
en samlet kvittering pa fra den restaurant 
eller bodega, hvor man ønskede at bruge 
beløbet. Da der jo altid var spillere, der 
skulle hjem efter kampen og spisningen, 
nægtede jeg at tage imod beløbet med 
mindre jeg fik lov til at give hver spiller 20 
kr. som de så kunne bruge på hjemvejen 
til pølser, sodavand eller hvad ved jeg. Jeg 
fik efter lidt parlamenteren lov til at kvit-
tere for de 300 kr. til brug ved indkøb af 
forfrisknin-ger til spillerne, men det var et 
lille brud på amatørbestemmelserne.

Det skal nok lige nævnes, at VB efter opryk-
ningen til l. division havde det held, at DBU 
havde vedtaget at omlægge turneringen 
til kalenderturnering, Hvorfor turneringen 
1956/57omfattede 3 halvsæsoner. Vi fik der-
ved god tid til at vænne os til tempoet i 1. 

division, hvilket ofte har været et problem 
for nyoprykkede hold.

Året 1958 gav nok et danmarksmesterskab, 
men vi fik ikke lejlighed tit at deltage i 
den fornemme Europa-Cup-turnering, idet 
det for Danmarks vedkommende var vin-
deren af forårsturneringen der deltog, og 
på det tidspunkt var vi kun nr. 2. 

Året 1959 var det år, jeg valgte at stoppe 
som spiller i 1.division efter at vi havde 
vundet landspokalturneringen for 2. gang. 
Vi besejrede i finalen AGF, idet der dog 
måtte 2 kampe til for sejren var hjemme. 
Den første kamp Kristi Himmelfartsdag den 
7. maj 1959 i Københavns Idrætspark blev 
overværet af 33.000 tilskuere og endte 1-1, 
og da omkampen på 2 x 15 min. endte
0-0, blev der fastsat omkamp til den 3. 
juni på samme bane. Omkampen blev kun 
overværet af 17.000 tilskuere og endte med 
en VB-sejr på 1-0. 

Jeg var stolt over at modtage pokalen fra 
vort lands statsminister, H.C.Hansen, der lyk-
ønskede med sejren, idet han - der jo var 
fra Aarhus - med et stort smil udtalte, at 
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han nok gerne havde set, at det var AGF 
der skulle have haft pokalen, men at han 
dog var tilfreds med, at det var en klub fra 
Jylland, han skulle overrække pokalen til.
Uanset de stramme økonomiske regler havde 
vi det pragtfuldt i vores aktive fodbold tid, og 
når vi aldrig modtog en øre for at spille fod-
bold, men tværtimod betalte vores måned-
lige kontingent, fik vi som kompensation 2 
årlige fester, hvor der ikke manglede noget. 
Vi havde jo også glæderne ved vores sommer 
ture i ind- og udland, herunder dejlige ture, 
hvor vi havde vore damer med.

Far turneringen 1959 begyndte, meddel-
te jeg ledelsen at jeg ville stoppe med 
divisionsfodbold efter halvårsturneringens 
afslutning, idet mit arbejde i sparekassen 
samt mit byrådsarbejde gjorde, at jeg af 
hensyn tit min familie måtte kvitte første-
holdsfodbold. Jeg nåede da -som omtalt 
ovenfor - at være med til at vinde Lands-
pokalfinalen under »Gottes« store indsats 
som træner i VB.

Efter at have lagt divisionsstøvlerne på hyl-
den fortsatte jeg med at spille på lavere 
rangerende hold og senere på oldboys-hold. 
Jeg kom i bestyrelsen for VB i 1960, men 
tresserne var ikke lige i VB,s favør. Det 
blev dog til en flot tredjeplads og bronze-
medaljer i 1960 som i 1959, og derudover 
havde vi glæden og triumfen ved at VB fik 
udtaget 4 spillere til at repræsentere Dan-
mark ved Olympiaden i Rom, nemlig Poul 
Jensen, Henning Enoksen, Tommy Troelsen 
og Poul Mejer. I 1965 fik VB sølvmedaljer 
efter en spændende slutspurt med Esbjerg, 
der fik guld. I 1968 tabte VB landspokal-
finalen tit Randers.

Jeg blev valgt i 1971 som formand for VB. I 
min tid som formand gav vort divisionshold 
os store oplevelser, idet holdet(igen under 
»Gottes« fantastiske taktstok) blev »Dansk 
Mester« med hele 5 point foran nr. 2 Hvid-
ovre. Dette mesterskab gav VB adgang til 
at deltage i Europa Cup' en, hvor vi blev 
besejret af belgiske Anderlecht.

I 1972 tog VB på en pragtfuld trænings-
tur til Kenya, og året bragte igen VB på 
førstepladsen, idet man vandt danmarksme-
sterskabet og endda sluttede med flotte 6 
point foran nr. 2 B.93. Den første triumf i 
1972 blev dog allerede opnået i maj, idet 
VB vandt Landspokalfinalen over Fremad 
Amager, og året bragte således VB's anden 
»The double«. 

Vi var igen i 1973 deltager i Europa 
Cup,en, og her besejrede man Nantes og 
skulle derefter møde Celtic, Glasgow. Her 
spillede vi uafgjort 0-0 i udekampen, men 
tabte 0-1 på hjemmebane. I 1974 spillede 
VB sig til sølvmedaljer. I 1975 truede ned-
rykningsspøgelset en overgang, men man 
sluttede dog som nr. 10. Hvor det kneb i 
danmarksturneringen gik det bare derudaf 
i landspokalturneringen, idet VB i finalen 
mod Holbæk -ved at vinde med 1-0 skaf-
fede sig sin fjerde aktie i pokalen samt for 
første gang adgang til Europa-Cup,en for 
pokalvindere, hvor man dog tabte begge 
kampe mod F.C.den Haag.

Jubilæumsåret 1976 blev et af de magre 
år, men alt i alt var halvfjerdserne utro-
lige flotte år for VB, herunder ikke mindst 
med flotte resultater i sekunda rækkerne 
og i ungdomsrækkerne. Jeg sluttede min 
formands tid i VB på generalforsamlingen 
i 1977, hvor Poul Bilde afløste mig.

Når jeg på opfordring har beskrevet min 
tid i Vejle Boldklub på denne måde, vil jeg 
slutte med at give udtryk for min store 
taknemmelighed over de mange pragtfulde 
år, jeg har fået lov til at tilbringe under 
min dejlige klubs faner.

I VB`s seniorklub, som har eksisteret i 15 
år, har vi en lille klubsang, der i slutversets 
første 4 linier giver udtryk for årsagen til 
mine mange, dejlige oplevelser i VB. 
Disse linier lyder:

»Det var bolden, der havde skylden,
da vi mødtes dengang,
og vi fik en tid så gylden,
derfor denne line sang« .....

Tak til VB fra en taknemmelig 
Erik Skaaning

Medlem af Vejle Boldklub fra 1945. 

Fra 1945 til 1959 spillet 285 tællende kampe 
pa klubbens divisionshold. (Herudover mas-
ser af trænings- og sommerkampe), 

Anfører for divisionsholdet i alle 3 divisioner.

Oprykning til 2. div. i 1952
 
Oprykning til l. div. i 1956

Danmarksmester i 1958
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Landspokalmester i 1958.

Landspokalmester i 1959.

Enkelte kampe på Jyllandsholdet

Anfører for DBU`s B-landshold i 3 kampe 
mod Finland, Norge og Sverige

Som ynglingespiller flere kampe pa VB`s 
ynglingehold, når der var tale om aften-
kampe midt i ugen. 

Vi blev Sydjysk mester 1947 ved sejre over 
AGF og Esbjerg. 

Tabte finalekampen i Herning mod Hol-
stebro.

Enkelte kampe pa Jyllandsholdet (Unions-
holdet)

Efter at være ophørt med at spille pa 
divisions holdet stod jeg i nogle år til 

rådighed for VB`s forskellige sekunda 
hold i Jyllandsserien, serie 1 m.fl. når 
man på grund af skader og afbud stod 
og manglede spillere, og her opnåede 
jeg vel omkring 75 kampe. Derefter spil-
lede jeg på oldboys-holdet til jeg var 65 
år, da jeg på grund af en skulderskade 
måtte stoppe.

