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Vejle Boldklub Kolding Shoppen er fyldt med
originale spillebluser, originale shorts/strømper,
halstørklæder, caps, penalhuse, støvleposer,
nøglebånd, drikkedunke, huer, svedbånd og armbånd.
Vi har klædt Vejle Boldklub Kolding på i mange år sammen
med hummel - fra miniputter over damer til veteraner og
divisionsholdet.

Torvegade 9,
7100 Vejle
Tlf. 3021 3280
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Forord
Kære læser,
Det er med stor glæde, at vi kan præsentere
Vejle Boldklubs Årsskrift 2012. Det er nummer 59 i rækken af årsskrifter, der hver især
repræsenterer en lang og stolt tradition og
samtidig endnu et spændende VB-år.
59. årgang, som du sidder med i hænderne,
er dokumentation for endnu et år, hvor klubben har været repræsenteret i stort set alt,
hvad der er findes inden for den officielle
danske fodboldverden.
I hovedoverskrifter har året budt på følgende væsentlige begivenheder:
Vejle Boldklub Kolding var endnu engang
tæt på oprykning til Superligaen
Vejle Boldklub var meget tæt på oprykning
til Jyllandsserien
Vejle Boldklub sluttede med en pæn placering i 3F kvindeligaen
Samtlige ungdomshold gjorde en god figur i
deres respektive rækker
Vi fik os endeligt etableret i VB Parken
Ovenstående og meget mere kan du læse om
i denne udgave.
Som nyvalgt formand var startpunktet for
Vejle Boldklub anno 2012 meget udfordrende.
På årets generalforsamling var der nogle tunge budskaber til forsamlingen. Først og fremmest meldingen om, at klubbens formand
Lars Kjeldsen valgte at trække sig af personlige årsager. En stor tak til Lars Kjeldsen for
fortsat at gøre en stor indsats for bl.a. vores
kvinde- og pigesektor. Dernæst at klubbens
økonomi var i et stort minus. Hele egenkapitalen var væk, og opgaven for en ny bestyrelse var klar.
Som ny formand valgtes undertegnede, og
bestyrelsen kunne tage fat på en lang række
store og spændende udfordringer.
Den overordnede vision er klart defineret:
”Vejle Boldklub vil være en af Danmarks
mest attraktive fodboldklubber.”
Bestyrelsen har i 2012 arbejdet med fem
væsentlige indsatsområder:
VB Parken
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Cafeteriadrift
Økonomi og rapportering
Samarbejdet med den nye konstellation Vejle Boldklub Kolding
Indtægtsgivende indsatser
VB Parken er et fantastisk fodboldanlæg,
som Vejle Boldklub har ønsket sig i mange år.
Masser af plads, gode faciliteter, som giver
gode muligheder for bl.a. et rigere klubliv.
VB Parken er dog stadig et nyt anlæg, og
2012 har da også budt på flere udfordringer,
som stadig kræver en stor indsats. Vi er i en
god dialog med Vejle Kommune, men må
også konstatere, at det er meget langsommeligt at få løst nogle af udfordringerne.
Cafeteriadriften faldt på plads, og vi har fået
en god aftale med VB’s Venner.
Økonomien har været vores førsteprioritet.
Vi har været nødsaget til at sætte den store sparekniv ind og samtidig skaffe alle de
indtægter, der var mulige. Det har krævet
en stor indsats fra alle i klubben, og mange
har måttet leve med, at bl.a. tøj- og rekvisitindkøb er bremset ganske alvorligt. Alle
har bidraget ganske fantastisk til, at vi i skrivende stund kan konstatere, at økonomien i
Vejle Boldklub er på rette kurs.
Samarbejdet med den nye konstellation Vejle Boldklub Kolding har været et stort emne
gennem hele året. Ikke fordi der har været
de store forandringer, men måske mere fordi
det mentalt har været svært at forstå/acceptere, at der er et andet bynavn relateret til
VB.
Vi har øget indtægterne bl.a. via salg af bandereklamer. Et sponsorarrangement i forbindelse med en EM landskamp på det gl. Vejle
Stadion. Holdenes store indsats for selv at
finansiere tøj, ture, turneringer etc. En pigeturnering så dagens lys o.m.a.
Hele klubben, spillere, trænere, ledere, forældre, interessenter og sponsorer har bakket
fantastisk op om klubben i et trængt økonomisk år.
I 2012 har vi gennemsnitligt haft et stabilt
medlemstal på 875 medlemmer, heraf 655
aktive, 125 passive og 95 trænere og ledere.
I efteråret har vi dog set en medlemsnedgang, som har bevirket framelding af nogle
få hold.
I lighed med tidligere udgaver af Årsskriftet

vil denne årgang indeholde en lang række
artikler, billeder og resultater fra de enkelte
afdelinger. Alt sammen leveret af såvel trænere, ledere, spillere og gode folk omkring
holdene.
På det sportslige plan kan vi se tilbage på
endnu et godt år. 2012 har budt på mange
gode oplevelser for vore spillere og de mange frivillige trænere, ledere og hjælpere.
I Danmarksturneringens 1. division for herrer, sluttede Vejle Boldklub Kolding sæsonen
2011/2012 på en tredjeplads efter Esbjerg
og Randers. Målet for sæsonen 2012/2013
er helt klart – Vejle Boldklub Kolding skal
retur til superligaen. Sommerferien blev
derfor brugt til at forstærke holdet med en
række stærke og rutinerede spillere. Starten
på efterårssæsonen har budt på meget svingende præstationer og resultater, men pt.
kun tre nederlag. Heldigvis har kurven været
opadgående, og holdet har mulighed for at
slutte efteråret i top 3, i øvrigt i en utrolig
tæt 1. division.
Reserveholdet har præsteret flot i turneringen. Foråret sluttede med en fjerdeplads i en
meget stærk række, hvor bl.a. også FCK og
Nordsjælland deltog. I efteråret har holdet
præsteret fantastisk, og det ligner meget en

puljesejr i vestkredsen.
I kvindeseniorafdelingen var vi i foråret
repræsenteret af et hold i 3F ligaen. Holdet
har, anført af cheftræner Jesper Søgaard,
kæmpet flot igennem hele sæsonen. Der
har været masser af spændende kampe med
masser af god fight fra en smal spillertrup.
Holdet sluttede på en fornem sjetteplads i
turneringen og spillede i kvalifikationsturneringen i foråret. Her sluttede holdet på
en tredje plads og var dermed kvalificeret til
endnu en sæson i 3F ligaen. I 2012/2013 turneringen er der afviklet 14 kampe, og Vejle
Boldklub ligger på en niendeplads i turneringen.
I efteråret har vi været så heldige at kunne
starte et serie 2 hold op. Holdet har lagt godt
fra land og sluttede sæsonen med en flot
tredje plads.
Vi har dog også måttet træffe en særdeles svær beslutning vedrørende fodbold på
højeste niveau for kvinder. DBU varslede i
foråret en ny struktur med nye krav til såvel
udvikling som til licens. Langt de fleste af
kravene kan vi leve op til. Sportsligt kan vi
håbe på tilfredsstillende niveau og resultater, mens det straks forholder sig anderledes
omkring kravene til økonomi og personale.
Disse krav har vi med vores ressourcer og

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

tættere på
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økonomi ingen mulighed for at efterleve.
Beslutningen er derfor, at Vejle Boldklubs
bedste kvindehold spiller i 1. division efter
sommeren 2013. Bestyrelsen vil gøre en stor
indsats for, at vi snarest er at finde i den bedste række igen – det kan bedst ske gennem
en endnu bedre talentudvikling og styrkelse
af vores økonomiske og mandskabsmæssige
formåen.
På herresiden har vi haft to seniorhold tilmeldt DBU Jylland turneringen.
Serie 1 holdet spillede en flot forårssæson,
hvor det længe lå til oprykning. Desværre
flaskede resultaterne sig ikke til sidst, og vi
sluttede som nummer 2 i rækken. Efteråret
har været præcist lige så spændende som
foråret. Vi har kæmpet med to klubber om
oprykningen, men måtte til sidst acceptere,
at et hold stak af sted. Vi sluttede på en tredjeplads med masser at positive forventninger
til 2013.
I foråret havde vi også hold med i serie 4 og
præsterede fantastisk flot. Holdet sluttede
på en sikker førsteplads og dermed oprykning til serie 3.
I efteråret har holdet længe ligget til endnu
en oprykning. Reglen om bedst i indbyrdes
kampe betød desværre, at oprykningen gik
til Jelling FS.
De voksne drenge – oldboys og veteraner
- holder også fast og giver et væsentligt
bidrag til vores mangfoldighed. Holdene har
præsteret godt, og der er godt fremmøde til
søndagstræningen.
I ungdomsrækkerne har vi været repræsenteret på højeste niveau i alle rækker og med
en god bredde i alle årgange.
På liganiveau har vi deltaget i U-19, U-17 for
drenge og U-18 DM for piger, Herudover har
vi deltaget med hold i alle mesterrækkerne,
i U-15 i eliterækken. På breddesiden har vi
haft mange stærke hold med enkelte kredsvindere. Medlemsmæssigt har ungdom samlet set haft lidt nedgang i efteråret, hvilket
har betydet afmelding af hold i såvel U-13
som U-15 årgangen.
Vores talentudviklingsarbejde begynder at
bære frugt, og alle hold har præsteret i henhold til forventningerne. Samarbejdet med
VBK omkring KUV udvides år for år. Vi kan
begynde at se nogle flotte resultater på højeste niveau.
Ligeledes har vores mikroakademi været
en succes. Der er rigtig stor søgning til bl.a.
vores Coerver Coaching filosofi, som bygger
nogle fantastiske tekniske færdigheder på
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de mindste spillere.
I pigeungdom kæmper vi hårdt for at få tilgang til årgangene. Vores højest rangerende
hold er i U- 18 DM, hvor vi har flere meget
talentfulde spillere. Flere er inde omkring
diverse landshold og med tællende kampe
på vores 3F ligahold.
Det vil være for omfattende at komme ind
på alle årgange og rækker i dette forord. Der
er en detaljeret beskrivelse af samtlige hold
under de respektive afsnit.
Vores dejlige anlæg er, som tidligere omtalt,
et perfekt omdrejningspunkt for alle i klubben. Det giver os gode muligheder for at
træne og spille året rundt. På nogle områder er vi stadig i en indkøringsfase, og der
arbejdes hårdt på at få de sidste ting til at
fungere.
Den daglige vedligeholdelse af baner og
faciliteter er en opgave for Vejle Kommune.
Vi er dog også selv involveret i mange opgaver. Bl.a. har vi en fast stab, der sørger for
opkridtning, og andre der hjælper med småreparationer, rengøring og vedligehold.
Vi er en forening, som baserer arbejdet på
frivillig indsats. Det er unikt, at det stadig
lader sig gør i en tid, hvor vi ser en kultur,
hvor alle vil have betaling for selv den mindste indsats. I Vejle Boldklub kan vi altid bruge
hjælp, og jeg vil kraftigt opfordre alle til at
byde sig til, hvor der er hjælp behov. Der er
rigtig mange opgaver, der skal løses, for at vi
kan give spillerne en god oplevelse som medlemmer i Vejle Boldklub.
Fra min side skal der lyde en stor tak til alle,
der på den ene eller anden måde, har ydet en
indsats for klubben. Også en stor tak til sponsorer, annoncører og ikke mindst alle, der har
bidraget til indholdet i dette årsskrift.
Jeg ønsker alle en god og spændende læsning.
Søren Pagh Pedersen
Formand, Vejle Boldklub

Træningskampe - forår 2012
I en historisk lang vinterpause, hvor bolden i Betsafe
Ligaen først blev sparket i gang i de første dage i
april, spillede Vejle Boldklub Kolding fem træningskampe, ligesom tre kampe i reserveholdsturneringen
blev brugt som træningskampe. Se omtale andetsteds. VBK indledte mod OB i Ådalen, inden FC Hjørring ventede i VB Parken. De to suveræne tophold
fra 2. division Vest, FC Fyn og Næsby, ydede god
modstand i to kampe i ugerne derefter, inden divisionskollegaerne Viborg FF rundede opstarten af.
15-02-2012

OB – Vejle Boldklub Kolding 1-1 (1-0)
Kristian Fæste, Peter Ankersen (46. Michael Stryger), Jonatan Neftali
(46. Godwin Antwi), Jens Berthel Askou, Erik Marxen (60. Andreas
Moos), Steffen Kielstrup (60. Andreas Albers Nielsen), Denis Fazlagic,
Azer Busuladzic, Sani Tahir (46. Søren Zachariassen), Jeppe Andersen
(60. Jonas Faaborg), Thomas Mikkelsen (60. Oliver Thychosen)
Kampens gang:
20. 1-0 Hans Henrik Andreasen
78. 1-1 Søren Zachariassen

Vejle-Kolding startede bedst mod et OB-hold i stær-

keste opstilling. Thomas Mikkelsen var tæt på at
score, inden Hans Henrik Andreasen, på værternes
første afslutning, bragte OB på 1-0. OB-dominansen
blev mere og mere udtalt som kampen skred frem,
men alligevel lykkedes det VBK at udligne mod slutningen, da prøvespilleren fra Kolding IF, Søren Zachariassen, dukkede op bagerst i feltet og lidt akavet fik
sendt bolden forbi Mads Toppel i OB-buret. Små 500
tilskuere overværede træningskampen på kunstgræsbanen i Ådalen.
18-02-2012

Vejle Boldklub Kolding – FC Hjørring
3-1 (0-0)
Nikolaj Christensen, Peter Ankersen, Jonatan Neftali (46. Jens Berthel
Askou), Godwin Antwi, Erik Marxen (46. Lennart Nielsen), Steffen Kielstrup (69. Jonas Faaborg), Michael Stryger (55. Denis Fazlagic), Jeppe
Andersen, Sani Tahir (55. Azer Busuladzic), Andreas Moos, Thomas
Mikkelsen (55. Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
50. 0-1 Patrick Pedersen
78. 1-1 Jens Berthel Askou
79. 2-1 Jeppe Andersen
89. 3-1 Jonas Faaborg

Isabella A/S · Isabellahøj 3 · 7100 Vejle
Tel. 75 82 07 55 · info@isabella.net
www.isabella.net
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I en bidende kold VB Parken lykkedes det Vejle-Kolding at nedbryde Boye Habekosts nordjyske hold, der
dog stod distancen mod værterne i små 80 minutter.
Patrick Pedersen løb dybt kort efter sidebyttet og
rundede Nikolaj Christensen, inden han lagde bolden i nettet. VBK dominerede stort mod slutningen,
og det var helt fortjent, at Jens Berthel Askou og
Jeppe Andersen kunne score til VBK-føring, inden
Faaborg lukkede i overtiden på fornemt forarbejde
af Denis Fazlagic. Nicolai Wael gav spilletid til Lennart Nielsen (Kolding IF) i 2. halvleg, som sammen
med Søren Zachariassen havde trænet med VBK i
forårsopstarten hidtil.
03-03-2012

FC Fyn – Vejle Boldklub Kolding 0-2 (0-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Godwin Antwi (18. Andreas Moos),
Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic, Azer Busuladzic, Jeppe Andersen (73. Jonas Faaborg), Søren Frederiksen (63. Søren Zachariassen), Jacob ”Taz” Sørensen (63. Michael Stryger), Thomas Mikkelsen
(63. Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
28. 0-1 Andreas Moos
67. 0-2 Mads Lier (selvmål)

På et mål i hver halvleg slog Vejle Boldklub Kolding
FC Fyn i vinterens tredje test. Fynboerne havde sammen med Næsby været suveræne i første halvdel af
sæsonen i 2. division Vest, men de kunne intet stille
op mod et VBK-hold, der forsømte at score på flere
oplagte tilbud. En tidlig indskiftet Andreas Moos
headede på Askous oplæg VBK på 1-0, inden Kristian
Fæste med en god redning holdt FC Fyn fra fadet.
FC Fyns unge forsvarsspiller Mads Lier var uheldig at
heade en frisparksbold fra Azer Busuladzics i nettet
bag Mads Markfoged til 2-0, hvilket også blev træningskampens slutresultat.
10-03-2012

Næsby Boldklub – Vejle Boldklub Kolding
2-2 (0-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Azer Busuladzic, Denis Fazlagic, Jeppe Andersen, Søren
Frederiksen (65. Jonas Faaborg), Jacob ”Taz” Sørensen (65. Andreas
Moos), Andreas Albers Nielsen (70. Søren Zachariassen)
Kampens gang:
37. 0-1 Søren Frederiksen

50. 1-1 Sandro Spasojevic
85. 1-2 Andreas Moos
90. 2-2 Sandro Spasojevic

Vejle-Kolding mødte Næsby under fynboernes træningslejr I Løgumkloster. VBK fandt aldrig niveauet
fra de første træningskampe og måtte nøjes med
remis mod Jens Letorts tropper. Lejesvende Søren
Frederiksen satte hovedet på et Denis Fazlagic-indlæg og scorede til 1-0. Næsby straffede benhårdt
et boldtab kort efter pausen, og det lignede længe
1-1. Andreas Moos sendte dog et frispark i kassen
til VBK-føring (et varsel om, hvad der ventede mere
af i sæsonens løb…), men gæsterne gav ikke op, og
Sandro Spasojevic løb i dybden efter et boldtab og
fik udlignet til 2-2.
23-03-2012

Viborg FF – Vejle Boldklub Kolding
1-2 (1-0)
Kristian Fæste, Michael Stryger (59. Peter Ankersen), Jonatan Neftali
(59. Andreas Moos), Jens Berthel Askou, Erik Marxen (76. Jonatan
Neftali), Azer Busuladzic, Denis Fazlagic, Søren Frederiksen, Jeppe
Andersen, Jacob ”Taz” Sørensen, Andreas Albers Nielsen (59. Thomas
Mikkelsen)
Kampens gang:
27. 1-0 Jesper Kjærulff
54. 1-1 Jacob ”Taz” Sørensen
90. 1-2 Thomas Mikkelsen

Man skulle helt hen til 23. marts, før Vejle Boldklub
Kolding kom på græs første gang i opstartens træningskampe. På en fin græsbane ved VFF’s anlæg tørnede de to førsteudfordrere til Esbjerg og Randers FC
i toppen af Betsafe Ligaen sammen. Under en skyfri
himmel, hvor temperaturerne rundede 15 grader,
gav de to hold hinanden en god test, hvor spillet
bølgede frem og tilbage. Jesper Kjærulff headede
VFF på 1-0, som også var stillingen ved halvtid. ”Taz”
skrabede udligningen over stregen på Fazlagics fornemme forarbejde, hvilket længe lignede udgangen
på en god træningskamp.
Vejle-Kolding jagtede dog sejren og Thomas Mikkelsen kunne i tre minutters tillægstid heade kuglen
ind ved bagerste stolpe og forbi Martin Hansen i VFFmålet.
Lars Christensen