Jeg har været utrolig heldig med hensyn 
til fodboldskader, idet jeg ikke har forsømt 
på min arbejdsplads en eneste dag.

I VB`s bestyrelse i 1960 til 1977.

VB`s formand fra 1971 ti1 1977, hvor 
jeg oplevede den anden gyldne periode 
i min VB-tid, idet vort hold vandt dan-
marksmesterskaber, landspokalmester ska-
ber (VB som vinder af »The Double« for 
anden gang), sølvmedaljer og Europa-Cup 
kampe for pokalvindere, fantastisk Kenya-
tur m.m. Jeg har indtil nu i 15 år været 
kasserer for Vejle Boldklubs Seniorklub.

H.T. TRANSPORT & SPEDITION A/S
KLØVERMARKEN 116-118 · 7190 BILLUND · DENMARK · TLF. 75 33 18 55
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Vejle Boldklubs bestyrelse

Generalforsamling 30-01-08
De ganske få fremmødte til VB’s ordinære 
generalforsamling kan forhåbentlig ses som 
udtryk for, at medlemmerne er godt til-
fredse med tingenes tilstand.

Nyt bestyrelsesmedlem
Generalforsamlingen, som blev en ganske 
udramatisk affære, var overstået på min-
dre end en time, hvorefter stadioninspektør 
Mogens Pedersen kunne tage deltagerne med 
på en rundvisning på Vejle Ny Stadion.

I fraværet af en feberramt VB-formand Kaj 
Kohave og en bortrejst næstformand Jesper 
Sørensen, var det faldet i Henrik Jacobsen 
og Conny Laursens lod at afgive bestyrel-
sens beretning. 

Førstnævnte lagde ud med at udtale min-
deord over de ni VB’ere, som siden sidste 
generalforsamling var afgået ved døden – 
deriblandt guldmedlemmet Erik Methmann. 
Henrik Jacobsen kom i sin sportslige gen-
nemgang bl.a. ind på de vanskeligheder, VB 
i lighed med de fleste andre klubber har 
med at fastholde ungseniorerne. Et faktum, 
der bl.a. betød, at man afvigte sæson måtte 
trække serie 4 holdet og således kun kunne 
stille to herreseniorhold i amatørregi. Klub-
ben overvejer nye tiltag ud over det allerede 
sidste år nedsatte ungseniorkontingent for 
at afhjælpe problemerne.

Vejle Boldklubs bestyrelse
Fra venstre: Jesper Sørensen, Michael Henriksen, Conny Laursen, Kaj Kohave, Henrik Jacobsen og Jan Mejer

Leif Jacobsen
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Henrik Jacobsen kunne også berette om et nyt 
tiltag på spindesiden, hvor U-17 pigerne har 
indgået et holdsamarbejde med Vinding SF.

Conny Laursen kunne i sin gennemgang af 
de ikke-sportslige områder give en forventet 
tidsramme for udflytningen til de nye træ-
ningsarealer i Lysholt. (Efterfølgende skulle 
det jo vise sig, at den afstukne tidsramme 
af forskellige politiske grunde ikke ganske 
kom til at  holde stik)

Kasserer Kent Mikkelsen kunne fremlægge 
et flot regnskab, der udviste et overskud 
på 339.000 kr. Der havde været gode ind-
tægter fra boderne på Vejle Stadion samt 
en indtjening på 200.000 på uddeling af 
telefonbøger, mens DBU’s opsigelse af VB’s 
kraftcenterordning for 3F-liga holdet var 
væsentligste indtægtsnedgang.

Det kunne også berettes, at Erik Meth-
mann havde skænket sin formue til VB’s 
ungdomsafdeling.

Dirigent Gert Eg kunne hurtigt få general-
forsamlingens accept af såvel beretning som 
regnskab. Det eneste spørgsmål fra salen 
var fra Ejgil Jensen, som ville høre til status 
for en placering af VB-museet.

Valgene var lige så hurtigt overstået. Jan 
Mejer, Henrik Jacobsen og Michael Henrik-
sen genvalgtes til bestyrelsen, og general-
forsamlingen gav bestyrelsen sin bemyndi-
gelse til at indsætte et evt. 7. medlem.

Finn Larsen og Ole Holm blev genvalgt som 
suppleanter, Henrik Lund og Lars Kjeldsen 
som revisorer, ligesom Mads Peter Nielsen 
blev genvalgt til den tunge post som revi-
sorsuppleant.

Det afsluttende VB-leve udsat for under en 
snes struber lød måske ikke af alverden, men 
Gert Eg kunne i alt fald konstatere, at det 
endnu engang havde været en generalfor-
samling præget af fred og fordragelighed.

Ole Kristensen

Programsælgere

Programsælgere 2008: Ruth Carlsen, Daniel Skov, Carsten Würtz, Ulla Kristensen, Georg Sørensen, Ole Kristensen, Kaj Benzon
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ALT I 
REPARATIONER
AF SKO - 
SKOLETASKER
SAMT SYNING - 
SLIBNING AF 
KNIVE, SAKSE OG 
KØDHAKKERE

NØGLEBAR
AUTOMOBILNØGLER
m.m

KAJs HÆLEBAR
Dæmningen 51 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 61 99

10 M FRA NØRRETORV

Under tribunerne ved SAS-Liga kampene

Hvad mange, der gæster Vejle Ny Stadion, 
når der spilles Superliga, måske ikke skæn-
ker så mange tanker, er det liv, der udfoldes 
under tribunerne, mens VB på grønsværen 
forsøger at samle point til kontoen. 

I kioskerne arbejdes der hårdt, meget hårdt. 
Det er noget af en udfordring, men også 
meget sjovt og spændende at få det hele 
til at fungere, så publikum kan få en god 
varm pølse, øl, vand, kaffe, kakao, slik, is 
og popcorn, uden at man skal stå i kø i 
alt for lang tid og dermed gå glip af for 
mange minutter af en god kamp. Men i 
nogle af kioskerne er der fjernsyn, så man 
kan følge med i kampen, når man går ned 
for at handle.

Et af de helt store hit er vore frankfurtere. 
De går som (ja, og også med…) varmt brød. 

Til tider kniber det lidt med at kunne følge 
med til at stege pølserne, for pølserne SKAL 
være ordentligt varme, inden de sælges. 
Det har dog hjulpet en del, efter vi har 
fået større og flere grills. 

Der er i alt ni kiosker under tribunerne. Sta-
dioninspektør Mogens Pedersen er hoved-
ansvarlig for al indkøb til kioskerne, Steen 
Madsen og Ronnie Nielsen tager sig af 
distribution af varer til kioskerne, og VB-
amatør er hovedansvarlige for, at der ikke 
mangler bemanding i kioskerne. Lilleput-
drenge-, drenge-, herrejuniorafdelingerne i 
VB, pigejuniorerne fra Team Vejle, hjælpere 
fra KUV-klubberne Hedensted, Ølholm og 
Erritsø samt Vejle Handelsskole arbejder i 
kioskerne under tribunerne. 

Hver kiosk har en ”anfører”, som skal 
sørge for at få indkaldt de nødvendige 
hjælpere, samt sørge for at kiosken fun-
gerer optimalt under kampen. Også for-
ældre til vore lilleputpiger samt en del af 
vore oldboys spillere giver meget gerne 
en hjælpende hånd.

At hjælpe til i kioskerne er en rigtig god 
måde for de enkelte afdelinger til at spare 
op til sociale arrangementer, f.eks. delta-
gelse i fodboldstævner i udlandet. Samtidig 
er det også lidt hyggeligt og en rigtig god 
måde for spillerforældrene at være sammen 
på, lære hinanden bedre at kende på.