Der er friske nyheder på www.vejleboldklubkolding.dk
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1. division - forår 2012
Vejle-Kolding greb ikke chancen
Med Esbjerg nærmest spillende i sin egen
liga og fire point op til Randers på andenpladsen, ja, så vidste man, at der skulle noget
ekstraordinært til for, at Vejle Boldklub Kolding skulle blande sig i oprykningskapløbet i
forårets kun 12 runder.
Mens vestjyderne da også fortsatte deres
suveræne enegang, kom De blå Heste fra
Randers imidlertid særdeles haltende igennem forårssæsonen kulminerende med en
fyring af træner Michael Hemmingsen hen
over sommeren. Men Vejle-Kolding tog desværre ikke handsken op. Holdet fandt aldrig
for alvor takterne fra efteråret og sluttede
på en ganske vist sikker tredjeplads, men fem
point fra et ellers langt fra overbevisende
Randers-hold. Et par talmæssigt fine sejre
blev det til over hold fra nederste region,
men også alt for mange pointtab. Sæsonen
sluttede med en mindeværdig afskedskamp
for Steffen Kielstrup, da VBK i Nørreskoven
forvandlede 2-3 til 4-3 i de allersidste minut-

ter mod nedrykningsdømte Næstved. Blokhus og Roskilde måtte med sydsjællænderne
ned, mens FC Fyn blev nyt hold i den nye 12
holds Betsafe Liga.
En del af opstarten inden forårssæsonen
fandt sted på Club La Santa på Lanzarote,
hvor der blev arbejdet med såvel den fysiske
som den sociale dimension i truppen.
Inden forårssæsonen blev flg. nye spillere
tilknyttet truppen: Søren Zachariassen (Kolding IF) og Søren Frederiksen (lejet hos FCK),
Samtidig sagde klubben farvel til Mikael
Rynell (Hammarby), Marc Pedersen (Djurgården), Alexander Scholz (Island), Kim Olsen
(karrierestop), Rune Ertsås (Alta, Norge) og
Peter Ankersen (Rosenborg).
Vejle Boldklub Kolding afviklede flg. træningskampe – hvor også nogle reserveholdskampe blev brugt som forberedelse - inden
sæsonstarten:
OB-VBK 1-1
VBK-FC Hjørring 3-1
AGF-VBK 1-1 (reserveholdsturnering)
FC Fyn-VBK 0-2
Næsby-VBK 2-2
Silkeborg IF-VBK 1-2 (reserveholdsturnering)
Viborg-VBK 1-2
VBK-FCK 2-0 (reserveholdsturnering)

Expert H. C. Radio
Vestergade 11 • 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 29 00
Expert
Mølholm
Expert H.
C. Radio
Vindinggaard
Center
11 • 7100
Vestergade 11 • 7100
Vejle Vejle
Tlf.:
75
82
22
99
Tlf.: 75 82 29 00
Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11 • 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99

VBK's kampe i 1. division - forår 2012
Tilskuere: 2763
Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen

05-04-12

Brønshøj – Vejle Boldklub Kolding
2-1 (1-0)

Tilskuere: 2763
Debutanter: Sani Tahir og Søren Zachariassen

Kristian Fæste, Michael Stryger, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Steffen Kielstrup, Denis Fazlagic (67. Andreas Albers),
Søren Frederiksen (53. Andreas Moos), Jeppe Andersen, Jacob ”Taz”
Sørensen, Thomas Mikkelsen (56. Oliver Thychosen)
Kampens gang:
29. 1-0 Erik Marxen (selvmål)
84. 2-0 Lasse Fosgaard
85. 2-1 Oliver Thychosen (straffespark)
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 1024
Debutant: Søren Frederiksen

Vejle-Kolding fik skærtorsdag den værst tænkelige sæsonstart i bestræbelserne på at melde sig
ind i oprykningskampen. På den frygtede Tingbjerg
Ground blev det til et fortjent 1-2 nederlag mod
Hvepsene, som ellers havde tre stamspillere ude med
karantæne.
Efter en brændt friløber ved Fazlagic stod der Brønshøj på det meste, og værterne kunne da også bringe
sig foran efter den halve time.
Efter ligeledes københavnsk dominans efter pausen
havde gæsterne ellers en gylden mulighed for at
komme ind i kampen, da indskiftede Oliver Thychosen blev væltet i feltet. Michael Stryger brændte dog
straffesparket på Kim Drejs.
Brønshøj øgede føringen, inden Oliver Thychosen
havde mere held med sig fra 11 m-pletten – denne
gang var straffesparket begået mod Jacob Taz. Mere
blev det dog ikke til for et skuffende Vejle-Koldinghold.
09-04-12

Vejle Boldklub Kolding - Hobro
4-0 (1-0)
Kristian Fæste, Andreas Moos, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik
Marxen, Denis Fazlagic (65. Sani Tahir), Steffen Kielstrup (78. Søren
Zachariassen), Jeppe Andersen, Jacob Taz Sørensen, Oliver Thychosen,
Thomas Mikkelsen (78. Jonas Faaborg)
Kampens gang:
24. 1-0 Denis Fazlagic
68. 2-0 Thomas Mikkelsen
73. 3-0 Oliver Thychosen (straffespark)
87. 4-0 Oliver Thychosen
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Oliver Thychosen scorede 2 mål i kampen mod Hobro.

Der stod Vejle-Kolding på det hele, da et nordjysk
hold med de tidligere VB’ere Danilo Arieta, Adeshina
Lawal og Justice John Erhenede i front måtte rejse
hjem med en øretæve, som med Randers’ samtidige
nederlag til Brønshøj sendte østjyderne tilbage i
oprykningskampen denne 2. påskedag..
Denis Fazlagic stod for det enlige mål før pausen,
efter Neftali havde brudt et Hobro-angreb. Trods
spillemæssig klar overvægt måtte de små 3000 frysende tilskuere hen til en snes minutter før tid, før
kampen definitivt blev afgjort, da Thomas Mikkelsen
sendte Jacob Taz’ aflevering i mål.
Oliver Thychosen, som denne gang var at finde i
startopstillingen, tilkæmpede sig et straffespark, som
han selv eksekverede, og den unge angriber med det
gode fodboldnavn sluttede også målfesten af med et
fladt skud tre minutter før tid.
”Vi var vel en to-tre klasser over Hobro, konstaterede
Nicolai Wael tørt efter en kamp, hvor VBK’erne spillede med sørgebind til minde om den mangeårige
Vejle-leder Kay Winther, som døde 1. påskedag.

15-04-12

Blokhus - Vejle Boldklub Kolding
1-2 (0-2)
Kristian Fæste, Michael Stryger, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen, Jeppe Andersen (82. Sedin Alic),
Steffen Kielstrup, Andreas Moos, Jonas Faaborg (64. Sani Tahir), Thomas Mikkelsen (71. Denis Fazlagic)
Kampens gang:
02. 0-1 Thomas Mikkelsen
40. 0-2 Andreas Moos
69. 1-2 Mark Tubæk
Dommer: Rasmus Møller Bøjer
Tilskuere: 432
Jubilarer: Jonatan Neftali og Thomas Mikkelsen, 50 kampe

Vejle-Kolding kom i unødige problemer mod de
senere nedrykkere i en kamp, som gæsterne ellers
havde rimeligt under kontrol.
Udeholdet fik den bedst tænkelige start, da Jacob
»Taz« allerede i det andet minut spurtede fra Blokhus-forsvaret og spillede Thomas Mikkelsen op til
scoring. Og i en første halvleg, hvor der stod VBK på
det meste, kunne Andreas Moos inden pausen banke
sit hold foran 2-0 på et direkte frispark.
Nordjyderne kunne dog også det med frispark, og
da Mark Tubæk på et sådant havde passeret Kristian
Fæste med en snes minutter igen, blev det pludselig trængselstider for gæsterne, som dog havde
fine muligheder for at lukke kampen. Men efter en
brændt Blokhus-friløber og en bold reddet på stregen i sidste minut kunne Waels tropper tage hjem
med alle tre point.
”Det bedste mål, jeg har scoret,” tøvede Andreas
Moos ikke med at kalde sit frisparksdrøn.

20-04-12

Vejle Boldklub Kolding - Viborg
2-2 (1-2)
Kristian Fæste, Michael Stryger, Jonatan Neftali, Erik Marxen, Andreas
Moos, Jacob Taz Sørensen, Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Oliver
Thychosen (72. Andreas Albers), Jeppe Andersen (46. Denis Fazlagic),
Thomas Mikkelsen (56. Godwin Antwi),
Kampens gang:
01. 1-0 Jonatan Neftali
13. 1-1 Simon Nagel
45. 1-2 Thomas Dalgaard
75. 2-2 Andreas Albers

Jonatan Neftali og Vejle-Kolding-holdet måtte nøjes med
2-2 mod Viborg.

spark, måtte Vejle-Kolding til slut være tilfreds med
det ene point, som – i alt fald midlertidig – bragte
holdet op på en oprykningsplads i Betsafe Ligaen.
Hjemmeholdet, der havde Thychosen og Busuladzic
med igen efter skader, men til gengæld måtte undvære en sygdomsramt Askou, måtte dog allerede
efter 13 minutter tage imod udligningen, da Simon
Nagel flugtede bolden forbi Kristian Fæste. Efter et
ikke-dømt straffespark mod Jacob »Taz«, kunne Thomas Dalgaard endda bringe gæsterne foran kort før
tetid.
Samme Dalgaard kunne have slukket og lukket efter
pausen, da han fik foræret en friløber, men i stedet
var det indskiftede Andreas Albers, der sikrede et
fortjent point til værterne med et kvarter igen.
”Holdpræstationen var i orden, men enkeltpræstationerne for dårlige. Og vores returløb var under al
kritik,” konstaterede en misfornøjet Nicolai Wael
efter kampen.
29-04-12

FC Fredericia - Vejle Boldklub Kolding
2-2 (0-1)
Kristian Fæste, Andreas Moos, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik
Marxen, Denis Fazlagic (62. Oliver Thychosen), Azer Busuladzic, Steffen
Kielstrup, Jonas Faaborg (73. Søren Frederiksen), Jacob ”Taz” Sørensen, Andreas Albers Nielsen (79. Michael Stryger)

Dommer: Henrik Nystrup Kragh

Kampens gang:
43. 0-1 Jonas Faaborg
52. 1-1 Jesper Luth
77. 1-2 Andreas Moos
83. 2-2 Martin Mikkelsen

Tilskuere: 2832

Dommer: Thomas Kurt Lo Turco
Tilskuere: 1.789

Trods en drømmestart ved Jonatan Neftali, der efter
et minut headede sit hold foran efter et Moos-fri-

Vejle Boldklub Kolding, der havde Askou, Faaborg,
Fazlagic og Albers som nye i startopstillingen i for11

hold til Viborg-kampen, kontrollerede 1. halvleg i et
lokalderby, som ikke rigtig havde publikums bevågenhed. Fortjent var det da også, at en stærkt spillende Jonas Faaborg kunne bringe gæsterne foran
kort før pausen.
Jesper Luth kunne dog lidt ind i 2. halvleg bringe
balance i regnskabet efter en halvklaring af Fæste.
Et frisparksmål af Andreas Moos bragte dog på ny
VBK foran og samtidig Fredericia-træner Thomas
Thomasberg op på tribunen efter lidt tumult på sidelinjen.
Martin Mikkelsen kunne med syv minutter igen fra
kanten af feltet brage et point hjem til fæstningsbyen.
”Vi kunne desværre slet ikke holde niveauet efter
pausen. 2. halvleg var vel noget af det dårligste, vi
har leveret i år,” måtte Nicolai Wael konstatere efter
kampen.
05-05-12

Vejle Boldklub Kolding – Esbjerg fB 0-1
(0-0)
Kristian Fæste, Patrick Jensen, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou,
Andreas Moos, Denis Fazlagic (71. Sebastian Spornberger), Azer Busuladzic (83. Søren Frederiksen), Steffen Kielstrup, Jacob Taz Sørensen,
Andreas Albers, Jonas Faaborg (62. Thomas Mikkelsen)

lidt at byde på offensivt. Et langskud fra Busuladzic
– mesterligt reddet af keeper Hradecky – var eneste
nævneværdige forsøg fra hjemmeholdet. Og så kunne Søren Rieks – minuttet efter han havde sparket
forbi et tomt mål – glæde de mange medrejsende
vestjyder, da han et kvarter før tid omsatte Jesper
Langes centring til mål.
”Esbjerg er bedre end os. Det har de været i turneringen, det var de i kampen i dag,” slog Nicolai Wael
fast efter kampen.
13-05-12

FC Vestsjælland - Vejle Boldklub Kolding
3-1 (0-0)
Kristian Fæste, Patrick Jensen (70. Søren Frederiksen), Jonatan Neftali,
Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic (62. Jonas Faaborg),
Steffen Kielstrup, Azer Busuladzic, Andreas Moos, Jeppe Andersen (80.
Nicklas Eriksen), Jacob ”Taz” Sørensen
Kampens gang:
04. 1-0 Nicolas Sandberg
55. 2-0 Henrik Madsen
86. 3-0 Nicolas Sandberg
90. 3-1 Jens Berthel Askou
Dommer: Thomas Kurt Lo Turco
Tilskuere: 1007
Debutant: Nicklas Eriksen

Kampens gang:
73. 0-1 Søren Rieks
Dommer: Jakob Kehlet
Tilskuere: 4796

Champagnen flød på Vejle Stadion denne majdag.
Ikke på grund af hjemmeholdets spil – slet ikke – men
gæsterne kunne efter sejren med hele seks runder
igen allerede fejre oprykning til Superligaen.
Esbjergensernes sejr var fortjent – VBK, der havde
unge Patrick Jensen på back fra start for en karantæneramt Marxen og derudover Jeppe Andersen
og Thychosen ude med skade og sygdom, stod
udmærket defensivt, men havde ganske enkelt for

Vejle-Kolding meldte sig for alvor ud af oprykningskampen, da det i Slagelse mod Ove Pedersens vestsjællændere blev til et nyt nederlag.
Efter en jævnbyrdig og målløs 1. halvleg satte FCV
trumf på efter pausen med tre scoringer mod et skuffende jysk mandskab. Først i overtiden fik Jens Berthel Askou headet VBK’s trøstmål ind efter hjørne.
”Både spillemæssigt og indsatsmæssigt var det klart
det ringeste, vi har leveret i foråret. Vi skal bringe
meget mere vildskab ind i kampene, for hvis vi bare
møder op, og tror vi kan vinde, så bliver vi straffet
som i dag,” sagde en skuffet målscorer Askou efter
kampen.
20-05-12

Vejle Boldklub Kolding – FC Hjørring
5-1 (1-1)
Kristian Fæste, Andreas Moos, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik
Marxen, Jacob Taz Sørensen, Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Jeppe
Andersen (65. Denis Fazlagic), Andreas Albers (75. Jesper
Holdt Jensen), Jonas Faaborg (38. Thomas Mikkelsen)

Patrick Jensen stred forgæves i kampen mod Esbjerg.
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Kampens gang:
07 0-1 Søren Philipp
39. 1-1 Andreas Albers
58. 2-1 Andreas Albers
68. 3-1 Thomas Mikkelsen
78. 4-1 Thomas Mikkelsen

45. 3-1 Morten Beck Andersen
88. 3-2 Sedin Alic
Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen
Tilskuere: 1117

På to scoringer af Andreas Albers kom Vejle Boldklub Kolding med i kampen - og vandt sikkert.
90. 5-1 Jesper Holdt Jensen
Dommer: Lars Skibild Jensen
Tilskuere: 1712

Trods stor spilovervægt og tre skud på træværket
måtte Vejle-Kolding glæde sig over trods alt at kunne gå til pausen med et udlignende Albers-hovedstødsmål efter Hjørrings chokstart ved den gamle
Fredericia-målræv Søren Philipp.
I anden halvleg var der dog ingen tvivl, og alle dæmninger brast hos nordjyderne. Andreas Albers startede med at støve af efter en Karim Zaza-redning på
et Thomas Mikkelsen-skud. og samme Mikkelsen, der
allerede inden pausen var skiftet ind for at bringe
mere fysik ind på holdet, gjorde det selv til 3-1 og 4-1
– først på en nedfaldsbold efter hjørne og dernæst
på hovedstød efter Denis Fazlagic’ forarbejde.
Jesper Jensen, der gjorde comeback efter gæstevisit
på Island og en lang skadespause, sluttede målfesten, da han passerede Zaza med et halvkikset spark.

23-05-12

Skive IK - Vejle Boldklub Kolding
3-2 (3-1)

Kristian Fæste, Andreas Moos, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik
Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen, Azer Busuladzic (69. Sedin Alic), Steffen
Kielstrup, Jeppe Andersen (46. Jonas Faaborg), Andreas Albers Nielsen,
Thomas Mikkelsen (42. Denis Fazlagic),
Kampens gang:
01. 1-0 Morten Beck Andersen
08. 1-1 Jonatan Neftali
33. 2-1 Mikkel Jespersen

Vejle-Kolding løb ind i en ny skuffelse efter den ellers
fine kamp mod Hjørring få dage forinden.
Igen fik holdet en katastrofestart, da Morten Beck
Andersen, allerede inden der var spillet et minut,
kunne bringe skibonitterne foran efter hjørnespark.
Jonatan Neftalis udligning kort efter – ligeledes efter
hjørne – rakte ikke til at give gæsterne momentum.
Der stod Skive på alt i 1. halvleg, og pauseføringen
på 3-1 var nærmest for lille.
Værterne fortsatte stilen efter teen og havde chancer til flere mål mod et VBK-hold, som var helt væk.
Først mod slutningen kom gæsterne bedre med, men
indskiftede Sedin Alic’ reducering var kun kosmetik.
”Vi har spillere på holdet i dag, der slet ikke kunne
være med på dette niveau,” kommenterede Nicolai
Wael den katastrofale indsats.
28-05-12

AB - Vejle Boldklub Kolding
0-2 (0-0)
Kristian Fæste, Sedin Alic, Jonatan Neftali, Godwin Antwi, Andreas
Moos, Jens Berthel Askou, Jacob ”Taz” Sørensen (90. Denis Fazlagic),
Azer Busuladzic, Sani Tahir (74. Jesper Holdt Jensen), Erik Marxen,
Andreas Albers (86. Thomas Mikkelsen)
Kampens gang:
51. 0-1 Sani Tahir
52. 0-2 Jacob »Taz« Sørensen
Dommer: Brian Lindorf
Tilskuere: 953

På to lynmål kort efter pausen fik et stærkt ændret
Vejle-Kolding-mandskab oprejsning for blamagen
i Skive. Første halvleg i Gladsaxe var ikke noget at
skrive hjem om, men gæsterne slog til efter teen.
Først fik Sani Tahir efter en lang fremlægning bolden
raget til sig i kamp med AB-keeper Nicolaj Bjerregaard og bragt sit hold på 1-0, og minuttet efter
afsluttede Jacob »Taz« en dribletur med at sparke
bolden i nettet fra kanten af feltet.
Gæsterne fortsatte dominansen og holdt fortjent
føringen i en kamp, der nok ikke bliver indstillet til
nogen skønhedspris.
”Vi ville ikke frem og lægge vort sædvanlige pres
i dag, og taktikken blev fulgt til punkt og prikke,”
konstaterede en tilfreds Nicolai Wael.