Helle Kristensen
Sydøst-kiosken 
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VB's Venner

VB's venner: Jørgen Potempa, Steen Jørgensen, Ruth Carlsen, Finn Vesterled, Mads P. Nielsen

Ordinær generalforsamling
VB’s Venners ordinære generalforsamling 
blev afholdt i klubhuset på det gamle Vejle 
Stadion den 10. marts 2008. Robert Torn-
toft styrede dagsordenen sikkert igennem. I 
formandsberetningen kunne Finn Vesterled 
orientere om foreningens aktiviteter i 2007. 
Kasserer Mads Peter Nielsen gennemgik 
regnskabet og kunne berette, at der var 
et overskud på kr. 25.734,62.

Der var enstemmigt genvalg til formand 
Finn Vesterled og bestyrelsesmedlemmer 
Steen Jørgensen og Jørgen Potempa. Som 
suppleant blev valgt Etienne Ebel. Som 
revisorer blev valgt Lars Kjeldsen og Finn 
Larsen. Bestyrelsesmedlemmer Ruth Carlsen 
og Mads Peter Nielsen var ikke på valg, 
da bestyrelsesmedlemmerne i VB’s Venner 
vælges for to år ad gangen.

Kræmmermarked, som vi normalt altid 
afholder i påsken ved Idrættens Hus (DGI 
Huset), blev i år aflyst. Grunden var, at 
påsken faldt meget tidligt i 2008. Det viste 
sig også at være en rigtig beslutning, da 
vejrguderne viste sig fra deres dårlige side 
med regn og blæst i hele påsken.

Kiosken på Nordre Stadion er gået hen og 
blevet en rigtig god forretning, der giver 
overskud. I år har vi lånt en sodavandsauto-
mat af Albani. Albani er en god sponsor, 
hvor vi altid har fået en god behandling. 

Men det har også krævet en stor arbejds-
indsats fra alle frivillige hjælpere, og især 
har forhenværende formand Finn Larsen og 
Ingelise ydet en utrolig stor hjælp med pas-
ning af kiosken og indkøb af sodavand, øl, 
slik og pølser m.m. På trods af vi havde 
et indbrud i kiosken, hvor der blev stjålet 
varer, vil kiosksalget givet et pænt overskud 
til gavn for ungdomsafdelingen.

Generalforsamlingen godkendte følgende 
tre vedtægtsændringer:
- Foreningens navn Vejle Boldklubs Venner    

ændres til VB`s Venner.
- Formand vælges af generalforsamlingen 

for et år ad gangen – ændres til to år 
ad gangen.

- Ordinær generalforsamling afholdes i 
februar måned – ændres til første kvartal.

Jørgen Potempa
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VB's Seniorklub

Ved januarmødet blev Robert Torntoft gen-
valgt som formand, Erik Skåning som kas-
serer og Knud Andersen som sekretær.
Genvalgt til aktivitetsudvalget blev Hans 
Jessen, Kurt Kristensen, Bent Le Fevre og 
Robert Torntoft.

Ved mødet i februar 2008 bød formanden 
velkommen til fodbolddommer Kaj Søren-
sen, Vejle, der takkede for indbydelsen og 
sagde, at han følte sig på hjemmebane 
blandt så mange kendte.

Han indledte med at fortælle, at fodbolden 
er den største idræt, og at den er startet 
via gadekampe i England. Første klub blev 
etableret i 1878, KB i 1879, DBU samt Jylland 
Fyn m.v. i 1889. I 1935 kom der dommere, der 
var autoriserede, og der kom lovfortolkere.

Han var startet i KFUM i 1943 i Vejle med 
håndbold og kom på kursus på Idrætssko-
len, hvor han fik dommereksamen til 7- og 
11-mands markhåndbold. Han dømte en 
kamp mellem Danmark og Tyskland. Der blev 
cyklet rundt til kampene, der gav et honorar 
vekslende mellem 20-40 kr. Der blev spillet 
kampe i Jyllandsserien på Jagtvej i Vejle. I 
1952 blev han ansat som dommer til 1.–2. 
division, hvor man skulle være reglementeret 
påklædt. Der var seks hold i 1. Division. 

Kaj har dømt TOTO-kampe og blev i 1961 
dommer i 1. division og linjevogter i udlan-
det. Under et østlandbesøg fik han stillet en 
stor Mercedes til rådighed og forkørselsret 
med blå blink og betjente!

Kaj har også været en tur på Grønland til 
en turnering i 1975. 14 dage på grusbaner, 
der gav trætte ben. Der var tale om de 
grønlandske mesterskaber, hvor dronning 
Margrethe og prins Henrik var blandt til-
skuerne, og dronningen hilste på Kaj.

Ved martsmødet udtalte formanden min-
deord for Leo Hansen, der var afgået ved 
døden den 1. marts 2008. Herunder også 
en omtale af Leos store virke inden for 
VB. Leo blev mindet ved et minuts stilhed. 
Leo blev 88 år.

Der var herefter velkomst til pensioneret 
politimester Poul Erik Skjøt, der fortalte om 
sit virke som vicepolitimester i Vejle m.v. Vi 

fik oplyst, at han var tilknyttet Vejle politi i 
perioden 1978–1985, hvor han samtidigt var 
spiller i VB. Hans ungdomsår havde han haft 
i HFS. Han havde en søn, der var med i 
ungdomsrækkerne i VB, og hvor Skjøt havde 
været med til at etablere en forældrefor-
ening. Hans virke ved politiet i Vejle havde 
været arbejde under stort pres og med store 
sager.  Siden blev han politimester i Nakskov 
og gik på pension i 2006.

Ved mødet den 1. april 2008 bød for-
manden velkommen til formanden for 
Vejle Boldklub, Kaj Kohave, der fortalte 
lidt om VB. 

Han indledte med det nye stadion i Lysholt, 
som er projekteret til 10 baner.

Vedr. det sportslige kom han bl.a. ind på 
seniorholdenes nye trænere, ungdomsaf-
delingen, som nu igen har hold i ligaen, 
drengene, der blev danske mestre sidste år 
og i år deltager i en europæisk turnering, 
pigejunior, som nu samarbejder med Vin-
ding under navnet Team Vejle samt klub-
bens udmærkede økonomi.

Ved mødet i 6. maj 2008 var der indlæg 
ved Erik Skåning, Erling Sørensen og Knud 
Herbert Sørensen om deres oplevelser i til-
knytning til den landspokalfinale, som Vejle 
Boldklub vandt i 1958, og som i år havde 
50 års jubilæum.

For Erling Sørensen var landspokalfinalen i 
1958 hans største kamp. Her var han sam-
men med mange af de spillere, som han 
som indfødt havde set op til i sine yngre 
år. Efter sejren var der 11 mand i en stor 
jublende klump.

For Knud Herbert havde kampen også 
været en stor oplevelse, men mente nok, 
at kampen mod AB før finalen, hvor Vejle 
vandt 6-0 i Idrætsparken, var hans største 
oplevelse. Knud Herbert blev kampens spil-
ler i 1958. 

Eigil Jensen kunne fortælle, at klubben i 
1958 havde inviteret sekundaafdelingen med 
særtog til København som en gestus. 

Conny Lauersen efterlyste, om der var 
interesse for, at Seniorklubben via links 
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fra Vejle Boldklubs webside oprettede sin 
egen hjemmeside. 

Ved mødet i juni fortalte Eigil Jensen om 
det arbejde, man i over to år har udført 
i museumsudvalget. Han viste en protokol 
over klubbens stiftelse den 3. maj 1891, 
som han betragter som klubbens dåbsattest. 
Han fortalte om lokalerne, som man forven-
tede stillet til rådighed i det gamle klubhus. 
Mogens Christensen får til opgave at lave 
en beskrivelse over klubbens fodbolddragter 
over tid, og alle blev opfordret til at tænke 
på, hvordan man i øvrigt kunne få samlet 
yderligt relevant historisk materiale.

Ved mødet i seniorklubben den 4. august 
2004 meddelte formanden, at Thorben Jen-
sen var tildelt Dronningens fortjenstmedalje 
for lang og tro tjeneste ved Statoil.