13

02-06-12

Vejle Boldklub Kolding – FC Roskilde
2-2 (1-0)
Nikolaj Christensen, Sedin Alic (46. Denis Fazlagic), Patrick Jensen, Godwin Antwi, Andreas Moos, Jacob “Taz” Sørensen, Steffen Kielstrup,
Azer Busuladzic, Sani Tahir (67. Jeppe Andersen), Erik Marxen, Andreas
Albers (62. Thomas Mikkelsen)
Kampens gang:
45. 1-0 Azer Busuladzic
61. 2-0 Andreas Albers Nielsen
75. 2-1 Lasse Hansen
90. 2-2 Martin Nielsen

lille halv time igen, da han headede en hjørnesparksbold fra Andreas Moos i nettet.
Trods store Vejle-Kolding--muligheder for yderligere
føring var det dog holdet fra domkirkebyen, der fik
reduceret med et kvarter igen, og i overtiden sørgede Martin Nielsen mod et med en skadet Godwin
Antwi reduceret VBK-hold med et bragende langskud for nyt håb til Roskilde i bunden. Et håb, der
dog slukkedes på sidste spilledag, hvor AB kravlede
over midtsjællænderne i tabellen.
”Ørkenvandring!” konkluderede Nicolai Wael.

Dommer: Lars Østergaard Poulsen

10-06-12

Tilskuere: 1217

Vejle Boldklub Kolding – Næstved		
4-3 (1-3)
Kristian Fæste, Sedin Alic (68. Nicklas Eriksen), Patrick Jensen, Jens Berthel Askou, Andreas Moos, Denis Fazlagic (82. Niels Bisp Rasmussen),
Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Jeppe Andersen, Thomas Mikkelsen, Jonas Faaborg (46. Søren Zachariassen)
Kampens gang:
11. 0-1 Vito Hammerhøy-Mistrati
26. 0-2 Anders Clausen
37. 1-2 Azer Busuladzic
40. 1-3 Stefan Nygaard Hansen
48. 2-3 Jeppe Andersen
88. 3-3 Thomas Mikkelsen
90. 4-3 Jens Berthel Askou
Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen
Tilskuere: 1330
Debutant: Niels Bisp Rasmussen

Azer Busuladzic indledte scoringen i 2-2 kampen mod Roskilde.

Vejle-Kolding sluttede sæsonen af med at møde to
af de hold, der efter sommerferien måtte affinde sig
med en tilværelse i 2. division. Resultatet mod den
ene nedrykker, hvor det lykkedes Vejle-Kolding at
formøble en 2-0 føring, var alt andet end prangende.
Azer Busuladzic bragte planmæssigt hjemmeholdet,
som havde Nikolaj Christensen på mål for en skadet
Fæste, foran i 1. halvlegs slutminut på et flot langskud. Andreas Albers syntes at lukke kampen med en
14

Kaptajn Kielstrup gik fra borde i en mindeværdig
dyst, da et ellers slemt haltende Vejle-Kolding hold
fik et forrygende comeback mod allerede nedrykningsdømte Næstved.
Et stærkt afbudsramt VBK-mandskab uden spillere
som Jonathan Neftali, Erik Marxen, Andreas Albers
og Jacob Taz kom i sjællandsk stormvejr før pausen.
Først scorede Vito Hammerhøy direkte på frispark,
hvorefter den tidligere Vejle-Kolding-spiller Anders
Clausen halvflugtede forbi Fæste.
Lidet hjalp det, at Busuladzic fra 30 m hamrede
en reducering ind, for atter betød kluddermutter i
hjemmeholdets forsvar, at gæsterne ved Stefan Hansen kunne genoprette deres tomålsføring ved pausen.
Jeppe Andersen reducerede straks efter pausen, men
man skulle helt hen til de døende minutter, før kampen tippede til fordel for de rødblusede, som havde
kastet alt – inkl. Askou – frem. Og midterforsvareren
var det da også, der havde næstsidste hoved på bolden ved Thomas Mikkelsens udligning, og som sammen med en Næstved-forsvarer fik skovlet sejrsmålet
i hus i overtiden.

TAK FOR EN
GOD SÆSON...

- vi ses i Frøs i 2013
Helt tæt på!

Jeg tør godt love, at du som
erhvervskunde i Frøs i Vejle får
seriøs og kompetent rådgivning.
I Frøs har vi ikke et erhvervscenter
eller callcenter.
Jeg tror på, at et stærkt kendskab
til de lokale forhold, der gælder
for din virksomhed og en rådgiver
helt tæt på, er den bedste løsning
for Vejles mindre og mellemstore
virksomheder.
Erhvervskundechef
Stefan Borg Boesen
Direkte 7641 4154
sbb@froes.dk

www.frøs.dk

- et godt sted at være kunde
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P.A.Andersen & Sønner
Bageri & Conditori

Søndergade 24
VEJLE
Tlf. 75 72 63 00

Bredballe
Center 10
VEJLE
Tlf. 76 25 16 49

Skyttehusgade 28
VEJLE
Tlf. 75 82 00 88

Anfører Steffen Kielstrup takker af for denne gang.

Tårevædet afsked med anfører Kielstrup, som efter
sommerferien skulle nordpå og spille i guilt. Også
blomster til Jesper Holdt Jensen, Sedin Alic, Søren
Frederiksen og Michael Stryger, som ligeledes har
fundet andre græsgange.
Facit igen en sikker tredjeplads til Vejle-Kolding, men
også med fem point op til den så begærede opryk
ningsplads. Men nu kunne forberedelserne til et nyt
attentat på oprykningen begynde…

Vindinggård
Center 27
VEJLE
Tlf. 75 84 00 86

Jernbanegade 9B
BØRKOP
Tlf. 75 86 76 77

Borgergade 12
HORSENS
Tlf. 76 25 16 49

Gorms Torv 5
JELLING
Tlf. 75 87 00 40

Albers og Mikkelsen delte
topscorer-titlen

Vejle Boldklub Kolding scorede sammenlagt
78 mål i Betsafe Ligaen og DBU Pokalen i
sæsonen 				
2011/2012. Målene blev scoret af 20 forskelMålscorere sæson 2011/2012			lige spillere. Thomas Mikkelsen og Andreas
Albers Nielsen scorede hver ti gange og delEfterår Forår DBU
Sæsonen
2011 2012 Pokalen 11/12 i alt
te altså topscorertitlen. Jacob »Taz« Sørensen tog andenpladsen foran Kim Olsen og
Andreas Albers Nielsen
1
4
5
10
Mikael Rynell, der kun scorede i efteråret.
Thomas Mikkelsen
2
5
3
10
			
Jacob »Taz« Sørensen
4
1
1
6
Ole Kristensen

Kim Olsen
Mikael Rynell
Azer Busuladzic
Jeppe Andersen
Jens Berthel Askou
Jonatan Neftali
Oliver Thychosen
Andreas Moos
Peter Ankersen
Steffen Kielstrup
Denis Fazlagic
Erik Marxen		
Jonas Faaborg
Selvmål		
Sani Tahir		
Sedin Alic		
Jesper Holdt Jensen
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5
5
1
3
1
1
1

2
1		
2
2
3		
2

2
3		
1
1
1
1
1		
1		
1		

1
1
1
2
1
2
1
1
1

5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1

Tilskuere i foråret
Vejle Stadion:

Hobro
Viborg
Esbjerg
FC Hjørring
FC Roskilde
Næstved
I alt
Snit

Udebane:

2763
2832
4796
1712
1217
1330
14650
2442

Brønshøj
Blokhus
FC Fredericia
FC Vestsjælland
Skive
AB

1024
432
1789
1007
1117
953

I alt
Snit

6322
1054

Betsafe Ligaen, stillingen efter sæsonen 2011-2012
Hjemme
T

Nr. Hold

V

U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

11
9
8
4
5
5
4
5
7
3
5
5
5
1

1
1
4
6
6
4
4
3
3
5
3
0
4
3

Esbjerg fB
Randers FC
Vejle Boldklub Kolding
Viborg
Brønshøj
FC Vestsjælland
FC Fredericia
Skive
Hobro
FC Hjørring
Akademisk Boldklub
FC Roskilde
Næstved
Blokhus FC

1
3
1
3
2
4
5
5
3
5
5
8
4
9

Score

V

U

Ude
T

Score

K

V

I alt
U

T

Score

Point

30-11
22-10
35-10
22-18
15-14
24-18
16-18
16-24
24-16
15-19
18-20
15-21
17-18
12-31

10
6
4
6
5
5
5
4
1
5
2
3
1
1

2
3
4
4
4
4
4
4
6
2
5
3
0
2

1
4
5
3
4
4
4
5
6
6
6
7
12
10

30-8
16-12
23-22
23-16
20-20
18-17
17-12
15-17
13-19
16-23
14-24
13-17
15-33
15-41

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
15
12
10
10
10
9
9
8
8
7
8
6
2

3
4
8
10
10
8
8
7
9
7
8
3
4
5

2
7
6
6
6
8
9
10
9
11
11
15
16
19

60-19
38-22
58-32
45-34
35-34
42-35
33-30
31-41
37-35
31-42
32-44
28-38
32-51
27-72

66
49
44
40
40
38
35
34
33
31
29
27
22
11

Anvendte spillere 2011-2012:

Cheftræner Nicolai Wael benyttede 30 forskellige spillere i sæsonens 26 kampe i Betsafe Ligaen. Yderligere 3 spillere fik kun spilletid i pokalkampene i efteråret 2011, og dermed når det
samlede antal anvendte spillere op på 33. I nedenstående oversigt er i første kolonne oplyst,
hvilke spillere og hvor mange kampe, de pågældende fik i efteråret 2011. De to følgende
kolonner oplyser samme tal for foråret 2012 og kampene i DBU Pokalen, som alle blev spillet
i første halvdel af sæsonen. Ingen spillere nåede at være med i alle sæsonens kampe, men
Steffen Kielstrup kom tættest på, ved at deltage i 25 af 26 kampe i Betsafe Ligaen og 4 af de
5 pokalkampe. I kolonnen yderst til højre er gjort status for, hvor mange kampe den pågældende spiller efter forårsturneringen har på spillerranglisten.

Benyttede spillere 2011-2012:					
Spiller:		
Steffen Kielstrup
Jonatan Neftali
Azer Busuladzic
Kristian Fæste
Jeppe Andersen
Denis Fazlagic
Thomas Mikkelsen
Erik Marxen		
Andreas Moos
Jens Berthel Askou
Jacob »Taz« Sørensen
Andreas Albers Nielsen
Michael Stryger
Peter Ankersen
Mikael Rynell
Kim Olsen
Jonas Faaborg
Godwin Antwi
Oliver Thychosen
Patrick Jensen
Sedin Alic
Nikolaj Christensen
Sani Tahir
Søren Frederiksen
Sebastian Spornberger
Søren Zachariassen
Nicklas Eriksen
Jesper Holdt Jensen
Jacob Poulsen
Rune Ertsås
Derrick Nissen
Kasper Høst
Niels Bisp Rasmussen

Efterår 2011:
14
14
13
13
12
10
11
12
10
11
10
5
10
13
12
11
3
3
4
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

Forår 2012:
11
10
9
11
9
12
10
10
12
10
11
8
4
0
0
0
8
3
4
4
5
1
4
4
1
2
2
2
0
0
0
0
1

DBU Pokalen:
4
3
5
2
5
4
5
4
3
3
2
5
3
3
3
3
2
3
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0

I alt 2011/2012:
29
27
27
26
26
26
26
26
25
24
23
18
17
16
15
14
13
9
9
5
5
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Spillerrangliste:
263
57
72
74
33
34
57
70
31
24
23
31
17
46
37
37
13
41
12
5
27
4
4
4
3
2
2
33
1
20
1
1
1
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Jubilarer 2012

Jonatan Neftali
Thomas Mikkelsen
Lasse Kronborg
50 kampe
50 kampe
50 kampe
15/04-2012
15/04-2012
31/10-2012
Blokhus FC-VBK 1-2 Blokhus FC-VBK 1-2 VBK-Randers FC 0-1

Godwin Antwi
50 kampe
04/11-2012
FC Fyn-VBK 0-2

Havneparken 1
7100 Vejle
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Andreas Albers Nielsen 50 kampe
11/11-2012
VBK-AB 1-0

Jeppe Andersen
50 kampe
18/11-2012
HB Køge-VBK 1-0

Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab

Debutanter 2012
Der var i foråret fem spillere og i efteråret fire spillere, der fik debut på Vejle Boldklub Koldings Betsafe Liga hold.
Søren Frederiksen

debut den 5. april 2012 Brønshøj – Vejle Boldklub Kolding 2-1

Sani Tahir		

debut den 9. april 2012 Vejle Boldklub Kolding – Hobro 4-0

Søren Zachariassen

debut den 9. april 2012 Vejle Boldklub Kolding – Hobro 4-0

Nicklas Eriksen

debut den 13. maj 2012 FC Vestsjælland – Vejle Boldklub Kolding 3-1

Niels Bisp Rasmussen debut den 10. juni 2012 Vejle Boldklub Kolding – Næstved 4-3
Christian Sivebæk

debut den 29. juli 2012 HB Køge – Vejle Boldklub Kolding 1-1

Kaimar Saag

debut den 29. juli 2012 HB Køge – Vejle Boldklub Kolding 1-1

Nicolaj Agger

debut den 8. august 2012 Brønshøj – Vejle Boldklub Kolding 0-0

David Vidarsson

debut den 15. august 2012 Ubberud – Vejle Boldklub Kolding 0-13

Søren Frederiksen

Sani Tahir

Søren Zachariassen

Nicklas Eriksen

Niels Bisp Rasmussen

Christian Sivebæk

Kaimar Saag

Nikolaj Agger

David Vidarsson
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Jørgensen & Utoft a-s
Jern og stål engros

Nordkajen 29
DK 7100 Vejle
Telefon 76 42 98 98
Telefax 76 72 98 80
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Betsafe Liga – Efteråret 2012
Bagerst fra venstre: Torben Nielsen (holdleder), Lars Damsbo (fysioterapeut), Jonatan Neftali, David Vidarsson, Godwin
Antwi, Niels Bisp Rasmussen og Erik ”Mummi” Knudsen (holdleder).
Midterst fra venstre: Susanne Damgaard Nielsen (fysioterapeut), Erik Boye (Målmandstræner), Thomas Mikkelsen, Azer
Busuladzic, Jens Berthel Askou, Andreas Albers Nielsen, Christian Sivebæk, Nicolaj Agger, Andreas Moos, Kaimar Saag,
Nikolaj Primdal (assistenttræner), Nicolai Wael (cheftræner).
Forrest fra venstre: Denis Fazlagic, Jonas Faaborg, Sani Tahir, Jeppe Andersen, Kristian Fæste, Nikolaj Christensen, Lasse
Kronborg, Erik Marxen og Jacob ”Taz” Sørensen.
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Betsafe Liga – Efteråret 2012
Bagerst fra venstre: Torben Nielsen (holdleder), Lars Damsbo (fysioterapeut), Jonatan Neftali, David Vidarsson, Godwin
Antwi, Niels Bisp Rasmussen og Erik ”Mummi” Knudsen (holdleder).
Midterst fra venstre: Susanne Damgaard Nielsen (fysioterapeut), Erik Boye (Målmandstræner), Thomas Mikkelsen, Azer
Busuladzic, Jens Berthel Askou, Andreas Albers Nielsen, Christian Sivebæk, Nicolaj Agger, Andreas Moos, Kaimar Saag,
Nikolaj Primdal (assistenttræner), Nicolai Wael (cheftræner).
Forrest fra venstre: Denis Fazlagic, Jonas Faaborg, Sani Tahir, Jeppe Andersen, Kristian Fæste, Nikolaj Christensen, Lasse
Kronborg, Erik Marxen og Jacob ”Taz” Sørensen.
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Træningskampe - efterår 2012
Vejle Boldklub Kolding brugte de første
uger af sommeropstarten på at spare med
en række Superligamodstandere, hvilket
man efter omstændighederne slap godt fra.
Senere blev der zoomet ind på sæsonstarten, og holdet mødte divisionskollegerne
Viborg FF og Hobro, ligesom Nicolai Wael i
opstartsprogrammet havde gjort plads til en
opvisningskamp mod KUV-klubben Løsning
IF. VBK gav i testkampene spilletid til de fire
prøvespillere Jonas Gudni Sævarsson, Juan
Clazón, Eduardo Balon og Ogou Edmond
Akichi, men ingen af dem spillede sig til
aftaler.
29-06-2012

AGF – Vejle Boldklub Kolding
2-1 (0-0)
Kristian Fæste, Christian Sivebæk (79. Andreas Moos), Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Jeppe Andersen (63. Denis Fazlagic), Lasse Kronborg, Azer Busuladzic,
Andreas Moos (63. Oliver Thychosen), Andreas Albers Nielsen (72. Niels Bisp Rasmussen), Kaimar Saag (72. Thomas
Mikkelsen)
Kampens gang:
51. 1-0 Morten Moldskred
78. 2-0 Peter Graulund
90. 2-1 Lasse Kronborg (straffespark)

Der skulle en stor fejl af VBK-anfører Jens
Berthel Askou til, før Superligaholdet kunne
bringe sig foran. Peter Graulund øgede på
Søren Bergs forarbejde, inden Jakob Kehlet
fløjtede et straffespark i hver ende i slutminutterne. Først klarede Kristian Fæste det
svage spark fra Hjalte Bo Nørregaard, inden
Lasse Kronborg scorede fra pletten i den
anden ende. Jens Jønsson havde væltet en
fri Thomas Mikkelsen, og det gav Kronborg
muligheden for at reducere.
Nicolai Wael gav i træningskampen på NRGI
Park for første gang spilletid til Christian
Sivebæk, Lasse Kronborg og Kaimar Saag i
VBK-blusen.
04-07-2012