Conny Laursen meddelte, at han havde haft 
samtaler med Henrik Tønder, og at der nu 
var åbnet mulighed for at seks seniormed-
lemmer på skift ville kunne få billetter m. 
spisning til VB’s hjemmekampe. 

Ved septembermødet bød formanden vel-
kommen til Kaldun Antabi, der er født i 
Syrien, men som nu har boet og været 
beskæftiget i Danmark i 44 år. Han er 
uddannet agronom, har været landmand, 
direktør, haft foderstofvirksomhed og 
underviser nu i Århus. Der blev givet et 
oplæg om islam.

Med udgangspunkt i oplæget var der en 
god spørgelyst, og der blev udvekslet syns-
punkter. En god dialog.

Den 7. oktober 2008 blev der i det gamle 
stadions lokaler afholdt en festmiddag med 
damer i anledning af Seniorklubbens 15 års 
fødselsdag, og festudvalget (Otto-Mogens-
Niels P) havde dækket flot op med pyntede 
borde og tag-selv-bord.

Seniorklubbens møde den 4. november 2008 
blev afholdt hos HC Sport, hvorfra vi havde 
fået en invitation i anledning af firmaets 
50 års jubilæum.

Selve HC Sports fortid og fremtid blev 
omtalt og belyst ved Kurt Petersen og 
Mogens Christensen. Der er tre erhvervs-
afdelinger og forretninger i henholdsvis 
Fredericia, Haderslev, Kolding og Bryggen 
Vejle, og der blev nævnt omsætninger i 
såvel erhvervsafdelingen som i detailleddet. 
Det blev nævnt, at erhvervsafdelingen p.t. 
havde et stort arbejdspres omkring julega-
vepakker. Ved afslutningen fik alle møde-
deltagerne overrakt gaver.

Vi vil ligesom sidste år takke Finn Larsen 
for hans store arbejde med servicering af 
seniorklubbens møder.

Knud Andersen

Bestyrelsen i Seniorklubben: Erik Skaaning, Robert Torntoft og Knud Andersen
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Lederranglisten

Guldnåle:  Robert Torntoft og  Ejgil Jensen  
        
10 års-nåle - i alt 94      
    
Der er i år 5 nye nålemodtagere opført 
på listen, hvilket fortsat er et godt tegn 
på at klubben har gode og stabile folk på 
ledersiden og i år er det, Helle Kristensen, 
Jens Clausen, Peter Hansen, Marianne Hen-
riksen og Ole Konradsen.   

2008
ANTAL ÅR

2008
ANTAL ÅR

STADIG
TRÆNER/LEDER

STADIG
TRÆNER/LEDER

Robert Torntoft   51  x 
Eigil Jensen   46    
Erik Methmann   40    
Erling Sørensen   33    
Kay Winther   32    
Orla Hansen   30    
Jan Mejer    30  x  
Vagn Damm Pedersen 29   
Leo Hansen   28    
Erik Raaballe   28    
Viggo Jensen   27    
Gert Roland   26  x  
Erik Pedersen   25    
Erling Rasmussen  25    
Larry Ebel    24  x  
Ole F. Kristensen  24  x  
Curt Sørensen   23    
Poul Erik Bech   23  x  
Henrik Jacobsen   23  x  
Heine Clemmensen  22    
Jørgen Mejer   22    
Ole Olesen   22    
Leif Jacobsen   22  x  
Keld Hansen   21    
Erling Mørk   21    
Finn Vesterled   21    
Erik Juul    20    
Lars Larsen   19    
Knud Winding   19    
Finn Johansen   18    
Kaj Kristensen   18    
Poul Mejer   18    
Jørgen Knudsen   18    
Charles Knudsen   17    
Kaj Mortensen   17    
Hugo Sørensen   17    
Tom Thomasen   17    
Leif Dam    17  x  
Ole Fritsen   16    
Erik Nielsen   16    
Mads Peter Nielsen  16    
Lars Kjeldsen   15  x  

Carsten Qvist   15  x  
Børge Hansen   15    
Ole F. Hansen   15    
Peter Sørensen   15    
Ole Agerbo   14    
L. J. Andersen   14    
Ingvard Christensen
(»Tegner«)    14    
Gert Eg    14    
Ulrik Le Fevre   14    
Michael Kjølby   14    
Arne Stockfisch   14    
Lone Skov    14  x  
Lars Hansen   13  x  
Helle Hansen   13    
Jens-Erik Skylvad  13    
Børge Mikkelsen   13    
Gunnar Jørgensen  12    
Erik Skaaning   12    
Ivan Sørensen   12    
Carsten F. Andersen  12    
Hans Jessen   12  x  
Erik Jensen   12  x  
Michael Bech   12  x  
Jens Ancker   11    
Poul Bilde    11    
Michael Haugaard  11    
Henry Henriksen   11    
Lene Henriksen    11    
Birger Jensen   11    
Carsten Hansen   11  x  
Jacob Kjølby   11    
P. Madsen »Akasia«  11    
Stig Malberg   11    
Gunnar Pedersen  11    
Karl Aage Pedersen  11    
Carl Aage Lemann Sørensen  11    
Georg Vejgaard   10    
Thomas Skjødt   10    
Flemming Andersen  10    
Kai Johansen   10    
Knud Johansen   10    
Ingvard Knudsen Jensen  10    
Klaus Bank Larsen  10    
Erik M. Poulsen   10    
Ole Svenningsen   10    
Claus Therkelsen   10    
Egon Therkelsen   10    
Helle B. Kristensen  10  x  
Marianne Henriksen  10  x  
Ole Konradsen   10  x  
Peter F. Hansen   10  x  
Jens Clausen   10  x
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De 5 nye nålemodtagere

Ole Conradsen
Det er med stor glæde at kunne overrække 
Ole Conradsen en 10 års nål for en flot ind-
sats i Vejle Boldklub. Ole har gennem de 10 
år brændt for udvikling af målmændene i 
både ungdom og senior afdelingerne og det 
har sat sit tydelige aftryk på målmændenes 
indsats til træning og kamp.

Derudover er han ikke så »pivet« med at 
yde indsats som holdleder eller buschauf-
før - samt selv træne med om søndagen 
i vinterperioden hvor oldboys og veteran 
hygger sig på banen og med en kold øl 
i omklædningsrummet bagefter.
  
Jens »måltyv« Clausen
Ligeledes her er det med stor glæde at 
kunne overrække 10 års nålen til Jens 
Clausen. Om det har været trænergerning 
eller mest af alt holdledergerningen, har 
Jens altid sat sit positive præg på hver-
dagen. Højt humør og en dejlig ligefrem 
indgang til opgaver / problemer og ikke 
mindst til de trænere og spillere, Jens har 
været i berøring med i dagligdagen.

Desuden er Jens »måltyv« - når tiden er 
til det - altid klar til at spille kampe på 
oldboys eller veteran holdene, hvor hans 
målnæse næsten altid er knivskarp til glæde 
for tilskuere, medspillere og trænere.
  
Helle Kristensen
Helle spillede på serie 3, da kvindefodbol-
den kom ind under VB i 1986, og hun 
startede sin ledergerning som spillende 
holdleder for netop serie 3 i 1989.

I 2000 startede hun i VB mikropigefodbol-
den op, som det hed dengang, og hun har 
siden været aktiv træner/leder i klubben. 
Det var første gang, klubben kunne tilbyde 
fodbold for de helt små piger, og det blev 
fra starten en succes med 20 piger og tre 
tilmeldte turneringshold.

I de følgende tre år var hun træner i mini-
put- og lilleputpigeafdelingen og i 2004 
holdleder for det lilleputpige 11-mands-
hold, som blev jysk mester. I de følgende 
to år var hun holdleder i pigeafdelingen, 
bl.a. for det pige mesterhold, der vandt 
det sidste historiske mesterskab i den nu 
hedengangne JPT.

I 2007 var Helle såvel holdleder for pigeju-
nior mester, træner/holdleder for pigejunior 
7-mands samt træner for mikropigerne, og 
i år har hun som holdleder for U-18 pige 
A været med i Team Vejles første år.

Peter Hansen
Peter har haft en lang og stor karriere i VB 
både på ungdoms- og seniorsiden med bl.a. 
128 kampe på divisionsholdet. Peter trådte 
til som træner for Junior Divisionsholdet 
1/5 1994 og året ud. Peter har siden 2000 
været med omkring old boys og veteran 
holdene både som spiller og træner.

Marianne Henriksen
Marianne Henriksen har gennem de sidste 
10 år været aktiv leder i Vejle Boldklubs 
kvindeafdeling. Marianne har igennem disse 
10 år været medlem af kvindeafdelingen 
samt passet cafeteriet under alle kvindeelite- 
kampene. Ligeledes har hun igennem årene 
været den, som styrede ind- og udmeldelser 
af alle kvindespillere i Vejle Boldklub. En 
opgave hun fortsat har og hertil er kom-
met flere administrative opgaver.

Marianne har gennem årene været en 
gevinst for VB, hvilket hun også beviste, 
da hun ved sin datters fødsel valgte at 
gå på barsel fra kvindeafdelingen i stedet 
for at udtræde.
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DBU's Fodboldskoler

VB var igen i år arrangør af DBU’s Fodbold-
skole. Skolen løb af stabelen i uge 31, og 
det var 15. gang, at Vejle Boldklub stod 
som arrangør. På årets fodboldskole var der 
plads til 128 børn, og skolen var hurtigt 
udsolgt til trods for, at Vinding SF afholdt 
fodboldskole i den samme uge.

Vi var utroligt heldige med vejret, idet solen 
skinnede hele ugen. Det var næsten for 
varmt til at spille fodbold, men med en 
del drikkepauser og lidt vandkampe gik 
det alligevel. Årets tema var landsholdet, 
og alle spillere fik prøvet nogle af de øvel-
ser, som også landsholdet træner, og alle fik 
lært noget nyt. 

Om fredagen fik vi besøg af Brian Nielsen 
og Jimmy Nielsen fra VB’s superligahold. 
De tog sig begge god tid til at komme 
rundt i de forskellige grupper og hilse på 
spillerne samt skrive autografer.

Som noget nyt i år fik alle spillere en 
landsholdstrøje, og jeg tør allerede nu love, 
at næste års gave også bliver eftertragtet. 
På landets fodboldskoler deltog der i år 
25435 spillere fordelt på 238 klubber. Til 
sidst en stor tak til alle trænere og assi-
stenter for jeres store hjælp. Uden jer vil 
det ikke kunne lade sig gøre at afholde 
fodboldskole. Der skal også lyde en stor 
tak til cafeteriet, som sørger for frokost 
til rigtig mange af spillerne.

Vi ses igen til fodboldskolen i 2009, som 
vil byde på nye spændende tiltag.

Anette Madsen
skoleleder

Kan en pirat spille fodbold?
Vejle Boldklub var igen i år vært for en 
af DBU’s Mikrofodboldskoler. De yngste 
generationer af fodboldspillere fik således 
atter mulighed for at bruge en weekend 
den 16.-18. maj på sjov fodboldleg sammen 
med mor og far, i år iført piratbandana 
og klap for øjet…!

Årets tema var nemlig ’Pirater', og i alt 
er der godt 4300 pladser fordelt på det 
hidtil største antal værtsklubber rundt om i 
Danmark. I alt 121 fodboldklubber afholder 
DBU’s Mikrofodboldskole for de 6-8 årige.  
Mikrofodboldskolen er de yngste børns 
pendant til den "rigtige" DBU Fodbold-
skole, hvor let teknisk træning kombineres 
med masser af leg, og er samtidig DBU’s 
oplæg til, hvad god fodboldtræning er for 
de yngste spillere. Således er øvelserne på 
DBU’s Mikrofodboldskole også helt i tråd 
med DBU’s holdninger til børnefodbolden 
illustreret i DBU’s Holdningskatalog, Hold-
ninger & handlinger.

For at deltagerne ikke skal tabe overblik-
ket og blive utrygge, er de inddelt i grup-
per á 12 børn, der er sammen gennem 
hele weekenden. I perioder laver børnene 
øvelserne alene, mens forældrene i andre 
tilfælde deltager aktivt.

I en meget stor del af legene og trænings-
øvelserne er forældrene aktivt inddraget 
som makkere, målstolper, dommer, mål-
mænd m.m. Trænerleder, trænere og ass. 
trænere var alle ”ansatte” i Vejle Boldklub, 
og de får gennem denne weekend en masse 
gode øvelser med sig hjem til den daglige 
træning for de yngste årgange.
 

Flemming Andersen
Strømpeklædte fodboldskoledrenge og -piger i kamp 
på den solsvedne minibane

Pirates of the Caribbean… Mikrofodboldskole 2008
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VB medlem nr. 1000

I vor fortsatte føljeton om VB-medlem nr. 
1000 er vi nu nået til 2008. Anne Sofie 
Neujahr Madsen blev i 2001 som 4-årig 
medlemmet med det flotte runde tal og 
dengang fejret i forbindelse med en Super-
ligakamp mod AaB. 

I dag er Anne Sofie ved Årsskriftets udgivelse 
netop blevet 12 år, og der er stadig fuldt 
blus på karrieren. Hun har i år spillet på U-13 
holdet, som har haft en fantastisk sæson.
Anne Sofies far, Martin, er holdleder, mens 
hendes storebror Frederik selvfølgelig også 
spiller i VB. Anne Sofie har i år både været 
til landskamp i Parken samt til kvinde-
landskamp i Viborg. Hendes favorithold ud 
over VB er Manchester United, og hendes 
yndlingsspillere er Ryan Giggs og fra VB 
Valentino Lai.

Ole Kristensen

VB-medlem nr. 1000 Anne Sofie Neujahr Madsen 
med sølvmedaljen fra JBU’s Pokalturnering
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Nekrologer

Gunnar Schmidt
Døde i 2007 og havde i mange år kontaktet 
VB i December for at få tilsendt nogle Års-
skrifter, idet også familien ønskede nogle. Da 
VB ikke hørte fra Gunnar i 2007 måtte det 
konstateres at han var afgået ved døden.
Gunnar Schmidt spiller i VB`s ungdomsaf-
deling og var med på ynglingeholdet, der 
blev jyske mestre i 1948. Senere spillede 
Gunnar på divisionsholdet og fik 12 kampe, 
men flyttede til Næstved, hvor han også 
spillede på divisionsholdet.

Æret være Gunnar's minde

Jens Erik Skylvad
Den 11. november 2008 
modtog klubben meddelel-
se om, at Jens Erik Skylvad 
var død, 58 år.

Jens Erik havde en umætte-
lig lyst til at følge og være 
med i mest muligt af det, der foregår i fod-
boldverdenen.  Han voksede op i en periode, 
hvor VB var på toppen af dansk fodbold. 
Det kom til at præge hele hans liv. Han 
fulgte alle de kampe, han kunne overkomme. 
Han spillede også selv, men begyndte først i 
VB som senior på serieholdene, indtil han i 
1981 blev træner og leder i ungdomsafde-
lingen, hvor han med Erling Sørensen som 
træner i 1983 vandt klubbens første danske 
juniormesterskab. Senere rykkede han op i 
seniorafdelingen og var blandt andet hold-
leder for Danmarksserieholdet.

Jens Erik var respekteret og vellidt for det gode 
samarbejde, han havde med trænere og spillere. 
Han havde altid styr på de opgaver, han påtog 
sig. I flere år var han materialeforvalter.

Alle job udførte han af stor lyst og med 
en forbilledlig orden og i 1993 fik Jens 
Erik tildelt VBs sølvnål.

Jens Erik har i perioder været holdleder i 
andre af byens og omegnens klubber. Ofte 
med tidligere VB`ere som trænere og var 
ved sin død holdleder i Vinding.