AaB – Vejle Boldklub Kolding
3-2 (3-1)
Kristian Fæste, Christian Sivebæk (65. Niels Bisp Rasmussen),
Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Jeppe
Andersen, Lasse Kronborg, Azer Busuladzic (84. Thomas
Mikkelsen), Andreas Moos (60. Denis Fazlagic), Andreas
Albers Nielsen (65. Oliver Thychosen), Kaimar Saag

Kampens gang:
16. 1-0 Nicklas Helenius
23. 2-0 Nicklas Helenius
41. 3-0 Mathias Wichmann
42. 3-1 Andreas Albers Nielsen
72. 3-2 Jens Berthel Askou

Efter en rædselsfuld åbning på en velbesøgt
træningskamp på Nordjyske Arena havde
VBK med lidt held taget et flot 3-3-resultat
med hjem fra midtugeturen til Nordjylland.
Andreas Albers headede ugeneret den første
reducering ind allerede inden pausen, mens
Jens Berthel Askou efter et Kronborg-hjørne
sparkede den anden ind. Netop Lasse Kronborg og Oliver Thychosen havde i en hektisk
afslutning, hvor også Kasper Kusk forsøgte
at score, chancer til en scoring mere. VBK stillede til kampen op i de sorte opvarmningstrøjer, da dommeren ikke ville godkende de
hvide reservetrøjer.
06-07-2012

Løsning IF – Vejle Boldklub Kolding
0-16 (0-9)
Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk, Niels Bisp Rasmussen, Godwin Antwi, Andreas Moos (46. Erik Marxen), Denis
Fazlagic, Lasse Kronborg (46. Andreas Albers Nielsen), Azer
Busuladzic (46. Jens Berthel Askou), Jeppe Andersen (63.
Andreas Moos), Jonas Faaborg (46. Kaimar Saag), Oliver
Thychosen
Kampens gang:
12. 0-1 Jonas Faaborg
17. 0-2 Niels Bisp Rasmussen
19. 0-3 Oliver Thychosen
29. 0-4 Denis Fazlagic
33. 0-5 Denis Fazlagic
39. 0-6 Christian Sivebæk
40. 0-7 Jeppe Andersen
42. 0-8 Andreas Moos
45. 0-9 Oliver Thychosen
58. 0-10 Andreas Albers Nielsen
61. 0-11 Kaimar Saag
66. 0-12 Andreas Albers Nielsen
74. 0-13 Kaimar Saag
78. 0-14 Andreas Albers Nielsen
82. 0-15 Kaimar Saag
89. 0-16 Kaimar Saag

KUV-klubben Løsning IF (serie 3) inviterede
til fodboldfest foran knap 500 mennesker.
Her holdt værterne stand de første 12 minutter, inden VBK’erne indledte målscoringen.
Kaimar Saag (4) og Andreas Albers Nielsen
(3) blev topscorere på en dag, hvor VejleKolding på intet tidspunkt slap foden fra
speederen og lod Løsning komme frem til
det mindste. Spillere som Jonatan Neftali og
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Kristian Fæste blev sparet, for der ventede
allerede en test mod Superligaholdet Silkeborg to dage efter.

med en skade eefter 39 minutter og fik da
heller ingen aftale med VBK.

08-07-2012

Vejle Boldklub Kolding – Viborg FF
2-0 (2-0)

Silkeborg IF – Vejle Boldklub Kolding 0-2 (0-1)
Kristian Fæste (46. Nikolaj Christensen), Christian Sivebæk,
Jonatan Neftali (70. Godwin Antwi), Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Denis Fazlagic (67. Niels Bisp Rasmussen), Azer
Busuladzic (46. Jonas Gudni Sævarsson), Lasse Kronborg (70.
Andreas Moos), Jeppe Andersen, Kaimar Saag (67. Andreas
Albers Nielsen), Oliver Thychosen (75. Jonas Faaborg)
Kampens gang:
09. 0-1 Kaimar Saag
64. 0-2 Kaimar Saag

På to mål af esteren Kaimar Saag vandt VBK
sommerens fjerde træningskamp med 2-0
over Silkeborg på Mascot Park. Saag, der netop var hentet i Silkeborg op til sæsonstart,
scorede først efter en fin soloaktion og lukkede opgøret efter en time, da han trillede
bolden over stregen på Fazlagics fine forarbejde. Silkeborg virkede tandløse kun en uge
inden Superligastarten og måtte tilmed se
indskiftede Nikolaj Christensen sætte foden
på Kasper Risgårds straffespark efter en times
spil. Nicolai Wael sendte fra 2. halvlegs start
prøvespilleren Jonas Gudni Sævarsson ind for
Azer Busuladzic, og islændingen efterlod et
fint indtryk, men blev senere sendt tilbage til
Halmstads BK uden en aftale.
13-07-2012

Vejle Boldklub Kolding – Hobro IK
1-0 (1-0)
Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk, Jens Berthel Askou
(46. Godwin Antwi), Jonatan Neftali, Andreas Moos, Lasse
Kronborg, Azer Busuladzic (66. Jeppe Andersen), Denis Fazlagic, Jeppe Andersen (46. Kaimar Saag), Eduardo Balon (35.
Erik Marxen), Andreas Albers Nielsen (78. Jonas Faaborg)
Kampens gang:
39. 1-0 Lasse Kronborg

I sommerens første hjemmekamp vandt Vejle-Kolding 1-0 over Hobro på Kolding Stadion. Værterne forsøgte sig igen med at være
kompakte og kunne efter 1-0-sejren notere
sig syv halvlege på stribe uden indkasserede
mål. Kampens enlige scoring stod hjemvendte Lasse Kronborg for, da han tordnede et
frispark ind bag en sagesløs Jesper Rask lige
inden pausen. VBK dominerede tungt uden
at skabe mange chancer, hvilket betød, at
Hobro på deres første afslutning mod mål
i overtiden var ved at hente 1-1. Den spanske prøvespiller Eduardo Balon forlod banen
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20-07-2012

Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk (9. Niels Bisp Rasmussen), Jens Berthel Askou, Jonatan Neftali, Erik Marxen,
Denis Fazlagic (77. Jacob ”Taz” Sørensen), Lasse Kronborg
(73. Andreas Moos), Azer Busuladzic (60. Ogou Edmond
Akichi), Jeppe Andersen, Kaimar Saag, Oliver Thychosen (60.
Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
19. 1-0 Lasse Kronborg (straffespark)
24. 2-0 Kaimar Saag

På to hurtige scoringer lukkede VBK hurtigt
sommerens sidste træningskamp, da Viborg
en fredag middag var gæster på Kolding
Stadion. Lasse Kronborg åbnede på et straffespark, som Jonas Thorsen begik mod Saag,
og samme Saag vendte fem minutter senere
rundt på en tallerken i VFF-feltet og sparkede bolden op i nettaget bag Martin Hansen. VBK var i et par omgange tæt på at øge
føringen, men de største panderynker en
uge inden premieren fik cheftræner Nicolai
Wael dog af andre årsager. Christian Sivebæk var offer for en hård tackling fra Patrick
”Bang” Nielsen og måtte udgå tidligt. Jacob
”Taz” gjorde dog comeback efter en opstart
på sidelinjen, da han kom på banen til det
sidste kvarter og meldte sig efterfølgende
klar til premieren i HB Køge.
- Overordnet set er jeg selvfølgelig tilfreds.
Fokus mod Viborg var igen vores organisation, og den fungerede godt. Det vi ser i
øjeblikket, hvor vi har spillet til nul i de sidste ni halvlege, er resultatet af et målrettet
arbejde i opstarten. Når vi ikke er i vores
aggressive presspil, så arbejder vi ud fra en
god organisation. Det skal spillerne have stor
ros for. De har indtil videre udført arbejdet
perfekt, sagde Nicolai Wael efter sommerens
sidste træningskamp.
Lars Christensen

1. div. – efterår 2012
En pose blandede bolsjer – men
overvintring på oprykningsplads
Med Esbjerg fB og Randers FC som superstærke nedrykkere fra superligaen inden
sæsonen 2011-12 havde oprykningschancerne for de øvrige hold – deriblandt Vejle Boldklub Kolding – set yderst teoretiske ud, og
det endte da også med endnu en tredjeplads
til de rødblusede.
Med HB Køge og Lyngby havde man til indeværende sæson fået eks-superligahold af en
noget anden kaliber. Lyngby mistede bl.a.
Emil Larsen til OB, og Svanerne fra Køge
holdt vel nærmest brandudsalg.
Med fornuftig ageren på spillermarkedet var
det derfor et optimistisk Vejle-Kolding hold,
der kunne starte sæsonen i Betsafe Ligaen op
med god udsigt til en plads i toppen.
Den tidligere VB’er Lasse Kronborg blev hentet i netop HB Køge som erstatning for Steffen Kielstrup, som gerne ville spille helt i gult
på den store scene.
En anden tidligere Nørreskov-dreng, Christian Sivebæk, blev efter flere år hos FCM hentet i Seattle Sounders i Major League Soccer.
Fra Silkeborg kom Kaimar Saag, og lidt inde
i sæsonen tilknyttede man Nicolaj Agger fra
Brøndby og islændingen David Vidarsson fra
svenske Östers IF.
Lovende så det ud, og Kronborg, Agger og
Vidarsson har da også været stort set faste i
startopstillingen. Christian Sivebæk – en del
skadesplaget - har derimod haft svært ved
at tilkæmpe sig en plads, mens Kaimar Saag,
som var udset til at være holdets goalgetter,
kun nåede otte kampe og et lovende hattrick mod Skive, inden han blev skadet første

gang. Senere trådte en korsbåndskade til, og
esteren frygtes at have udspillet sin rolle på
denne side sommeren 2013.
Udover Steffen Kielstrup vinkede man i Nørreskoven farvel til Jesper Holdt Jensen, Sedin
Alic, Søren Frederiksen, Michael Stryger og
Søren Zachariassen.
Vejle Boldklub Kolding er kommet noget
haltende igennem efteråret. Når vinterstatus
alligevel er en anden- og dermed oprykningsplads skyldes det en sjældent set jævnbyrdighed i den næstbedste række, hvor alle groft
sagt slår alle – eller snarere spiller uafgjort…
Og skønt Vejle-Kolding har ladet 25 point
ligge, var det efter allersidste efterårsrunde
alligevel nok til at kravle op over stregen.
Defensivt har holdet fungeret upåklageligt.
Med normalt Kristian Fæste, Erik Marxen,
Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou og skiftende højrebacks har holdet haft en bageste
defensiv, som i hele Danmarksturneringen
kun overgås af Aarhus Fremad fra 2. division vest i soliditet. Kun 0,74 mål pr. kamp
har man sluppet ind, og hele ni gange har
VBK's keeper kunnet forlade banen med
clean sheet.
Når det alligevel kun er blevet til 32 point,
har det skyldtes holdets manglende evne til
at skabe chancer og forvalte dem, der kom.
For mange kampe er endt uafgjort, og hjemmebanenederlag til AB og Brønshøj har ikke
pyntet i regnskabet. Holdet fik dog en dejlig
udgang på sæsonen, da topholdet Lyngby på
Vejle Stadion blev slået 2-0 – og dermed den
syvende 2-0 kamp, holdet var involveret i i
efterårssæsonen - efter efterårets hidtil bedste VBK-spil.
Et uhørt lavt pointtal kan være nok til oprykning i 2013, og spændingen er stor før de
resterende 14 runder.
Ole Kristensen
Op til efterårssæsonen spillede Vejle Boldklub Kolding følgende testkampe:
AGF - VBK	
2-1
AaB - VBK	
3-2
Løsning – VBK	
0-16
Silkeborg IF – VBK	 0-2
VBK – Hobro
1-0
VBK – Viborg FF
2-0
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Vejle  Boldklub  Koldings  kampe  –  efterår 2012
29-07-12

HB Køge - Vejle Boldklub Kolding
1-1 (1-0)
Kristian Fæste, Christian Sivebæk (46. Denis Fazlagic), Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz”
Sørensen, Lasse Kronborg, Azer Busuladzic, Jeppe Andersen
(86. Andreas Moos), Andreas Albers Nielsen (55. Oliver Thychosen), Kaimar Saag
Kampens gang:
29.1-0 Anders Kaagh
62.1-1 Jeppe Andersen

kom også bedst ud efter pausen. Fortjent var
det, at Jeppe Andersen fra kanten af feltet
kunne sparke en returbold i mål.
Begge hold jagtede i en åben slagudveksling
mod slutningen en premieresejr, men det
blev ved pointdelingen.
”Et point er fint i sæsonpremieren mod en
god modstander. Vi er kommet utroligt
langt, men kan sagtens blive bedre,” fastslog
målscorer Jeppe Andersen efter kampen.
05-08-12

Vejle Boldklub Kolding – Skive IK
4-1 (4-1)

Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen
Debutanter: Christian Sivebæk og Kaimar Saag
Tilskuere: 1490

Vejle Boldklub Kolding kom fornuftigt fra
start i den nye sæson ved at hente et point
på Sjælland hos en af superliganedrykkerne.
Gæsterne kunne præsentere tre nye spillere i
forhold til foråret – udover debutanterne var
det Lasse Kronborg, som tørnede ud mod sin
tidligere klub.
Svanerne lagde bedst ud og kunne da også
bringe sig foran efter en halv time, da
Anders Kaagh headede et Fabinho-indlæg
forbi Fæste. Mod slutningen af en chancefattig halvleg kom jyderne bedre med, og de

Kalmar Saag scorede hattrick mod Skive
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Kristian Fæste, Jacob Taz Sørensen, Jonatan Neftali, Jens
Berthel Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic, Azer Busuladzic, Lasse Kronborg (75. Sani Tahir), Jeppe Andersen (58.
Andreas Moos), Andreas Albers Nielsen, Kaimar Saag (63.
Oliver Thychosen)
Kampens gang:
02. 0-1 Morten Beck Andersen
08. 1-1 Kaimar Saag
10. 2-1 Kaimar Saag
31. 3-1 Kaimar Saag
41. 4-1 Mads Eriksen (selvmål)
Dommer: Jim Pettersson, Sverige
Tilskuere: 1993

Vejle Boldklub Koldings nyerhvervelse,
Kaimar Saag, fejrede sin 24 års fødselsdag
med et vaskeægte hattrick på 24 minutter.
Skibonitterne havde ellers udnyttet en
Fæste-skovtur til at bringe sig foran i kampens start, men så tog esteren fat. Med Jeppe Andersen, Marxen og Albers som assists
afgjorde VBK-angriberen reelt kampen med
kun en halv time spillet. Til overflod lavede
gæsternes Mads Eriksen selvmål, inden dommer Pettersson kunne udfri de gulblusede og
sende dem til te.
Efter pausen skete der hjertens lidt, og et par
tusind tilskuere kunne såmænd godt snyde
sig til at liste hjem før tid og følge OL-transmissionerne fra London.
Nicolai Wael glædede sig over Saags hattrick, men ærgrede sig over en ”en jævnt
dårlig kamp med mangelfuld organisation
og manglende bevægelse.”

08-08-12

Brønshøj - Vejle Boldklub Kolding
0-0
Kristian Fæste, Andreas Moos, Jonatan Neftali, Jens Berthel
Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen, Azer Busuladzic,
Lasse Kronborg, Jeppe Andersen (90. Andreas Albers Nielsen), Nicolaj Agger, Kaimar Saag (74. Oliver Thychosen)

fuldstændig, så det er en kamp, vi skal vinde,
men vi skaber ikke de afgørende muligheder
til at vinde i dag,” resignerede Nicolaj Agger,
som trods alt var glad for sin hjemmebanedebut.

Rødt kort: 90. Mark Leth Pedersen
Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen
Tilskuere: 583
Debutant: Nicolaj Agger

På et vindblæst Tingbjerg Ground blev det en
retfærdig nulløsning, da VBK gæstede Hvepsene. I en lidt kedsommelig og fysisk præget
kamp uden mange chancer kom det dramatiske højdepunkt først i overtiden, da hjemmeholdets Mark Leth Pedersen så rødt. Lidt
uforståeligt oplevede debuterende Nicolaj
Agger at få et mål underkendt for offside.
”Vi gik hårdt ind i duellerne og forsvarede os
rigtig godt. Bortset fra nogle lange indkast
og nogle hjørnespark kom de stort set ikke til
chancer. Omvendt manglede vi i dag måske
modet til selv at turde spille med bolden,”
konkluderede Nicolai Wael efter kampen.
12-08-12

Vejle Boldklub Kolding –
FC Fredericia 0-0
Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk (79. Denis Fazlagic),
Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Jacob
”Taz” Sørensen, Azer Busuladzic, Lasse Kronborg, Jeppe
Andersen (62. Oliver Thychosen), Nicolaj Agger, Kaimar Saag
(76. Andreas Albers Nielsen)
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2845

Nikolaj Christensen, der remplacerede en syg
Fæste, lykkedes med at holde buret rent i en
ny målløs kamp inden for fem dage.
Et VBK-hold, der havde en atter klarmeldt
Sivebæk med for Andreas Moos, stod igen
over for en kompakt modstander. Først mod
slutningen, da kræfterne slap op hos de
dybtstående fredericianere, kom værterne
for alvor til chancer, men nærmere end et
Fazlagic-drøn på overliggeren kom de rødblusede ikke.
”Vi er selvfølgelig skuffede. Vi styrer kampen

Jacon »Taz« Sørensen i aktion i kampen mod Fredericia.

19-08-12

Vejle Boldklub Kolding – Viborg FF
2-2 (0-0)
Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk (70. Oliver Thychosen), Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik Marxen (76.
David Vidarsson), Jacob Taz Sørensen, Azer Busuladzic, Lasse
Kronborg, Jeppe Andersen (70. Andreas Albers Nielsen),
Nicolaj Agger, Kaimar Saag
Kampens gang:
67. 0-1 Tobias Perch-Nielsen
74. 0-2 Ousmane Sarr
85. 1-2 Oliver Thychosen
90. 2-2 Jens Berthel Askou
Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen
Tilskuere: 2348

I en særdeles dramatisk kamp lykkedes det
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Vejle-Kolding i de døende minutter at vende
en håbløs situation til et vigtigt point og dermed bevare status som ubesejret.
Hjemmeholdet havde spilovertag før pausen,
men udover en række halve chancer kastede
dominansen ikke noget af sig.
Et mægtigt VBK-pres efter teen med bl.a. et
Kaimar Saag-hug på opstanderen indikerede,
at de rødblusede nu ville fremtvinge en afgørelse. Det blev i stedet til en kold dukkert, da
netop indskiftede Tobias Perch-Nielsen med
sin første boldberøring og dernæst Ousmane Sarr på hovedstød bragte Viborg i front.
Det lignede en afgørelse, men et gigantpres
mod slutningen, hvor høje bolde blev hældt
ind i Viborg-feltet, gav pote. Først sænkede
Oliver Thychosen bolden i nettet fra kanten
af feltet, og dernæst fik indskiftede Andreas
Albers bolden bugseret hen til Askou i overtiden med udligning til følge.
Ove Christensens mandskab var dog tæt på
endnu en kovending af kampen angrebet
efter, men 1. divisions topscorer Thomas Dalgaard valgte at sparke på indersiden af stolpen.

51. 0-2 Oliver Thychosen
57. 1-2 Jesper Bøge
61. 2-2 Tommy Knudsen
Rødt kort: 41. Nicolaj Agger
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 1548

Efter endnu en dramatisk kamp måtte Vejle-Kolding på trods af en 2-0 føring lade to
point ligge på Fyn.
I en livlig 1. halvleg kunne Andreas Albers
med hælen bringe VBK, som var ændret
på fire pladser i forhold til Viborg-kampen,
foran med 1-0. Allerede inden pausen måtte
Nicolai Agger dog gå i bad før tid, da han så
rødt efter et skub.
Udvisningen fik afgørende betydning. Ganske vist kunne Oliver Thychosen med en lang
tå på en Albers-fremlægning bringe jyderne
yderligere foran, men 10 minutter senere
havde oprykkerne udlignet. Det sidste mål
signeret af to tidligere VB’ere: Michael Præst
headede hen for fødderne af Tommy Knudsen, som bankede bolden ind bag Fæste.
Trods gode chancer til Askou og Kronborg
mod slutningen måtte Vejle-Kolding nøjes
med det ene point.
02-09-12

Vejle Boldklub Kolding - AB
0-2 (0-1)

Jens Berthel Askou udligner til 2-2 i kampens »døende
minutter« - mod Viborg.

Kristian Fæste, Jacob ”Taz” Sørensen, Jonatan Neftali (66.
Thomas Mikkelsen), Jens Berthel Askou, Andreas Moos,
Azer Busuladzic, David Vidarsson, Lasse Kronborg (46. Denis
Fazlagic), Oliver Thychosen, Andreas Albers Nielsen (46.
Jeppe Andersen), Kaimar Saag
Kampens gang:
41. 0-1 Bassel Jradi
62. 0-2 Bassel Jradi

27-08-12

FC Fyn Vejle Boldklub Kolding
2-2 (0-1)

Dommer: Kasper Madsen

Kristian Fæste, Christian Sivebæk (65. Azer Busuladzic), Jens
Berthel Askou, Jonatan Neftali, Erik Marxen, Jacob ”Taz”
Sørensen, David Vidarsson, Lasse Kronborg, Oliver Thychosen (87. Kaimar Saag), Andreas Albers Nielsen (78. Jeppe
Andersen), Nicolaj Agger

Efterårets nok største skuffelse.
Mod bundholdet nåede Vejle Boldklub Kolding den spillemæssige bundlinje, og akademikernes sejr var helt fortjent.
Bassel Jradis blev gæsternes helt med mål på
hver side af pausen. Waels dobbeltudskifning i pausen gav en anelse mere energi til et
sløvt hjemmehold, men nær en scoring kom

Kampens gang:
38. 0-1 Andreas Albers Nielsen
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Tilskuere: 1902

man aldrig, og de rødblusede måtte finde sig
i at blive fulgt til dørs af den lyd, utilfredse
tilskuere frembringer med munden…
”Vi har flere spillere, der performer langt,
langt under niveau,” slog Nicolai Wael fast
efter kampen.

gav så rigeligt plads til.
”Vi stod kompakt og optrådte med stor disciplin og ydmyghed. Godt for selvtilliden,”
slog anfører Jens Berthel Askou fast.
16-09-12

Vejle Boldklub Kolding –
FC Vestsjælland 1-1 (1-0)
Kristian Fæste, Jacob ”Taz” Sørensen, Jonatan Neftali, Jens
Berthel Askou, Erik Marxen, Christian Sivebæk (71. Andreas
Albers Nielsen), Azer Busuladzic, David Vidarsson, Oliver
Thychosen, Jeppe Andersen (84. Thomas Mikkelsen), Kaimar
Saag (18. Nicolaj Agger)
Kampens gang:
21. 1-0 Nicolaj Agger
54. 1-1 Kristoffer Wichmann
Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen
Tilskuere: 2461

David Vidarsson kæmper forgæves mod AB. .

07-09-12

FC Hjørring - Vejle Boldklub Kolding 0-2 (0-1)
Kristian Fæste, Jacob ”Taz” Sørensen, Jonatan Neftali, Jens
Berthel Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic (80. Thomas Mikkelsen), Lasse Kronborg, David Vidarsson, Azer Busuladzic,
Jeppe Andersen (72. Andreas Moos), Oliver Thychosen (64.
Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
10. 0-1 Erik Marxen
62. 0-2 Denis Fazlagic
Dommer: Morten Krogh
Tilskuere: 761

Vejle Boldklub Kolding fik oprejsning for
0-2 choknederlaget til AB med en ditto sejr
i Hjørring. Erik Marxen headede sit hold foran efter et Lasse Kronborg-hjørne, og Denis
Fazlagic afgjorde kampen midt i 2. halvleg
– assist Oliver Thychosen, som var VBK’s eneangriber.
”En mandfolkeindsats,”, mente Nicolai Wael,
der dog kunne have ønsket sig lidt mere
effektivitet i omstillingsspillet, som Hjørring

Jeppe Andersen erobrer bolden i kampen mod FCV.

Vejle-Kolding viste mod et af topholdene i
første halvleg årets hidtil bedste, så det var
skuffende, at der kun var et point tilbage i
Nørreskoven, da Slagelse-holdet var rejst
hjem.
De rødblusedes kombinationer flød kvikt i de
første 45 minutter, som blev totalt domineret af hjemmeholdet, og fortjent var det, at
Nicolaj Agger med venstrebenet kunne bringe sit hold foran. Agger var netop kommet
på banen for en skadet Kaimar Saag, som
dermed havde spillet sin sidste førsteholdskamp i 2012.
Værterne blev klappet ud til teen, men
mistede momentum efter pausen, hvor ves29

sjællænderne hurtigt fik udlignet efter et af
deres frygtede hjørnespark. Ove Pedersens
mandskab havde nu styr over den resterende
del af en kamp, som gæsterne fik pillet alt
tempo ud af.
”Vi svigtede i anden halvleg, for vi spillede
ikke det, vi kan og vi begyndte at stresse,”
sukkede målscorer Nicolaj Agger efter kampen.

89. 1-1 Thomas Mikkelsen
Dommer: Thomas Kurt Lo Turco
Tilskuere: 2541

22-09-12

Hobro - Vejle Boldklub Kolding
0-1 (0-1)
Kristian Fæste, Jacob ”Taz” Sørensen (84. Niels Bisp Rasmussen), Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Christian Sivebæk (62. Jeppe Andersen), Azer Busuladzic, David
Vidarsson, Oliver Thychosen (68. Andreas Albers Nielsen),
Thomas Mikkelsen, Nicolaj Agger
Kampens gang:
35. 0-1 Nicolaj Agger
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 774

Efter et opgør uden de store scoringsmuligheder og efter en afventende tilgang til
kampen hjemførte Vejle Boldklub Kolding
alle tre point på det mål, Nicolaj Agger scorede 10 minutter før pausen efter et mønsterangreb. Azer Busuladzic drev bolden frem
og skiftede til Christian Sivebæk, der med et
glimrende indlæg fandt ved bagerste stolpe
en helt fri Agger, som kunne heade gæsterne
foran.
Trods et tryk fra hjemmeholdet i den resterende del af kampen holdt Waels tropper
stand.
”Det taktiske oplæg var, at vi skulle stå længere tilbage end normalt – det blev en rigtig
arbejdssejr,” udtalte Nicolai Wael.
30-09-12

Vejle Boldklub Kolding - Lyngby
1-1 (0-1)
Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali (86.
Thomas Mikkelsen), Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Denis
Fazlagic (64. Oliver Thychosen), Azer Busuladzic, Lasse Kronborg, Jacob »Taz« Sørensen (46. Andreas Albers Nielsen),
David Vidarsson, Nicolaj Agger

Thomas Mikkelsen udligner til slutresultatet 1-1.

Den sidste kamp i turneringens første tredjedel gav et uafgjort resultat for Vejle-Kolding
– denne gang mod topholdet Lyngby i en
seværdig kamp.
I en underholdende 1. halvleg kom hjemmeholdet godt fra start – men det var Niels Frederiksens kompetente mandskab, der kunne
bringe sig foran efter nogle kontraer i feltet
efter hjørne.
Der var gode VBK-chancer kampen igennem
for en udligning – men også fine Lyngbychancer, ikke mindst ved farlige Yussuf Poulsen på højrekanten, mod et stadigt mere satsende hjemmehold. Man skulle helt frem til
slutminutterne, før den fortjente udligning
ved netop indskiftede Thomas Mikkelsen –
ligeledes efter hjørnespark – endelig faldt.
”En fed fodboldkamp og en oplevelse med
omgivelserne, fansenes flotte støtte og godt
med tryk på,” udtalte talentfulde Niels Bisp
Rasmussen, som på højre backpladsen for
første gang var i startelleveren.
07-10-12

Skive IK - Vejle Boldklub Kolding
0-2 (0-1)
Kristian Fæste, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Jens Berthel
Askou, Niels Bisp Rasmussen, Denis Fazlagic (85. Andreas
Albers Nielsen), Lasse Kronborg, Azer Busuladzic, Jacob
”Taz” Sørensen (90. Jeppe Andersen), David Vidarsson, Nicolaj Agger (69. Thomas Mikkelsen)
Kampens gang:
08. 0-1 Denis Fazlagic
88. 0-2 Thomas Mikkelsen
Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen

Kampens gang:
26. 0-1 Mathias Tauber
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Tilskuere: 715

På Sparbank Arena, som holdet fra Nørreskoven ellers ikke har de bedste minder fra,
kunne Denis Fazlagic med et godt langskudsmål i starten af kampen give gæsterne det
momentum, som i sidste ende også indbragte sejren.
Efter føringen overlod VBK dog initiativet til
værtsholdet, som dog også var nærgående
et par gange, og Fæste måtte bl.a. gribe ind
over for en fri Morten Beck Andersen.
Skibonitterne havde stadig deres muligheder efter pausen, men også Fazlagic var tæt
på for gæsterne. Det blev dog indskiftede
Thomas Mikkelsen, der med et hovedstød
cementerede sejren i slutminutterne efter
hjørnespark.
”Vi holder disciplinen og står kompakt i alle
90 minutter,” glædede en af VBK’s markante
spillere, målscorer Denis Fazlagic, sig efter
sejren.
14-10-12

Vejle Boldklub Kolding - Hobro
2-0 (1-0)
Kristian Fæste, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Jens Berthel
Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic (80. Christian Sivebæk),
Lasse Kronborg, David Vidarsson, Jacob ”Taz” Sørensen
(87. Andreas Albers Nielsen), Thomas Mikkelsen (70. Jeppe
Andersen), Nicolaj Agger
Kampens gang:
06. 1-0 Nicolaj Agger
46. 2-0 Erik Marxen

større med lidt mere skarphed,” slog den ene
af Vejle-Koldings målscorere, Erik Marxen,
fast efter en ny 2-0 sejr.
Kampen mod Hobro blev en stilfærdig dag
på kontoret for et kontrollerende hjemmehold. I lighed med forrige weekends kamp
kom Vejle-Kolding hurtigt foran, da Nicolaj
Agger udnyttede Jacob »Taz« fine forarbejde.
Uden at overanstrenge sig holdt værterne
Hobro, som havde Adeshina Lawal liggende
alene fremme, fra ethvert tilløb til målchancer, og straks efter pausen afgjorde så Erik
Marxen endegyldigt kampen. Efter en lynhurtig omstilling sat i scene af Denis Fazlagic afdriblede venstrebacken sikkert Hobrokeeperen.
21-10-12

FC Vestsjælland Vejle Boldklub Kolding

1-1 (0-0)

Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen, Godwin Antwi, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz”
Sørensen (73. Denis Fazlagic), Lasse Kronborg (81.
Christian Sivebæk), Azer Busuladzic, David Vidarsson, Thomas Mikkelsen, Nicolaj Agger (77. Andreas
Albers Nielsen)

Kampens gang:
61. 1-0 Philip Rasmussen
87. 1-1 Denis Fazlagic
Dommer: Morten Krogh

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 1546

Tilskuere: 2192

På et drømmemål af Denis Fazlagic få minutter før tid fik Vejle-Kolding et vigtigt point
med sig hjem fra topkampen i Slagelse. Fra
25 m helflugtede indskiftningsspilleren en
returbold i mål.
”Jeg hørte bare alle råbe ro på, ro på, og så
tænkte jeg bare, der skal fandeme ikke ro
på…” ræsonnerede Fazlagic efter kampen.
I et hårdtspillet opgør med masser af dueller og mange standardsituationer, som FCV
som vanligt brugte til at trække tempoet ud
af kampen, havde gæsterne svært ved at få
rytme i spillet og skabe muligheder. Og da
Philip Rasmussen med en time spillet fladt
passerede Fæste, lignede det en afgørelse til
fordel for Ove Pedersens tropper.
Men Denis Fazlagic ville det altså anderledes…

”Vi var bedre end Hobro på stort set alle
parametre, og vi kunne have vundet noget

Erik Marxen scorert til 2-0 mod Hobro.
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04-11-12

FC Fyn - Vejle Boldklub Kolding
0-2 (0-0)
Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen, Godwin Antwi, Jens
Berthel Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen (90. Denis
Fazlagic), Lasse Kronborg, Azer Busuladzic, David Vidarsson,
Thomas Mikkelsen (90. Oliver Thychosen), Nicolaj Agger (84.
Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
61. 0-1 Lasse Kronborg
82. 0-2 Lasse Kronborg
Dommer: Casper Thorsøe Jr.

Nicolaj Agger i infight med en Brønshøjspiller.

28-10-12

Vejle Boldklub Kolding - Brønshøj
0-2 (0-1)
Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen (80. Jeppe Andersen),
Godwin Antwi, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Denis Fazlagic (60. Andreas Albers Nielsen), Azer Busuladzic, David
Vidarsson, Jacob Taz Sørensen, Nicolaj Agger, Oliver Thychosen (39. Thomas Mikkelsen)
Kampens gang:
09. 0-1 Simon Bræmer
82. 0-2 Jesper Christjansen
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2152

Vejle Boldklub Kolding oplevede et slemt tilbageslag i bestræbelserne på at nå toppen af
Betsafe Ligaen, da det mod lidt upåagtede
Brønshøj blev til et fortjent 0-2 nederlag.
Hjemmeholdet havde en udpræget offday,
men var heller ikke udpræget venner med
Hvepsenes aluminium. Efter Simon Bræmers
føringsmål på en halvflugter med ryggen
til mål havde både Vidarsson og Busuladzic
skud på rammen.
Og da Thomas Mikkelsen ikke fik ram på
bolden foran et tomt Brønshøj-mål efter
pausen, vidste man, hvor det bar henad, og
Brønshøj kunne da også på en kontra lukke
og slukke en halv snes minutter før tid mod
et svagt VBK-mandskab.
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Tilskuere: 849
Jubilar: Godwin Antwi, 50 kampe

Vejle-Kolding fik oprejsning for blamagen
mod Brønshøj samt midtugens exit i pokalen
mod Randers. Og Lasse Kronborg fik endelig vist den sublime sparketeknik, man havde
ventet bevis for siden træningskampene.
Efter at både Godwin Antwi og Nicolaj
Agger havde headet på overliggeren i kampens start, skete der ikke stort mere i en
første halvleg, som gæsterne kontrollerede,
men uden at komme til de store muligheder.
Efter en times spil slog Kronborg så til første
gang, da han omsatte et frispark i mål. Og en
halv snes minutter før tid gentog han kunststykket, da han næsten fra sidelinjen hamrede endnu et frispark ind bag Fyn-keeper
Lasse Sømmergaard.
”Jeg overvejede lidt, om jeg skulle sparke en
blød bold indover, men så bestemte jeg mig
til at forsøge at sparke så hårdt som muligt,
men det var heldigt/dygtigt, at den røg op i
det lange hjørne,” berettede Kronborg om
sit fantastiske mål, der gav genlyd i den sparsomt besatte Tre-For Park.
11-11-12

Vejle Boldklub Kolding - AB
1-0 (1-0)
Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen, Godwin Antwi, Jens
Berthel Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen, Azer
Busuladzic, Lasse Kronborg, Jeppe Andersen, Nicolai Agger
(73. Andreas Albers Nielsen), Thomas Mikkelsen (89. Jonatan Neftali)
Kampens gang:
18. 1-0 Godwin Antwi

Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen
Tilskuere: 2237

(66. Christian Sivebæk), David Vidarsson, Thomas Mikkelsen
(71. Denis Fazlagic), Nicolaj Agger
Kampens gang:
28. 1-0 Justice John Erhenede

Jubilar: Andreas Albers Nielsen, 50 kampe

Der var dømt revanche, da Vejle-Kolding slog
bundproppen fra Gladsaxe, som man tidlige-

Dommer: Brian Lindorf Hansen
Tilskuere: 1104
Jubilarer: Jeppe Andersen, 50 kampe

Godwin Antwi jubler over sit mål til 1-0.

re i sæsonen så forsmædeligt havde tabt til
på egen bane.
Prangende var det ikke, men for ottende
gang i sæsonen holdt VBK-defensiven stand,
og så kunne man nøjes med hovedstødsmålet efter 18 minutter af Godwin Antwi, som
dermed kvitterede for jubilæumsbuketten i
anledning af sin 50. kamp mod FC Fyn.
Chancerne var få i en kamp, hvor akademikerne ellers spillede godt med og dermed
gav hjemmeholdet muligheder for omstillinger. En brændt friløber fra Jacob ”Taz”,
som atter engang blev kampens spiller, var
det nærmeste, de rødblusede kom til at øge
føringen. Bundholdet pressede til sidst mod
et dybtstående hjemmehold, som med Neftalis indskiftning sluttede med fem mand i
bagkæden.