Jens Erik efterlader sig sønnerne Kim og Jan.

Æret være Jens Eriks minde

Tage Nothlev
Døde 04. december 2007, 86 år gammel. 
Tage var født og opvokset i Vejle. Han blev 
udlært i Importøren og havde derefter for-
skellige arbejdspladser, bl.a. ved det netop 
etablerede Turistkontor. I 1953 rejste han 
først til Helsingør, senere til Gedser, indtil 
han i 1960 kom til FDM i Nykøbing F. I 
Nykøbing F blev han bl.a. holdleder i B1901 
og havde det svært i kampene mod VB, 
som hans hjerte stadig bankede for.

Tage spillede fodbold i VB fra han var dreng 
og indtil han forlod Vejle og er optaget 
på spiller ranglisten med 78 kampe.

Æret være Tages minde

Ole Fritsen
Under en køretur  den 10. 
maj 2008 fik Ole Fritsen 
et ildebefindende. Han 
nåede at dreje ind på 
en vigeplads, inden han 
døde, 66 år. Ole blev 
født i Give, men boede i 
Brande, indtil han i 1964 flyttede til Vejle. 
Det var kort før han var færdig med sin 
læreruddannelse ved Jelling Seminarium. I 
Brande brugte Ole det meste af sin fritid 
til fodbold. Som dreng meldte han sig ind i 
Brande IF og fortsatte som senior på klub-
bens førstehold, som lige før Ole rejste fra 
Brande, var rykket  ned i jyllandsserien. 

Ole havde både potentiale og ambitioner 
om at spille på højere niveau og det passede 
ham fint, at han allerede fra starten i VB 
blev udtaget til førsteholds truppen. Han 
blev fast mand og holdets topscorer og satte 
punktum for sin første sæson i VB, da han 
debuterede på A-landsholdet og dermed 
blev VB`s ottende landsholdspiller.

Succesen fortsatte i 1965,  hvor VB og 
Esbjerg fB var tophold hele året og først 
på turneringens sidste dag blev det afgjort, 
at VB måtte ”nøjes” med sølvmedaljer. Til 
gengæld kom VB til at præge landsholdene. 
Flere gange med fem spillere på samme 
landshold. Den 26. september 1965 blev en 
VB-mærkedag, da Ole Fritsen sammen med 
Poul Bilde, Johnny Hansen, Kaj Poulsen og 
Tommy Troelsen  i Oslo spillede 2-2. Det 
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var første gang, VB havde fem spillere på 
landholdet og denne klubrekord er endnu 
gældende.

Oles landskamp i december 1965 mod Wales var 
hans foreløbig sidste i dansk fodbold. Også i den 
kamp var der fem VB `ere på landsholdet.

GVAV Groningen havde gennem længere tid 
fulgt Ole, og det tilbud den hollandske klub 
gav underskrev Ole, og han blev VB`s første 
professionelle spiller i udlandet. Oles ophold 
hos Groningen kom til at vare fem et halvt 
år. Den 1. juli 1971 vendte han hjem, men var 
små skadet. Han fik job som lærer ved Vejle 
Kommune og fortsatte som amatørspiller i VB, 
men først helt klar til det gyldne 1972-år, hvor 
VB for anden gang vandt  ”The Double” og 
Ole sit første danske mesterskab.

Efter en pause på otte år på landsholdet fik 
Ole i 1973 comeback på A-landsholdet og 
sluttede dermed sin karriere på landsholdet 
med seks A- og fire B-landskampe.

I 1975 var Ole for anden gang med til at 
vinde DBU`s Landspokalturnering, den pokal 
han senere som cheftræner i 1981 var med 
til at vinde til ejendom for VB.

Som 34-årig valgte Ole at slutte på eli-
teniveau og under den cheftræner, Ernst 
Netuka, han var begyndt sin kometkarriere 
under i VB i 1964 og efter i alt 538 før-
steholdskampe i Brande IF (130), VB (183) 
og Groningen (225).

Men Ole havde så megen lyst til fodbol-
den at han valgte at fortsætte som træner. 
Det blev til glæde for VB`s ynglinge-/ og 
talenthold fra 1976 til 1980, hvor han vandt 
flere danske mesterskaber og det uofficielle 
uropa mesterskab. 

Derefter får han den første periode som 
VB cheftræner fra 1981 til 1983. Efter en 
periode som cheftræner i Fredericia og Kol-
ding vander han tilbage i perioden fra 1988 
til 1989. Efter endnu en periode i andre 
klubber vender han tilbage til VB for tredje 
gang i 1994 og er cheftræner fra 1994 
til 1999. I 1995 er han med til sikre VB 
oprykning til superligaen og i 1997 er han 
med til at skaffe VB sølvmedaljer og blev 
samme år valgt til Årets træner.

Dermed blev Ole cheftræner i næsten 11 år 
i alt og er dermed den cheftræner i VB`s 
historie med den største anciennitet. 

Ole var både som spiller og træner profes-
sionel til fingerspidserne og var altid vel-
forberedt og det samme krævede han af 
spillere og alle andre omkring holdet.

Ole efterlader sig sin hustru Karin og to 
børn Dorthe, fysioterapeut og Kurt, maskin-
ingeniør og i alt 6 børnebørn. Kurt har 
spillet  61  kampe for VB.

Æret være Ole`s minde

Leo Vincens Hansen
døde 1. marts efter kort 
tids indlæggelse på Vejle 
Sygehus. Leo blev 88 år.

Leo var født i vestbyen, 
hvor han voksede op og 
boede i mange år. Han gik 
i Nyboesgades Skole, spillede fodbold i VAB, 
nu VFC, blev udlært som pladesmed og senere 
en dygtig og respekteret værkfører ved Møller 
& Jochumsen.

I 1948 blev Leo gift med Kitty, der kom fra 
Nyborg, men det ændrede ikke tilhørsfor-



holdet til vestbyen, idet de nygifte indrette-
de det første hjem i Johannesgade. I midten 
af 1960erne flyttede den lille familie, der 
nu også omfattede sønnen, Tom,  til det 
lidt mere mondæne Mølholm og fik opfyldt 
deres store ønske om villa med have på 
Slots alle 7. De havde netop solgt villaen 
for at flytte i lejlighed. Til sommer kunne 
Leo og Kitty have fejret diamantbryllup.

Leos interesse for fodbold var stor og da 
hans ambitioner var tilsvarende store forlod 
han som junior vennerne i Vestbyen og meld-
te sig i VB og har siden været medlem. 

Uafbrudt i næsten 75 år. Først som spiller 
og nåede at komme på divisionsholdet og 
blive optaget på klubbens attraktive spil-
lerrangliste, der omfatter spillere, der har 
repræsenteret VB på klubbens førstehold i 
repræsentative kampe. Selvom Leo natur-
ligvis var stolt over at komme på denne 
fornemme liste med klubbens mange spiller-
berømtheder, så var det vigtigt for ham at 
fastslå, at det  var særlige omstændigheder, 
der havde banet hans vej til optagelse på 
listen. Langt de fleste kampe spillede Leo 
på klubbens lavere rangerende hold. Han 
sluttede i 1952 og blev træner og leder i 
ungdomsafdelingen. 

Fra 1956 til 1981 var afdelingens formand 
og var i den periode, hvor spillertilgangen 
stadig voksede og voksede, fik han sammen 
med de ledere bygget en organisation op, 
der trods alt for få baner og mangel på 
trænere skabt en bred og elitær afdeling, 
der fungerede på forbilledlig måde. Der blev 
hjemført mange mesterskaber og flotte tro-
fæer samtidigt med at der blev skabt plads 
og muligheder for bredden. Et af de store 

resultater, Leo særligt huskede, var i 1980, 
da ynglingene blev uofficielle europamestre, 
der blev præmieret med en uforglemmelig 
tur med kampe i USA og Canada. En tur 
Leo var stolt over at være leder for.