Som så ofte før i sæsonen flaskede rundens
øvrige resultater sig for Vejle-Kolding, som
med en sejr i Herfølge kunne erobre førstepladsen. Men holdet greb ikke chancen.
Tværtimod blev det en af efterårets kønsløse
præstationer, som hurtigt vil gå i glemmebogen.
Gæsterne skabte – udover et forsøg på overliggeren af Nicolaj Agger efter halvandet
minut og en firsttimer forbi af Askou i anden
halvleg – absolut ingenting. Og så kunne
Svanerne, som sandt for dyden heller ikke
var sprudlende på dagen, nøjes med det mål,
den tidligere VB’er, indskiftede Justice John,
lavede efter en god halv time, da VBK-forsvar
og –målmand sammen tog sig en blunder.
Fortjent Køge-sejr – VBK’s første nederlag på
udebane i sæsonen - og anfører Jens Berthel
Askou konkluderede:
»Vi viser ikke den sidste gnist, tænding og
vildskab, som er nødvendigt for at vinde et
opgør, som det i dag.«

25-11-12

Vejle Boldklub Kolding – Lyngby
2-0 (2-0)
Kristian Fæste, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Jens Berthel
Askou, Erik Marxen, Azer Busuladzic, Lasse Kronborg, David
Vidarsson, Jeppe Andersen (88. Oliver Thychosen), Jacob Taz
Sørensen, Nicolaj Agger (71. Thomas Mikkelsen)
Kampens gang:
22. 1-0 Jacob ”Taz” Sørensen
39. 2-0 Godwin Antwi
Dommer: Benjamin Helm Svedborg

18-11-12

HB Køge - Vejle Boldklub Kolding
1-0 (1-0)
Kristian

Fæste, Niels Bisp Rasmussen, Godwin Antwi, Jens
Berthel Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen (81.
Andreas Albers Nielsen), Lasse Kronborg, Jeppe Andersen

Tilskuere: 2066

Inden dagens TV-kamp, som lå sidst på søndagen, vidste Vejle-Kolding-spillerne, at en
tomålssejr ville betyde overvintring på en
oprykningsplads. Og efter efterårets bedste
præstation lykkedes det mere end fortjent
mod et tophold, som kom uden fire af sine
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bedste spillere, og som også blev behørigt
spillet nedspillet og –kæmpet af et uhyre veloplagt hjemmehold.
I et ”Herrens vejr” kunne publikum også
varme sig ved to meget flotte scoringer.
Først flugtede Jacob ”Taz”, på dagen flyttet
ind som angriber, en lang fremlægning fra
Jeppe Andersen direkte i mål, og dernæst
halvflugtede højrebacken Godwin Antwi en
aflevering fra Azer Busuladzic lige så flot i
kassen.”Det giver et mentalt boost, at vi nu
kan overvintre på en oprykningsplads,” sagde publikumsyndlingen Jacob ”Taz” Sørensen, som for femte hjemmekamp i træk blev
kåret til ”Man of the Match.”

Jacob »Taz« Sørensen hamrer bolden i mål til 1-0,

Ole Kristensenf

Benyttede spillere efteråret 2012:

Tilskuere i efteråret 2012
Vejle Stadion:

Skive
FC Fredericia
Viborg
AB
FC Vestsjælland
Lyngby
Hobro
Brønshøj
AB
Lyngby
I alt
Snit

1993
2845
2348
1902
2461
2541
2192
2152
2237
2066
14650
2442

1.
DBU
division: Pokalen:

Spiller:

Udebane:

HB Køge
Brønshøj
FC Fyn
FC Hjørring
Hobro
Skive
FC Vestsjælland
FC Fyn
HB Køge

1490
583
1548
761
774
715
1546
849
1104

I alt
Snit

7880
985

Jacob »Taz« Sørensen
Jens Berthel Askou
Erik Marxen
Andreas Albers Nielsen
Azer Busuladzic
Lasse Kronborg
Nicolaj Agger
Kristian Fæste
Jeppe Andersen
Jonatan Neftali
Thomas Mikkelsen
Oliver Thychosen
David Vidarsson
Denis Fazlagic
Christian Sivebæk
Godwin Antwi
Niels Bisp Rasmussen
Kaimar Saag
Andreas Moos
Nikolaj Christensen
Sani Tahir

19
19
17
18
17
16
15
17
16
15
13
14
14
12
9
8
8
8
5
2
1

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

I alt:

Spillerrangliste:

22
21
20
20
20
19
19
18
18
17
17
17
16
15
13
12
12
8
7
5
3

45
45
90
51
92
54
19
92
51
74
74
29
16
49
13
53
13
8
38
9
7

Betsafe Ligaen, stillingen efter alle runder i efteråret 2012
Nr. Hold

V

U

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5
4
6
5
5
3
4
4
5
2
2
1

4
4
3
4
3
3
3
3
2
5
2
4
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FC Vestsjælland
Vejle Boldklub Kolding
Brønshøj
Viborg
Lyngby
FC Fredericia
HB Køge
Skive
FC Hjørring
Hobro
Akademisk Boldklub
FC Fyn

Hjemme
T
1
2
1
1
2
3
3
2
2
2
5
4

Score

V

U

Ude
T

Score

K

V

I alt
U

T

Score

Point

12-6
13-9
16-9
23-8
20-14
15-12
13-15
15-10
14-8
8-9
7-12
12-17

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

3
4
2
3
1
5
4
2
3
3
6
4

2
1
4
3
4
2
3
7
7
5
3
5

10-13
11-5
10-8
15-13
13-12
14-12
9-13
10-22
7-21
9-16
7-8
14-25

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

9
8
9
8
9
6
6
5
5
4
3
2

7
8
5
7
4
8
7
5
5
8
8
8

3
3
5
4
6
5
6
9
9
7
8
9

22-19
24-14
26-17
38-21
33-26
29-24
22-28
25-32
21-29
17-25
14-20
26-42

34
32
32
31
31
26
25
20
20
20
17
14

Målscorere efteråret 2012
Nicolaj Agger
Oliver Thychosen
Erik Marxen
Thomas Mikkelsen
Kaimar Saag
Denis Fazlagic
Andreas Albers Nielsen
Godwin Antwi
Lasse Kronborg
Jens Berthel Askou
Andreas Moos
Jeppe Andersen
Jacob ”Taz” Sørensen
Christian Sivebæk
David Vidarsson

Betsafe
Ligaen

DBU
Pokalen

Samlet

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

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

6
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

”Taz” spillede flest kampe i efteråret

Publikumsyndlingen på Vejle Stadion, Jacob
”Taz” Sørensen, spillede flest kampe af alle
VBK’erne i efteråret 2012. Han var med i 22
af de 23 officielle kampe. Kantspilleren missede kun 1. rundekampen i DBU Pokalen
mod Ubberud. Anfører Jens Berthel Askou
og Jacob ”Taz” spillede som de eneste alle 19
kampe i Betsafe Ligaen, mens Andreas Albers

Nielsen kun missede en enkelt turneringskamp. Nicolaj Agger, Christian Sivebæk, Thomas Mikkelsen, Godwin Antwi og Niels Bisp
Rasmussen deltog i alle fire pokalkampe.
Nicolai Wael benyttede 21 spillere i de 19
kampe i Betsafe Ligaen, mens Kaimar Saag
var den eneste af de 21 spillere, der ikke kom
på banen i DBU Pokalen. Først var den estiske angriber optaget af landsholdstjenester
og senere blev han ramt af skader.
Nigerianske Sani Tahir var eneste spiller
blandt de 21, der ikke prøvede at starte inde
i en kamp. Fra A-truppen var Jonas Faaborg
den eneste, der ikke nåede i kamp i efterårets løb, men han sad på bænken en enkelt
gang, uden at komme på banen. Det samme
gjorde Jeppe Kirk, Simon Frost Jacobsen og
Patrick Jensen fra klubbens U/19-hold. Jeppe
Kirk og Simon Frost Jacobsen sad begge på
bænken som reservemålmænd og ingen af
dem har debuteret på førsteholdet, mens
Patrick Jensen i sæsonen 2011/2012 spillede
5 kampe.
I kolonnen kan du se, hvor mange kampe
den enkelte spiller deltog i i efteråret 2012.
I den første kolonne er det kampene i Betsafe Ligaen. I den anden kolonne vises, hvor
mange optrædener spilleren har haft i DBU
Pokalen, inden den tredje kolonne er en
sammentælling af de to. Den fjerde kolonne,
”spillerrangliste” viser, hvor mange kampe
de enkelte spillere har opnået for klubben
pr. 01/12-2012.
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Vejle Boldklub Koldings Landsholdsspillere
Vejle Boldklub Kolding havde i 2012 ti spillere udtaget til landsholdsfodbold. Lige fra Kristian
Fæste på U/21-landsholdet over Mads Døhr Thychosen på det yngste af DBU’s hold, til færingen Jákup Hansen, der var med sit land til EM-kvalifikation. Herunder følger et overblik over
alle VBK’ere på landsholdsopgaver i 2012.
Kristian Fæste
Født: 24-03-1990
Position: Målmand
Landshold: U/21
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 1/0
Ungdomslandskampe/mål i alt: 11/0
Kristian Fæste afsluttede kalenderåret 2011 med at være fast målmand på U/21-landsholdet, der var i gang med kvalifikationen til EM
2013 i Israel. Det blev dog ikke fulgt op i 2012, hvor Fæste startede
med at passe buret i årets første venskabskamp mod Tyrkiet (0-0), men
siden måtte se Nicolai Larsen (AaB) og AC Horsens-keeperen Frederik
Rønnow gå forbi i hierarkiet, ligesom Morten Wieghorsts landshold
måtte se Spanien løbe med EM-billetten efter to Play Off-kampe. Kristian Fæste har i 2013 ikke længere alderen til at spille på et ungdomslandshold.

Jeppe Andersen
Født: 06-12-1992
Position: Midtbane
Landshold: U/20
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 1/0
Ungdomslandskampe/mål i alt: 11/0
Overgangen fra U/19-landsholdet til U/20-landsholdet gik ikke smertefrit for Jeppe Andersen, der kun optrådte én gang i landsholdsdragten i 2012. Det gjorde han til gengæld med ros til følge, da han fik
fuld spilletid for det danske U/20-landshold i februartesten mod Hollands ditto. Holland vandt 3-0 i Spakenburg.

Oliver Thychosen
Født: 17-01-1993
Position: Angreb
Landshold: U/19, U/20
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 4/1
Ungdomslandskampe/mål i alt: 15/2
Oliver Thychosen indledte året på U/19-landsholdet og sluttede det på
U/20-landsholdet. Han spillede U/19-landsholdets testkampe først på
året og var også udtaget til EM-kvalifikationen på hjemmebane i maj,
men måtte melde fra på grund af skader og sygdom. Danskerne missede slutrunden, og Oliver var dermed færdig på U/19-landsholdet.
Efter sommerferien nåede han sen indskiftning i sin debut på U/20landsholdet – den målløse venskabskamp i Ukraine.
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 2/0
Ungdomslandskampe/mål i alt: 15/0

Der er friske nyheder på www.vejleboldklubkolding.dk
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Derrick Nissen
Født: 29-03-1994
Position: Forsvar
Landshold: U/18
Derrick Nissen mistede i 2012 sin plads i landstrænerens trup på U/18landsholdet. Han startede året med to kampe i den internationale turnering i Slovakiet i april, mod Ukraine og værtsnationen, men måtte
senere hen se sig overhalet af andre spillere, i en sjælden stærk dansk
årgang 1994.

Patrick Jensen
Født: 04-04-1994
Position: Forsvar
Landshold: U/18, U/19
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 16/1
Ungdomslandskampe/mål i alt: 30/2
Patrick Jensen var 2012’s mest succesfulde landsholdsspiller for Vejle
Boldklub Kolding. Han startede året som fast mand på U/18-holdet og
blev allerede inden sommerferien rykket en årgang op, da han sammen med U/19-landsholdet missede den afgørende EM-kvalifikation
på dansk grund. Som U/19-landsholdsspiller i den nye sæson erobrede
han straks en fast plads i midterforsvaret på Thomas Franks hold, og
sluttede tilmed året som anfører, da danskerne med tre sejre i tre
kampe, avancerede en runde i EM-kvalifikationen. Dermed får Patrick
Jensen i det sene forår endnu en chance for at spille danskerne til
EM-slutrunden. Læs mere om Patrick Jensens andetsteds i årsskriftet.

Ole Bisp Rasmussen
Født: 18-06-1996
Position: Forsvar
Landshold: U/16, U/17
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 3/0
Ungdomslandskampe/mål i alt: 3/0
Ole Bisp fik en hed debut på det danske U/16-landshold i maj-testen
mod Tyskland i Gifhorn. Danskerne tabte 5-0 og VBK’eren fik fuld
spilletid. Ole Bisp fik også chancen efter sommerferien på U/17-landsholdet, hvor han var med til Syrenka Cup i Polen. Her blev det til en
startplads og en indskiftning i sejrene over Ukraine og Nordirland. Ole
Bisp er bror til Niels Bisp Rasmussen (1993).

Patrick Rasmussen
Født: 26-06-1996
Position: Angreb
Landshold: U/17
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 6/1
Ungdomslandskampe/mål i alt: 6/1
Patrick Rasmussen blev topscorer i den landsdækkende U/17 i sæsonen 2011/12, og det kastede landsholdsdebut af sig kort inde i den
nye sæson. Her gjaldt det en træningsturnering som opvarmning til
EM-kvalen i Tjekkiet allerede først i september. Patrick Rasmussen
spillede alle seks kampe med U/17-landsholdet i august og september
og kom på måltavlen én gang. I 2-0-sejren over Island på Færøerne.
Danmark missede kvalifikationen til EM og spillede ikke flere kampe i
2012. Patrick Rasmussen er søn af den tidligere A-landsholdsspiller og
VB-angriber Brian Rasmussen.
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Mads Døhr Thychosen
Født: 27-06-1997
Position: Angreb
Landshold: U/16
Ungdomslandskampe/mål i 2012: 3/2
Mads Døhr Thychosen repræsenterede VBK på DBU’s yngste
landshold i 2012. Den teknisk stærke offensivspiller deltog i
alle fire kampe, som holdet nåede at spille efter sommerferien med 1997-årgangen. Her blev det til tre startpladser og én
indskiftning. Debuten glemmer den unge VBK’er nok sent.
I 4-2-sejren over Tjekkiet d. 2. oktober scorede Mads Døhr
Thychosen til både 1-0 og 2-0, og modtog efterfølgende ros
Jákup Hansen
Født: 24-06-1996
Position: Forsvar
Landshold: Færøerne U/17
Jákup Hansen skiftede til Vejle-Koldings U/17-ligahold i sommeren 2012, da han skulle gå på Vejle Idrætsefterskole. Han
havde samtidig erobret en plads på det færøske U/17-landshold, som han spillede kampe for i efteråret 2012. Han var
med holdet til EM-kvalifikationen i Østrig i oktober måned,
hvor øboerne med et point i tre kampe kunne rejse hjem
uden mulighed for senere at kvalificere sig til EM. Holdet
tabte til Østrig og Schweiz, inden man i overtiden måtte se
Cypern udligne til 1-1 i den sidste gruppekamp. Jákup Hansen
spillede fuld tid i alle tre kampe.
Kaimar Saag:
Født: 05-08-1988
Position: Angreb
Landshold: Estland
A-landskampe/mål i alt: 43/3
Vejle Boldklub Kolding signede i sommeren 2012 en A-landsholdsspiller. Kaimar Saag havde allerede i tiden som Silkeborg-spiller erobret en plads på Estlands A-landsholds og den
beholdte han trods skiftet til Vejle-Kolding og 1. division.
Kaimar Saag spillede to A-landskampe som VBK’er i 2012,
inden en skade tvang ham ud på sidelinjen. Først i venskabskampen mod Polen, hvor han kom ind fra 2. halvlegs start
og i udekampen mod Tyrkiet i VM-kvalen, hvor han kom ind
efter 77 minutter. Den kamp tabte esterne 3-0 i Istanbul
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DBU Pokalen 12/13
Exit i ottendedelsfinalen

Efter mere eller mindre walkovers i de to
første runder mod lavt rangerede fynske
klubber skaffede Vejle-Kolding sig efter en
flot sejr over en af de øvrige topklubber i 1.
division, FC Vestsjælland, adgang til ottendedelsfinalen.
Her var Randers FC for stor en mundfuld, og
trods en pæn VBK-indsats kunne randrusianerne forholdsvis ubesværet spille sig igennem til kvartfinalen. Vejle Boldklub Kolding
kunne nu fuldt ud koncentrere sig om at slutte efterårssæsonen fornuftigt af i den totalt
jævnbyrdige Betsafe Liga.

og træner Wael kunne glæde sig over mange
mål af angriberne samt over, at VBK aldrig
forfaldt til ”cirkusbold”, men bevarede koncentrationen kampen igennem.

15-08-12

Ubberud - Vejle Boldklub Kolding
0-13 (0-6)
Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk, Godwin Antwi, Niels
Bisp Rasmussen, Andreas Moos, Denis Fazlagic, David Vidarsson (55. Jens Bertel Askou), Lasse Kronborg (55. Sani Tahir),
Oliver Thychosen, Thomas Mikkelsen, Nicolaj Agger (46.
Andreas Albers)
Kampens gang:
09. 0-1 Nicolaj Agger
21. 0-2 Nicolaj Agger
23. 0-3 Nicolaj Agger
27. 0-4 Christian Sivebæk
33. 0-5 David Vidarsson
35. 0-6 Thomas Mikkelsen
50. 0-7 Andreas Albers Nielsen
56. 0-8 Andreas Albers Nielsen
64. 0-9 Andreas Moos
67. 0-10 Godwin Antwi
69. 0-11 Oliver Thychosen
76. 0-12 Andreas Moos
86. 0-13 Oliver Thychosen

Nicolaj Agger scorede de tre første mål mod Ubberud.

11-09-12

Aarup - Vejle Boldklub Kolding
1-3 (1-1)
Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk (75. Niels Bisp Rasmussen), Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Erik Marxen, Denis
Fazlagic (65. Thomas Mikkelsen), Lasse Kronborg (44. Jacob
”Taz” Sørensen), Azer Busuladzic, Andreas Moos, Nicolaj
Agger, Oliver Thychosen
Kampens gang:
14. 0-1 Oliver Thychosen
15. 1-1 Anders Madsen
71. 1-2 Thomas Mikkelsen
85. 1-3 Oliver Thychosen
Dommer: Claus Bo Larsen
Tilskuere: 343

Dommer: Paw Johansen
Tilskuere: 419
Debutant: David Vidarsson

I en for klubben rekordstor pokalsejr på Fyn
over serie 1 holdet Ubberud kunne Vejle Kolding give debut til islændingen David Vidarsson og i øvrigt stille stærkt forandret op i
forhold til foregående turneringskamp mod
Fredericia.
Der var et hurtigt hattrick af Nicolaj Agger,

Grebet i DBU-bowlen havde udløst endnu en
tur til Fyn – og endnu en øjensynlig walkover.
Besøget i stationsbyen Aarup var dog forbundet med noget større udfordringer end førsterundekampen.
Således måtte gæsterne nøjes med 1-1 ved
pausen, da hjemmeholdet lynhurtigt fik
udlignet Oliver Thychosens føringsmål.
Først en lille snes minutter før tid gav et tungt
VBK-pres bonus, da først Thomas Mikkelsen
på en kontra og dernæst igen Oliver Thychosen afgjorde kampen.
”Vi skulle bare videre – så var cifrene lige39

gyldige,” udtalte kampens VBK-pokalfighter
Azer Busuladzic.
26-09-12

Vejle Boldklub Kolding – FC Vestsjælland 3-1 (1-1)
Nikolaj Christensen, Christian Sivebæk (25. Thomas Mikkelsen), Godwin Antwi, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Denis
Fazlagic (84. Sani Tahir), Azer Busuladzic, David Vidarsson,
Jacob Taz Sørensen, Jeppe Andersen (63. Niels Bisp Rasmussen), Nicolaj Agger

Kampens gang:
9. 0-1 Philip Rasmussen
10. 1-1 Erik Marxen
49. 2-1 Erik Marxen
73. 3-1 Jens Berthel Askou

kampen.
Ottendedelsfinale
31-10-12

Vejle Boldklub Kolding – Randers FC
0-1(0-1)
Kristian Fæste, Niels Bisp Rasmussen (64. Thomas Mikkelsen),
Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Erik Marxen, Christian Sivebæk (83. Andreas Albers), Azer Busuladzic, Lasse Kronborg,
Jacob ”Taz” Sørensen, Jeppe Andersen (72. Oliver Thychosen), Nicolaj Agger
Kampens gang:
29. 0-1 Chris Sørensen, straffe
Dommer: Henning Jensen
Tilskuere: 1081

Dommer: Morten Krogh
Jubilar: Lasse Kronborg, 50 kampe
Tilskuere: 1081

Først i 3. runde blev VBK matchet jævnbyrdigt, da et af efterårets mange opgør mod
Vestsjælland skulle afgøre, hvem af de to førstedivisionskolleger der skulle få adgang til
sekstendedelsfinalen.
Efter en overbevisende indsats var det forsvarsspillere, der sikrede den fortjente VejleKolding-sejr.
Slagelse-spillerne havde dårligt fået armene
ned efter et tidligt føringsmål, før Erik Marxen udlignede efter hjørne.
I en kamp, hvor VBK kunne give comeback
til Godwin Antwi og tidligt måtte udskifte
en skadet Sivebæk, satte hjemmeholdet sig
totalt på begivenhederne efter pausen. Erik
Marxen kunne tegne sig som dobbelt målscorer, da han støvede af efter en målmandsparade, og Jens Berthel Askou slog sejren fast
efter en returbold i feltet.
”Fantastisk at score to mål – ikke så tit, jeg
prøver det,” storsmilede Erik Marxen efter

Den dobbelte målscorer Erik Marxen scorer til 2-1.
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Ottendedelsfinalen blev endestation for Vejle
Boldklub Koldings pokalforhåbninger. Mod
et formstærkt superligahold med momentum
spillede de rødblusede en pæn og nydelig
kamp og næsten - men også kun næsten - lige
op med et Randers-mandskab, der viste den
forskel, der gerne skal være på hold fra forskellige rækker.
Afgørelsen faldt efter en halv time, da den
tidligere VB’er Chris Sørensen omsatte et korrekt dømt straffespark begået af Jonatan Neftali.
Lidt uforståeligt fik VBK underkendt et tilsyneladende korrekt udligningsmål, men ellers
kneb det for værterne at true de Blå Heste,
der kontrolleret kørte sejren hjem.
”Randers’ to offensivspillere Charlie Davies og
Pierre Boya voldte os gevaldige problemer, og
vi fik aldrig selv sat os igennem i den anden
ende,” erkendte Nicolai Wael, som ellers var
ganske godt tilfreds med sit mandskab.

Lasse Kronborg i kampen mod Randers.

Reserveholdsturneringen forår 2012
Via en god slutspurt var Vejle Boldklub Koldings reservehold i foråret 2012 placeret i
den landsdækkende pulje 2, hvor modstanderne hed FC København, AGF, Silkeborg, FC
Nordsjælland og FC Fredericia. Turneringen
begyndte allerede mandag d. 27. februar –
godt og vel halvanden måned før turneringsstart i Betsafe Ligaen. Derfor blev tre af de
fire første reserveholdskampe også brugt
som træningskampe for førsteholdet, der
mødte god modstand i flere reservehold fra
Superligaen.
I første kamp mod AGF skulle man helt hen
til 7 minutter før tid, før Thomas Mikkelsen
fik skrabet bolden over stregen og ind bag
AGF’s velspillende keeper, den kun 17-årige
Thomas Hagelskjær, der med en række gode
redninger sørgede for, at Søren Bergs tidligere scoring fik lov at stå i 79 minutter. AGF
og VBK spillede 1-1 i premierekampen foran
en pænt besøgt kunstgræsbane ved VRI i
Aarhus.
To uger efter stod VBK over for FC Nordsjælland i en kamp, som VBK senere hen blev
taberdømt med 0-3, da tre spillere fra Kolding IF ikke var blevet registreret senest 24
timer før kamptidspunktet. På banen spillede
VBK’erne igen 1-1, men denne gang var det
modstanderen, der hentede et point i slutminutterne. Andreas Albers Nielsen havde
bragte VBK på 1-0, men Oguzhan Aynaoglu
sørgede med en sen scoring for, at FC Nordsjælland kunne rejse hjem med et fortjent
point efter en velspillet reserveholdskamp i
VB Parken.
Den 19. marts havde Nicolai Wael taget førsteholdet med til Mascot Park i Silkeborg og
en af den lange opstarts sidste træningskampe. Først udlignede Jeppe Andersen Sebastien Monerons føringsmål, og senere kunne
Andreas Moos på straffespark sende de tre
point til Vejle-Kolding, der dermed fik årets
første sejr i reserveholdsturneringen. Cifrene
mod Silkeborg blev 2-1.
Der kom tre point mere ind på kontoen,
da Vejle-Kolding brugte reserveholdskampen mod FC København på Vejle Stadion til
at tanke selvtillid en uge inden den rigtige
forårspremiere i Brønshøj. Et navnemæssigt
stærkt FCK-hold kunne intet stille op over for
Nicolai Waels sultne spillere, der via to mål

på fem minutter lukkede kampen. Den FCKlejede Søren Frederiksen scorede fladt bag
Kim Christensen, inden Thomas Mikkelsen
kort efter øgede føringen til slutresultatet
2-0.
Den 10. april besøgte VBK første gang Kolding Stadion til en kamp i reserveholdsturneringen i 2012, men det blev et besøg, som
gæsterne fra AGF nok vil huske bedst. De
vandt fortjent 2-0 på to mål i 2. halvleg af
Davit Skhirtladze og Edafe Egbedi.
Inden for aprils sidste 15 dage blev begge
lokalopgør mod FC Fredericia afviklet. Først
på Monjasa Park og sidst på Kolding Stadion.
I det første opgør stjal VBK et point i overtiden, da vintersigningen Søren Zachariassen
fik sendt bolden over stregen til slutresultatet 1-1. Nikolaj Hagelskjær havde midtvejs
i 1. halvleg scoret til 1-0, hvilket længe lignede et slutresultat. Samme Hagelskjær –
med en fortid i VBK – blev matchvinder i det
omvendte opgør på Kolding Stadion, da han
afsluttede en solotur med at sparke bolden
flot i nettet med venstrebenet til 1-0.
Efter en pointmæssig god start på reserveholdsturneringen faldt den eneste sejr i
de sidste seks kampe i udekampen mod FC
Nordsjælland. Her vandt VBK med 4-2 (2-0)
på mål af Jonas Faaborg, Andreas Albers
Nielsen (2) og Filip Bekic. U/19-holdets stopper Benjamin Hansen var så uheldig at score
selvmål, mens Andreas Granskov stod for
FCN’s anden reducering.
Forårsturneringen sluttede med to smalle
nederlag. Først rejste Silkeborg fra Kolding
Stadion med en 1-0-sejr på Simon Jakobsens
scoring efter en halv time. Kampen gav et
vellykket comeback til Jesper Holdt Jensen,
der efter en mere end 7 måneder lang skadespausen første gang var i kamp. I sidste
runde var VBK-holdet på langtur til Frederiksberg, hvor et igen navnemæssigt stærkt
FCK-hold ventede en meget sammenbragt
flok af VBK’ere, der var suppleret op med et
par Kolding IF-spillere og den klubløse 94’er
Alexander Christoffersen. Gæsterne gik dog
frisk til sagen, og Søren Bojsen headede allerede i 1. halvleg VBK på 1-0. Sebastian Krogsdahl og Pierre Larsen fik FCK på sejrskurs,
inden Christian Frandsen udlignede til 2-2.
FCK endte dog som vindere, da Sebastian
Krogsdahl for anden gang scorede bag en
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velspillende Nikolaj Christensen.
Resultaterne betød, at Vejle Boldklub Kolding sluttede som nr. 4 i pulje 2.
- Overordnet set, er det en god turnering for
os at deltage i, fordi vi kan give kamptræning til de spillere, der har brug for det både
på U/19- og førsteholdet, ligesom flere U/17spillere har været inde at prøve sig af. Kampene er oftest på et højt niveau, og vores
præstation har i mange af kampene været
godkendt, men vi har også haft udfald, sagde Kim Engstrøm efter den sidste kamp mod
FCK. Han ledede sammen med Nikolaj Primdal holdet igennem forårets kampe.
Resultater forår 2012:
27-02-2012 AGF-VBK 1-1
12-03-2012 VBK-FC Nordsjælland 0-3*
19-03-2012 Silkeborg-VBK 1-2
28-03-2012 VBK-FC København 2-0
10-04-2012 VBK-AGF 0-2
16-04-2012 FC Fredericia-VBK 1-1
23-04-2012 FC Nordsjælland-VBK 2-4
30-04-2012 VBK-FC Fredericia 0-1
07-05-2012 VBK-Silkeborg 0-1
14-05-2012 FC København-VBK 3-2
* VBK taberdømt, da man ikke havde indberettet tre spillere fra Kolding IF senest 24
timer før kampstart. Kampen endte 1-1.
Anvendte spillere:
Søren Zachariassen, 9 kampe
Andreas Albers Nielsen, 7 kampe
Michael Stryger, 7 kampe
Nikolaj Christensen (m), 7 kampe
Sedin Alic, 6 kampe
Jonas Faaborg, 5 kampe
Thomas Mikkelsen, 5 kampe
Sebastian Spornberger, 5 kampe
Andreas Moos, 4 kampe

Havnegade 13 . 7100 Vejle
Telefon 75 82 34 31
– specialforretning med det store
udvalg i polyetherskum og stoffer.
På gensyn hos Idea Skum!
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Benjamin Hansen, 4 kampe
Godwin Antwi, 4 kampe
Søren Frederiksen, 4 kampe
Christian Frandsen, 4 kampe
Jonas Malberg, 4 kampe
Denis Fazlagic, 4 kampe
Lennart Nielsen, 4 kampe (Kolding IF)
Jens Berthel Askou, 3 kampe
Jacob ”Taz” Sørensen, 3 kampe
Sani Tahir, 3 kampe
Jonas Djernæs, 3 kampe
Patrick Jensen, 3 kampe
Erik Marxen, 3 kampe
Derrick Nissen, 3 kampe
Kasper Høst, 3 kampe
Nicklas Ullum, 3 kampe
Jeppe Andersen, 3 kampe
Azer Busuladzic, 2 kampe
Kristian Fæste (m), 2 kampe
Steffen Kielstrup, 2 kampe
Filip Bekic, 2 kampe
Nicklas Eriksen, 2 kampe
Søren Bojsen, 2 kampe (Kolding IF)
Mikkel Bertelsen, 2 kampe
Bogi Reinert-Petersen, 2 kampe
Niels Bisp Rasmussen, 2 kampe
Oliver Thychosen, 2 kampe
Jesper Holdt Jensen, 2 kampe
Ronni Nordnæs, 2 kampe
Jeppe Kirk (m), 1 kamp
Peter Ankersen, 1 kamp
Jonatan Neftali, 1 kamp
Jacob Andersen, 1 kamp (Kolding IF)
Jesper Svenningsen, 1 kamp
Frederik Brochstedt, 1 kamp
Andreas Winther, 1 kamp
Jonas Dalstrup, 1 kamp
Alexander Christoffersen, 1 kamp (klubløs)
Lars Christensen.

Torvegade 24 - 7100 Vejle
Tlf. 7582 5611
www.holst-sko.dk

Reserveholdsturneringen efterår 2012
I skrivende stund er det stadig usikkert, hvilken placering Vejle-Koldings reservehold får
i Vest-puljen. OB kan med en kamp tilbage,
stadig nå at suse forbi i tabellen, men fakta er, at Vejle-Koldings reservehold med 19
point i 10 kampe har leveret både godt spil
og gode resultater.
VBK fik en mat begyndelse på efterårets
dobbeltturnering hjemme på Kolding Stadion mandag d. 30. juli i naboopgøret mod FC
Fredericia. Vist var værterne mest på bolden,
men de kunne ikke nedbryde Steen Thychosens gæstende hold, der på to omstillinger
i kampens sidste elleve minutter afgjorde
kampen. Først ved Mark Jensen og få minutter efter lukkede portugiseren João Costa
efter en fin aktion. VBK fik dog sin revanche
midt i august, da man på Monjasa Park vandt
med 3-1. Nikolaj Borup åbnede for FCF, men
Andreas Moos, Godwin Antwi og Denis Fazlagic scorede for gæsterne, der tilmed kunne
se eks-VBK’eren Martin Pedersen sparke et
straffespark over mål.
Og med sejren over Fredericia var VBK’erne
rigtig i gang. Allerede ugen inden var SønderjyskE blev slået 4-0 på Kolding Stadion,
efter mål af Nicklas Eriksen, Jacob Andersen
(udlånt fra Kolding IF), Sani Tahir og Jonas
Faaborg. Nicolaj Agger blev dobbeltmålscorer, da VBK’erne på udebane vandt 2-1 over
Esbjerg fB, der havde prøvespilleren Osiel
Francisco Talis som målscorer.
De formstærke reserver fik også ram på AC
Horsens både ude og hjemme. Først blev det
3-0 i Horsens i en kamp, hvor gæsterne lukkede ballet allerede efter en halv time. Denis
Fazlagic (2) og Thomas Mikkelsen scorede
målene i en kamp, hvor gæsterne med lidt
mere skarphed også havde scoret mere.
Returkampen på kunstgræsset i VB Parken
lignede det første opgør. Her faldt afgørelsen også allerede inden sidebyttet. Denne
gang med Thomas Mikkelsen som dobbeltmålscorer, mens Morten ”Molle” Rasmussen
var så uheldig at score bag egen keeper. AC
Horsens fik reduceret i slutminutterne ved
Henrik Smedegaard, men VBK vandt altså
3-1.

Andreas Moos og Thomas Mikkelsen bragte
med flotte mål VBK’erne i front på Odense
Atletik Stadion, men allerede inden pausen havde Hans Henrik Andreasen og Morten Skoubo udlignet. Jeppe Nielsen blev
en fortjent stribet matchvinder midtvejs
i 2. halvleg. Det lignede også en OB-sejr i
det omvendte opgør i VB Parken, men en
fin soloaktion af Christian Sivebæk sikrede
hjemmeholdet et vigtigt point i toppen af
rækken. Hans Henrik Andreasen havde krøllet et frispark ind bag Nikolaj Christensen,
men to gode hold delte fortjent pointene
mellem sig.
VBK sikrede sig endegyldigt top 2-placeringen mod Esbjerg på hjemmebane d. 13.
november. Her knuste de stærke VBK’ere
decideret et EfB-hold, der løb ind hjemmeholdets giftige hjørnespark, hvorfra tre
af opgørets fire scoringer faldt. Først ved
klubbens tidligere angriber, Chidi Dauda
Omeje der holdt formen ved lige i Nørreskoven efter sæsonafslutningen i Sverige samt
Andreas Albers Nielsen (2) og Jonatan Neftali. Vejle-Kolding lukkede som sædvanlig
året med en tur til Haderslev og mødet med
SønderjyskE. Her fik hjemmeholdet revanche efter afklapsningen på Kolding Stadion
tidligere på efteråret. Efter en 1-0-føring
signeret af Andreas Albers Nielsen, scorede Johan Absalonsen (2) og Bjørn Paulsen
således at SønderjyskE vandt 3-1 (0-1). Niels
Lodberg brændte et straffespark for SE ved
stillingen 0-0, mens VBK måtte se Niels Bisp
Rasmussen ryge ud efter to advarsler. Det
var den første udvisning til VBK siden reserveholdsturneringens indførelse i 2010.
Vejle Boldklub Kolding spillede efterårets to
første hjemmekampe i turneringen på Kolding Stadion, men da banerne her tog skade
af den megen nedbør hen på efteråret, blev
hjemmekampene mod OB, AC Horsens og
Esbjerg rykket til VB Parken.
Reserveholdet blev ledet gennem de ti kampe af Nikolaj Primdal, der i kampene benyt-

VBK tabte den første af rækkens topkampe
mod OB, endda efter at have formøblet en
2-0-føring mod et navnestærkt fynsk hold.
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tede 47 forskellige spillere. Thomas Mikkelsen blev topscorer med 4 mål og Sani Tahir
spillede som den eneste med i alle 10 kampe.
Resultater efterår 2012:
30-07-2012 VBK-FC Fredericia 0-2
13-08-2012 VBK-SønderjyskE 4-0
20-08-2012 FC Fredericia-VBK 1-3
03-09-2012 Esbjerg-VBK 1-2
17-09-2012 AC Horsens-VBK 0-3
01-10-2012 OB-VBK 3-2
08-10-2012 VBK-AC Horsens 3-1
22-10-2012 VBK-OB 1-1
13-11-2012 VBK-Esbjerg 4-0
26-11-2012 SønderjyskE-VBK 3-1
Anvendte spillere:
Sani Tahir, 10 kampe
Nikolaj Christensen, 8 kampe
Andreas Moos, 8 kampe
Denis Fazlagic, 7 kampe
Thomas Mikkelsen, 7 kampe
Andreas Albers Nielsen, 7 kampe
Filip Bekic, 6 kampe
Jonas Faaborg, 5 kampe
Godwin Antwi, 5 kampe
Søren Bojsen, 5 kampe (Kolding IF)
Christian Sivebæk, 5 kampe
Niels Bisp Rasmussen, 5 kampe
Sebastian Spornberger, 5 kampe
Oliver Thychosen, 5 kampe
Jesper Svenningsen, 5 kampe

Jeppe Andersen, 4 kampe
Benjamin Hansen, 4 kampe
Jonas Djernæs, 3 kampe
Thomas Lund, 2 kampe (Kolding IF)
Nicklas Ullum, 2 kampe (Hedensted IF)
Erik Marxen, 2 kampe
Nikolai Vilsbøll, 2 kampe
Mads Zederkof, 2 kampe (Kolding IF)
Karagajithan ”Senthu” Arayanayagam, 2
kampe (Kolding IF)
Bogi Reinert-Petersen, 2 kampe (Hedensted
IF)
Derrick Nissen, 2 kampe
Patrick Jensen, 2 kampe
Jakob Nielsen, 2 kampe
Rasmus Larsen, 2 kampe
David Vidarsson, 2 kampe
Glenn Sørensen, 1 kamp (Kolding IF)
Fiton Durguti, 1 kamp (Kolding IF)
Jeppe Kirk, 1 kamp
Nicklas Eriksen, 1 kamp
Jacob Andersen, 1 kamp (Kolding IF)
Jonas Dalstrup, 1 kamp
Sandro Tsulukiani, 1 kamp
Kristian Fæste, 1 kamp
Nicolaj Agger, 1 kamp
Jeppe Hansen, 1 kamp
Christian Frandsen, 1 kamp
Frederik Brochstedt, 1 kamp
Mikkel Bertelsen, 1 kamp
Ronni Nordnæs, 1 kamp (Hedensted IF)
Kaimar Saag, 1 kamp

Nordkajen 9 · 7100 Vejle
Telefon: 75823511 · Fax: 75823761
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The Young Ones
Serien The Young Ones kørte på
www.vejleboldklubkolding.dk i årets første
måneder. Her blev fire ungdomsspillere fra
fire forskellige årgange portrætteret af Lars
Christensen, der gik i dybden med de valg,
som unge fodboldtalenter står overfor og
deres drømme for fremtiden, mens klubbens
trænere satte ord på spillernes kompetencer.
Den første artikel med U/17-holdets Jeppe
Hansen (1996) blev bragt på hjemmesiden
d. 4. februar. Patrick Jensen repræsenterede
1994-årgangen, og artiklen med forsvarsspilleren kom på hjemmesiden d. 17. februar.
Næste spiller i rækken var Nikolai Vilsbøll, fra
1995-årgangen, ham kunne man læse om fra
d. 2. marts. Artiklen med Oliver Thychosen
(1993) blev først bragt i magasinet League
og offentliggjort på hjemmesiden d. 20. juni.