Trods den store betydning Leo ved sin store, 
flittige og meget tidskrævende arbejdsindsats 
havde på ungdomsafdelingens opbygning og 
udvikling i de mange år, han var formand, var 
han ikke den, der trådte frem i første række, 
når hyldest blev uddelt, men hans indsats og 
arbejde nød stor respekt og anerkendelse 
fra mange sider. Bl.a. blev han hædret med 
JBUs sølvnål og forskellige legater. 

VB med klubbens sølvnål og i 1981 med 
klubbens guldnål. Klubbens fornemste 
hædersbevisning. Leo havde på det tids-
punkt gennem 28 års i ungdomsafdelingen 
og mange år i bestyrelsen bidraget til klub-
bens udvikling og ikke mindst til VBs ry 
som ”Dansk fodbolds talentfabrik”.

Leo mistede naturligvis ikke sin tilknytning 
og interesse for klubben. Han deltog i flest 
mulige møder med VB-anliggender, VBs 
Seniorklub og alle de kampe, han kunne 
overkomme. Han var på lægterne til VBs 
sidste festlige kamp på ”gamle” Vejle Sta-
dion i 2007 og det glædede ham rigtig 
meget, at klubben havde sendt invitation 
til de kommende kampe på det nye impo-
nerende Vejle Stadion.

Udover Kitty efterlader Leo sig sønnen, 
Tom, der bor i Flensburg og underviser 
på Duborgskolen, samt to børne- og to 
oldebørn.

Æret være Leos minde
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Fra dagbogen

2007 December

5. Tidligere VB-spiller og leder Ulla  
 Skov Larsen fylder 40 år

6. Vejle Boldklub indgår et stort  
 samarbejde med citycentret  
 Bryggen. Bryggen bliver ny  
 hovedsponsor for børne- og  
 ungdomsafdelingen.

6. Knud Andersen, sekretær i VB’s  
 Seniorklub, fylder 70 år.

14. Årsskrift nummer 54 udkommer.

16. VB`s traditionelle træner-/lederaf- 
 slutning afholdes

18. VB siger farvel til Anders Post  
 ved udgangen af måneden,  
 hvor hans kontrakt udløber.  
 Anders Post er noteret for 27  
 tællende kampe for Vejle Boldklub.

20. Vejle Boldklub skriver en halv-
 årig kontrakt med den 20-årige  
 dansk-chilener Danilo Arrieta.  
 Den tidligere AGF’er kommer  
 transferfri til Vejle Boldklub  
 efter et ophold i den spanske  
 Orihuela CF.

20 Lars Skou, formand for VB Hol- 
 ding og VB Sport, fylder 50 år

Januar 2008

12. Vejle Boldklub laver en ny  
 aftale med klubbens trofaste  
 samarbejdspartner Fionia Bank.  
 Aftalen, som løber i 4½ år fra  
 den 1. januar 2008, er en af de  
 største i klubbens historie.

22. Vejle Boldklub indgår en 1-årig  
 kontrakt med den 33-årige  
 højreback Allan Olesen. Forsvars- 
 spilleren skifter til sommer fra  
 AaB til Vejle Boldklub.

23. Vejle Boldklub skriver en 2½-årig 
 kontrakt med den 30-årige  
 målmand Jimmy Nielsen. Den  
 tidligere AaB-anfører skifter øje- 

 blikkeligt på en fri transfer fra  
 engelske Leicester City.

24. Vejle Boldklub skriver kontrakt  
 med den 25-årige målmand  
 Jimmi Klitland, som kommer fra  
 Boldklubben Frem.

24. Vejle Boldklub forlænger kon- 
 trakten med forsvarsspilleren  
 Sladan Peric i yderligere to år. 
 
28. Vejle Boldklub tager på træ- 
 ningslejr i Fort Lauderdale, 
 Florida, frem til den 10. februar.

30. Kaj Kohave må melde fra til  
 VB`s generalforsamling i klub- 
 huset på Vejle Stadion på grund  
 af sygdom. I stedet aflægger  
 Henrik Jacobsen og Conny Laur- 
 sen bestyrelsens beretning. Efter  
 generalforsamlingen præsenteres  
 det snart nye Stadion for gene- 
 ralforsamlingens deltagere.

31. Vejle Boldklub indgår en 1-årig  
 lejeaftale med midtbanespilleren  
 Thomas Røll, der er hentet i FC  
 Midtjylland.

Februar 2008

1. Tidligere divisionsspiller Johnny  
 Madsen fylder 50 år

2. Tidligere kasserer og divisions- 
 spiller Niels Ejnar Gammelgaard  
 fylder 40 år

13. Tidligere divisionsspiller Gert  
 ”Børkop” Jensen fylder 60 år 

28. Vejle Boldklub indgår en aftale  
 med Sports Pharma A/S, som  
 fremover får hovedansvaret for  
 klubbens sundhedssektor.

28. 95 virksomheder deltog i VB’s  
 erhvervsmesse.

Marts 2008

5. Vejle Boldklub indgår en aftale  
 med Lokal-Bladet Budstikken  
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 A/S om at blive tribunesponsor.  
 Fremover bliver nordtribunen  
 kaldt Lokal-Bladet Budstikken- 
 tribunen.

9. Den første kamp spilles på det  
 nye stadion. Der er tale om en  
 pokalkamp mellem VB og FC  
 Midtjylland.

15. Poul Erik Bech, tidligere chef- 
 træner, leder og træner, fylder  
 70 år.
 Kai A. Petersen, tidligere besty- 
 relsesmedlem, medlem, fylder 70 år.

19. Vejle Boldklub ophæver kontrak- 
 ten med Andreas Haddad pga.  
 Angriberens skade i hælen.

20. Det nye stadion indvies officielt  
 til en kamp mod FC Fredericia.

26. Vejle Boldklub skriver 3-årig  
 kontrakt med ynglinge-målman- 
 den Kristian Fæste.

27. Poul Bilde, A-landsholds- og  
 divisionsspiller, samt tidligere  
 formand, fylder 70 år.

28. Champions Club beslutter at  
 stille spillertrøjen til rådighed  
 for Vejle Boldklub, så klubben  
 kan sælge fronten på trøjerne.

31. Vejle Boldklub og Danske Bank  
 udvider samarbejdet. Danske  
 Bank bliver således platinspon 
 sor i klubben og fremover vil  
 en af loungerne på Vejle Sta- 
 dion bære navnet Danske Bank  
 Loungen.

April 2008

1. Årets KUV-træning skydes igang.

3. Vejle Boldklub indgår kontrakt  
 med førsteårssenioren Philip  
 Lund. Midtbanespillerens kon- 
 trakt løber fra sommeren 2008  
 til 31. december 2009.

3. Vejle Boldklub ophæver kontrakt 
 med kantspilleren Mathias Han- 
 sen. Ophævelsen sker efter ønske 
 fra Mathias Hansen.

22. Vejle Boldklub afslører en lands-
 holdsvæg med navnene på de  
 34 spillere, som har repræsente- 
 ret VB på det danske A-landshold.

Maj 2008

1. Brøndby vinder finalen i DBU`s  
 Landspokalturnering for sjette  
 gang og får dermed den udsat- 
 te pokal til ejendom. Den første  
 pokal vandt VB til ejendom i 1981.

2. VB fylder 117 år

6. På VB`s Seniorklubs møde i klub-
 huset på Ndr. Stadion markeres 
 det, at det den 12. maj er 50 
 år siden, VB for første gang 
 vandt DBU`s Landspokalturne-
 ring. I mødet deltager fra  
 finalen bl.a. anfører Erik Skaa- 
 ning, Erling Sørensen, Kai Jo-
 hansen og Knud Herbert Søren-
 sen, der fik en af sportsjourna-
 listerne udsat pokal som fina- 
 lens bedste fighter.   

7. Vejle Boldklub Elitefodbold A/S’s  
 årsregnskab for 2007 viser en  
 omsætning på 36 mio. kr.,  
 hvilket er en forøgelse på 35  
 procent i sammenligning med  
 året 2006. Resultatet er et minus
 på 3,8 mio. kr. 

9. Målmandstræner Jan Hoffmann  
 stopper i Vejle Boldklub, da han  
 ønsker at vende tilbage til Sjæl- 
 land med sin familie.

15. Moderselskabet, Vejle Boldklub  
 Holding A/S, gennemfører en  
 åben aktieemission, som løber  
 fra den 19. juni til den 4. juli.  
 Aktierne udbydes til en fast  
 kurs på DKK 1,75.

16. Vejle Boldklub forlænger kon- 
 trakten med forsvarsspilleren  
 Michael Præst. Den 1-årige kon- 
 trakt er gældende fra 1. juli 2008.

19. Medlem Hans Hansen fylder 60 år.

22. Jens Anker Gjelstrup, tidl. hold- 
 leder, fylder 50 år.

26. Vejle Boldklub tildeles A Licens  
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 for begge ungdomshold, som  
 efter sommerferien hedder U17  
 og U19.

27. Vejle Boldklub forlænger samar- 
 bejdet med den erfarne højre-
 back Jesper Olesen. Kontrakten  
 løber frem til den 30. juni 2009.

29. Vejle Boldklub og brasilianeren  
 Eduardo Delani Santos Leite for- 
 længer samarbejdet frem til den  
 30. juni 2010.

30. Vejle Boldklub køber forsvarsspil- 
 leren Brian Priske på en 3-årig  
 kontrakt. Brian Priske skifter fra  
 belgiske Club Brugge.

Juni 2008

5. Med 78 points og endnu en  
 runde tilbage slår VB FCM’s hid- 
 tidige pointrekord for Viasat  
 Divisionen.

5. Jens Jørn Jensen, tidligere divi- 
 sionsspiller, fylder 60 år.

10. Vejle Boldklub forlænger kon- 
 trakten med Danilo Arrieta i et  
 halvt år, så aftalen nu udløber  
 den 31. december 2008.

12.  Ulrik Balling har ophævet sin  
 kontrakt med Vejle Boldklub  
 med øjeblikkelig virkning. Ulrik  
 Balling skifter til Næstved i Via- 
 sat Divisionen.

19.  Vejle Boldklub indgår en 3-årig  
 kontrakt med den portugisiske  
 venstreback Hélder Cabral, som  
 kommer fra Estrela Amadora. 

25. Sydbank bliver eksklusivsponsor 
 i Vejle Boldklub. I de kommende 
 tre år vil VB’ernes kampshorts  
 og træningstøj bære Sydbanks  
 logo.

25. Vejle Boldklub skriver en 3-årig  
 kontrakt med den svenske angri-
 ber Edin Cakovic, der kommer  
 fra svenske Bunkeflo.

Juli 2008

7. Vejle Boldklubs SAS Liga-hold  

 tager på en uges træningsop- 
 hold i Vildbjerg.

14. Vejle Boldklub indgår en 3-årig  
 kontrakt med den 18-årige  
 kantspiller Dalil Benyahia, som  
 kommer fra den svenske klub IF  
 Brommapojkarna.

21. Jimmy Nielsen bliver ny anfø- 
 rer for Vejle Boldklub. Han aflø- 
 ser Bora Zivkovic.

22. Vejle Boldklubs akademi i Nige- 
 ria deltager i denne uge i Dana  
 Cup i Hjørring i U/19-rækken.

30. Vejle Boldklub ophæver kontrak- 
 ten med Edin Cakovic efter  
 prøveperiodens udløb.

31. Vejle Boldklub ophæver kontrak- 
 ten med Dario Mijatovic, da  
 forsvarsspilleren ønsker at vende  
 tilbage til Kroatien.

August 2008

1. Vejle Boldklub skriver kontrakt  
 med angrebsspilleren Wassim El  
 Banna. Kontrakten løber året ud.

1.  Vejle Boldklub indgår en 3-årig  
 kontrakt med den 15-årige Alex-
 ander Scholz

1. Vejle Boldklub laver en 3-årig  
 kontrakt med kantspilleren  
 Martin Borre. Borre kommer fra  
 I.K. Start Kristiansand.

4. Vejle Boldklub lægger sag an  
 mod den baneløber, som løb  
 ind på banen i kampen mellem  
 OB og VB.

16. Regnar Kristensen, mangeårigt  
 medlem af VB og VBs Senior- 
 klub, fylder 80 år.

19. Kim Andersen, medlem, fylder  
 50 år

September 2008

1.  VB Sport A/S lejer den 18-årige  
 angriber Anders K. Jacobsen af 
 OB. Lejekontrakten udløber den 
 31. december.
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3. Når VB møder Brøndby den 14.  
 september, er der mulighed for  
 at nyde udsigten højt oppe  
 med ”DINNER IN THE SKY”.

6. Hans Erik Baungaard, tidligere  
 medlem af bestyrelsen for VB’s  
 Venner fylder 50 år.

17. Vejle Boldklub indgår 3-årige  
 aftaler med Joseph Akinola og  
 Chidi Dauda Omeje. De kommer 
 begge fra Vejle Boldklubs aka- 
 demi i Nigeria.

22. Sammen med en række eksterne  
 investorer stifter Vejle Boldklub  
 Holding A/S selskabet Vejle Sta-
 dion Tårne I A/S. Selskabet  
 køber de to erhvervstårne ved  
 Vejle Stadion.

22. Steen Thychosen, tidl. A-lands 
 holds- og divisionsspiller, fylder  
 50 år.

24. Mogens Zinck fratræder som  
 bestyrelsesformand for VB Sport A/S.

24. Vejle Boldklub køber sig ind i  
 Pletten Vejle Bowlinghal med 25  
 procent. 
 
Oktober 2008

1. VB Erhvervsklub afholder net- 
 værksdag den 7. oktober i Ving-
 sted med 156 deltagere.

7. Vejle Boldklub ophæver kontrakt  
 med den japanske midtbanespil- 
 ler Suguru Hashimoto.

7. Vejle Boldklub og Mediegruppen  
 præsenterer det nye erhvervs-.og  
 livstilsarrangement First.

7. VB`s Seniorklub fejrer 15 års  
 jubilæum med damer i klubhu- 
 set på Vejle Stadion

12. U-19 landsholdet taber 1-2 til  
 Frankrig i den første landskamp,  
 der spilles på Ny Vejle Stadion
 Erling Holm, medlem, fylder 60 år.

16. Cheftræner Ove Christensen nomi-
 neres til ”Årets Træner” i for- 
 delse med DBU’s Dansk Fodbold  
 Award.

16. Vejle Boldklub forlænger kon- 
 trakten med målmand og anfø 
 rer Jimmy Nielsen, så den nu  
 udløber ved udgangen af 2012.

18. Vejle Boldklub forlænger kon- 
 trakten med Steffen Kielstrup  
 3½ år. Kontrakten indgås på  
 midtbanespillerens 24 års fød- 
 selsdag.

26. Tidligere VB’er, Christian Keller,  
 Stabæk, vinder for første gang  
 det norske mesterskab

29. Vejle Boldklub forlænger kon- 
 trakten med Marc Pedersen til  
 udgangen af 2010. Forsvarsspil- 
 leren kom til VB i 2007.

November 2008

6. Vejle Boldklub lancerer en ny  
 hjemmeside

12. Vejle Boldklub arrangerer træ- 
 nerseminar fra den 21. – 23.  
 november, hvor Europas førende  
 tekniske trænere inspirerer del 
 tagerne.

12. Karsten Lund, tidligere divisions- 
 spiller, fylder 65 år

14. Johnny Hansen, tidligere divisi- 
 ons- og A-landsholdsspiller, fyl- 
 der 65 år.

17. Ved Dansk Fodbold Awards i
  Cirkusbygningen i København 
 udnævnes Carl Aage Præst og  
 Allan Simonsen til fodboldens  
 nye Hall of Fame. VB`s chef- 
 træner Ove Christensen, er mel- 
 lem de nominerede som ”Årets  
 Træner”. AaB`s træner Erik 
 Hamrèn vælges
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