- Efter en kamp i Tønder, fik jeg at vide, der
havde været scouts fra Vejle Boldklub for at
kigge på mig. Det var selvfølgelig rigtig stort,
og jeg blev ret stolt. På det tidspunkt gik jeg
til talenttræning i SønderjyskE én gang om
ugen, hvor jeg trænede med Sønderjyskes
U/17-hold, og det var egentlig meningen,
at jeg skulle til SønderjyskE senere. Men så
kom interessen fra Vejle, og derfra talte jeg
så med begge klubber om, hvad der var af
muligheder. Jeg begyndte at træne med
Vejle Boldklubs U/15-hold løbende, når det
passede ind, og første gang, jeg spillede med
drengene, var til Næstved Cup i Pinsen 2010.
Forløbet gjorde, at jeg fik et godt indtryk af
klubben, faciliteterne, trænerne, og alt det
lagt sammen gjorde så, at jeg valgte at skifte
herop, siger Jeppe Hansen, og uddyber om
beslutningen:
- Træningen i Vejle virkede godt struktureret i forhold til, hvad jeg tidligere har prøvet. Det var rigtig godt planlagt, hvad angår
teknisk træning og styrketræning, og det
indtryk, jeg fik af klubben, var udelukkende
positivt. Samtidig var det afgørende, at jeg
kunne kombinere skole og fodbold. Mine
forældre og jeg havde allerede i 7. klasse talt
om, at jeg skulle på efterskole. Så da jeg blev
præsenteret for mulighederne med kombinationen af elitefodbold og et år på Vejle
Idrætsefterskole, var jeg ikke længere i tvivl
om, at Vejle Boldklub Kolding var det rigtige
for mig, siger Jeppe Hansen, der gav sit endelige tilsagn til klubben et år før han tiltrådte.
En beslutning Jeppe Hansen fik hjælp til at
træffe:

Jeppe Hansen

Hjemmesiden vil med jævne mellerum tegne
et portræt af en af de mange talentfulde
spillere i klubbens ungdomsafdeling. Første
portræt er af U/17-holdets midtbanedynamo
Jeppe Hansen, der skiftede til Vejle Boldklub
Koldings U/17-hold i sommerpausen fra Tønder SF på en tre-årig ungdomskontrakt.
Efter flere sæsoner som profil på Tønders
ungdomshold fik scouts fra Vejle Boldklub
øjnene op for midtbanetalentet Jeppe Hansen. At talentet rakte til mere end mesterækken viste udtagelser til DBU’s U/15 Talentcenter.

- Jeg vil gerne fremhæve min tidligere træner fra Tønder, Jørn Torp. Han har hele vejen
igennem forløbet været en stor støtte for
både mig og min familie i forhold til at få
taget den helt rigtige beslutning. Han gjorde
et kæmpe stykke arbejde for vores hold i
Tønder og især for mig, ligesom han deltog i
det første møde med Vejle. Han skal bestemt
have en del af æren for, at jeg står, hvor jeg
står i dag, siger Jeppe Hansen.
Jeppe Hansen sparkede som fireårig sine første bolde i Bylderup, en lille klub øst for Tønder. Ret hurtigt blev Jeppe Hansen en profil
på holdet i den lille klub, og tankerne om
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større udfordringer kom naturligt.
- Efter de første par år i Bylderup talte jeg
jævnligt med mine forældre om, jeg skulle
prøve større udfordringer. Som U/13-spiller
gik vores hold i Bylderup så i opløsning, og
jeg skiftede til Tønder SF. Her spillede jeg
to sæsoner, inden jeg så skiftede til Vejle
Boldklub Kolding sidste sommer. I Tønder
var jeg med til at rykke op i mesterrækken
med klubben, og det var et rigtig fint niveau,
siger Jeppe Hansen, der altid har været vild
med fodbold.
- Interessen for fodbold har altid været der.
Jeg har elsket legen med bolden, og det er
ligesom det, interessen har været knyttet til.
Jeg har aldrig gået specielt meget op i fodbold på tv, men interessen har været der, når
jeg selv har været involveret. Selvom jeg da
ser de store kampe på tv som for eksempel,
når Real Madrid og FC Barcelona spiller, forklarer Jeppe Hansen.
Øget træningsmængde
Fodboldskiftet fra Tønder SF’s mesterrækkehold til Vejle Boldklub Kolding i U/17-ligaen
var ikke bare et skifte op rent niveaumæssigt for Jeppe Hansen. Der blev også lagt til
i træningen.
- I sommer gik jeg fra at træne to-tre gange
ugentlig – inklusiv talenttræningen i Haderslev – til at have syv-otte træningspas ugentligt med Vejle Boldklub Kolding. Det var
hårdt i starten, og jeg var rigtigt træt efter
træningen, men jeg kom ret hurtigt efter
det. I starten kunne det godt være hårdt at
skulle op på cyklen og ud i VB Parken, men
bagefter var jeg altid glad for, at jeg kom af
sted, for det er kun i træning, at jeg bliver
bedre. Niveaumæssigt føler jeg sagtens jeg
kan være med, både til træningen og i kampene, siger Jeppe Hansen.
Jeppe Hansens foretrukne position er som
balancespilleren på den centrale midtbane,
og han beskriver sig selv som en fysisk stærk
og hurtig spiller med en god sparketeknik.
Kvaliteter, der skal indfri hans sportslige mål
i Vejle-Kolding.
- Sammen med Nikolaj Primdal (træner for
U/17-holdet, red.) satte jeg tre mål, som jeg
skulle arbejde med i hverdagen både ved
den daglige træning og gennem selvtræning. Det første var frispark, hvor jeg skulle
score tre mål i efterårets kampe, det har jeg
selvtrænet meget. Jeg har ofte været alene
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på træningsbanen, hvor jeg har stået og
sparket efter overliggeren for at få præcisionen på plads. Mål nummer to var mine vendinger på midten, som skulle være bedre og
sidde der hver gang. Det tredje fokuspunkt
var hjørnesparkene, som skulle blive endnu
bedre, forklarer Jeppe Hansen, der scorede
to gange for U/17-holdet i efteråret – begge
på frispark.
Vejle Boldklub Koldings U/17-hold havde en
svær efterårssæson, hvor resultaterne ikke
rakte til mere end en 10. plads, men det
håber Jeppe Hansen at kunne være med til at
ændre, når turneringen genoptages i marts.
- Det er ikke gået helt som håbet med resultaterne. Jeg vil ikke sige, niveauet har overrasket mig, og jeg kan også være med, men
der er bestemt også plads til forbedringer.
Som hold var vi længe om at komme i gang
med at hente point, og selvom der var et par
gode kampe, så kan vi ikke tale os fra, at det
resultatmæssigt ikke var godt nok. Der var
for mange kampe, hvor vi var helt væk. Vi har
lavet en målsætning, der hedder 8. pladsen i
foråret, og vi skal være bedre som hold, hvis
det skal lykkes, siger Jeppe Hansen, der også
har sat tre større mål for fremtiden i samarbejde med trænerstaben:
1) Det første år skal jeg bide mig fast i
startopstillingen på U/17-holdet.
2) Indenfor tre år skal jeg være fast mand på
U/19-holdet.
3) Indenfor fem år skal jeg ind omkring førsteholdstruppen.
- Det er kun igennem træning, at jeg bliver
bedre. Det er jeg meget bevidst om, og det
er der mit fokus ligger lige nu, siger Jeppe
Hansen.
- Stort potentiale
Vejle Boldklub Koldings U/17-træner, Nikolaj Primdal, har været med i hele processen
omkring at hente Jeppe Hansen til VejleKolding og efter at have trænet midtbaneprofilen fast siden i sommer, giver han ham
følgende skudsmål:
- Umiddelbart ser jeg Jeppe Hansen mere
som en offensiv midtbanespiller end en
balancespiller. Han har en fremragende fysik,
og det hjælper ham i duellerne, hvor han er
god til at sætte sin direkte modspiller. Han er
ekstrem stærk i kroppen, og det gør ham eksplosiv, men vi skal som hold også være bedre
til at ramme ham længere fremme på banen,

for der kan han gøre ondt på modstanderne,
siger Nikolaj Primdal.
- Jeppe Hansen er i besiddelse af en glimrende sparketeknik, som gør ham målfarlig. Hans fodboldfærdigheder er på plads
ligesom hans fysik og antrit er, hvor det skal
være. Han er meget seriøs og omhyggelig i
sin træning, og med tiden kan han udvikle
sig til at blive en rollemodel. Potentialet er
stort, og vi håber han bliver så god, at han
kan blive aktuel for klubbens førstehold
engang i fremtiden, siger Nikolaj Primdal,
der også har afgivet Jeppe Hansen til landsholdssamlinger:
- Jeppe Hansen var allerede en del af DBU’s
U/15 Talentcenter, inden han kom herop i
sommer. Han var også til flere træningssamlinger med U/16-landsholdet i efteråret, men
blev ikke udtaget til landsholdstruppen. Det
er også et af målene med Jeppe Hansen, at vi
skal have ham med på ungdomslandsholdet,
siger Nikolaj Primdal.
Talentchefen roser Tønder SF
Vejle Boldklub Koldings talentchef Lasse
Christensen har sammen med scoutkoordinator René Lybek Hansen, stået for det formelle i samarbejdet med Jeppe Hansens nu
forhenværende klub, Tønder SF.
- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med
Tønder SF, og den dialog, der har været i
hele forløbet har udelukkende været positiv,
og det samme gælder samtalerne med familien. Tønder SF har hele tiden prioriteret Jeppe Hansens karriere højt, og det er vi selvfølgelig glade for, forklarer Lasse Christensen.
- Vi har haft en fin dialog med Jeppe Hansen
og familien igennem hele forløbet. Det har
på intet tidspunkt handlet om penge, selvom
der har været flere klubber inde i billedet.
De har været imponeret af det setup vi kunne præsentere for dem og det gælder hele
pakken, lige fra VB Parken til efterskolen, og
den måde vi griber tingene an på i klubben,
siger Lasse Christensen.
Fakta:
Navn: Jeppe Hansen
Født: 03-07-1996
Position: Midtbane
Rygnummer: 6
Tidligere klubber: Bylderup Burkal
Idrætsforening, Tønder SF
Favoritspiller: Andrés Iniesta

Nikolai Vilsbøll

Han fik sin første kontrakt, da han fyldte 15,
spillede mange kampe på U/17-holdet, da
han stadig havde alderen til U/15-fodbold og
har siden været en af de mest iøjnefaldende
spillere på det yngste hold i Vejle Boldklub
Kolding. Hjemmesidens serie om talenterne,
handler denne gang om den 17-årige midtbanespiller Nikolai Vilsbøll, der kun har sit
personlige fokus rettet mod at spille et godt
forår.
Da U/17-holdet i 2010 sluttede på femtepladsen - den hidtil bedste placering efter comebacket til ligaerne i 2008 – var det med profiler som Oliver Thychosen, Patrick Jensen,
Jacob Poulsen, Derrick Nissen, Kasper Høst
og Sebastian Spornberger, som alle har debuteret på klubbens førstehold. Med omkring
dette vindende hold var også 95’eren Nikolai
Vilsbøll, der på trods af, at han havde alderen til U/15-holdet ikke var nogen sjælden
gæst, når U/17-holdet spillede kamp.
- Det var meget overvældende at være med
inde omkring U/17-holdet dengang, fordi jeg
kun var U/15-spiller. Det er en tid, jeg husker
tilbage på med stor glæde. Det var et rigtig
godt hold at komme ind omkring, og det
hang selvfølgelig også sammen med, at de
vandt så meget. Der var nogle individuelle
kvaliteter hos en række af offensivspillerne,
som gjorde, at vi kunne afgøre kampene. Jeg
havde et fantastisk samarbejde med Sebastian Spornberger på den centrale midtbane,
og vi supplerede hinanden godt, siger Nikolai Vilsbøll, der gerne fremhæver en kamp
mod FC Midtjylland fra den sæson.
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- De var blevet mestre et par runder før, og så
mødte vi dem inde på Vejle Stadion. Det var
en rigtig stor oplevelse at spille den kamp,
og at vi samtidig vandt 3-2, var bare endnu
federe. Jeg spillede nok en af mine bedste
kampe som U/17-spiller og lagde op til Kasper Høsts sejrsmål med en god aflevering.
Det var en super kamp og måske den bedste,
jeg har spillet på U/17-holdet, forklarer en
smilende Nikolai Vilsbøll.
Efterfølgende down-periode
De følgende to sæsoner på U/17-holdet har
været af mere svingende kvalitet både for
holdet og for Nikolai Vilsbøll personligt. Det
besnærende offensivspil, som kendetegnede
holdet i successæsonen, blev afløst af hård
fight og tætte kampe, som ofte er tippet
over til modstanderen.
- Sidste sæson startede jo egentlig helt fantastisk. Vi vandt de to første kampe, jeg scorede to mål, var ligatopscorer, og vi lå nummer
et. Det var sjovt at prøve, og det er faktisk
også de eneste to mål, jeg har scoret på U/17,
siger Nikolai Vilsbøll, der i den resterende del
af sæsonen faldt sammen med holdet.
- Vi havde som hold ikke de kvaliteter, vi havde året inden, og derfor kunne vi ikke afgøre kampene, selvom vi forsøgte at spille på
samme måde som tidligere. Til sidst troede vi
ikke på os selv mere, og vi var ramt på selvtilliden. Vi scorede næsten ingen mål og var
inde i en rigtig træls stime. Det var dejligt, da
sæsonen sluttede, så vi kunne begynde på en
frisk. Personligt havde jeg noget af en nedtur det efterår, da vi begyndte at tabe. Jeg
kunne ikke finde mit spil og min form, ligesom jeg ikke kom med landsholdet, fortæller
Nikolai Vilsbøll.
Midtbanespillerens tredje sæson som U/17spiller i klubben – den nuværende – har heller ikke været nogen større succes, alene
målt på resultaterne. Holdet har haft utroligt få 2. årsspillere i truppen, og mange spillere har været nye i ligasammenhæng. Men
selvom holdet overvintrer på 11. pladsen, så
ser Nikolai Vilsbøll lys forude.
- Vinteropstarten i år er den bedste, jeg har
været med til. Jeg synes, holdet er fyldt med
gode fodboldspillere, og det er også det, der
danner grundlag for den måde, vi gerne vil
spille fodbold på. Vi vil som hold gerne have
bolden, og det passer mig som fodboldspiller rigtig godt, og det er samtidig med til at
danne gode fodboldspillere. Vi har ikke en
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profil af Viktor Fischer eller Pierre-Emil Højbjergs kaliber, og derfor skal vi arbejde sammen som et hold, og i den proces, synes jeg,
vi er nået rigtig langt i de første par måneder
i år, siger Nikolai Vilsbøll, der afslører, hvad
holdet blandt andet har brugt vintertræningen på:
- Vi har trænet en masse skabeloner, hvor vi
har arbejdet med at spille på tredjemand og
med bandespil, så vi kan flytte spillet meget
hurtigere. Vi arbejder bedre sammen som et
hold, og de spilmønstre, vi arbejder med nu,
har fungeret godt i træningskampene, og
det bekræfter mig i, at det, vi er i gang med
på træningsbanen, er det rigtige. Træningskampene mod AB, Brøndby og Holstein Kiel
har været meget positive, og jeg ser meget
frem til, at vi begynder turneringen, siger
Nikolai Vilsbøll.
Hjemmesiden møder Nikolai Vilsbøll til et
interview umiddelbart efter U/17-holdets
træningskamp mod Holstein Kiel søndag den
26. februar. Her spillede Vilsbøll hele kampen
i maskinrummet på hjemmeholdets midtbane, til stor overraskelse for både spilleren selv
og træner Nikolaj Primdal. Midtbanespilleren sad ude de sidste to måneder af efteråret
med en skade og er ligeså stille begyndt op
med holdet efter vinterpausen, men at han
havde luft til en hel kamp allerede nu, kom
bag på trænerstaben.
Efter træningsopgøret i VB Parken havde
trænerteamet kun ros til Vilsbøll, der var placeret centralt på midtbanen, oftest bagved
den mere offensive Jeppe Hansen. Her var
Vilsbøll i masser af boldkontakt og fik fordelt
spillet godt i en af de bedste kampe, U/17holdet har spillet i lang tid. Nikolai Vilsbøll
bar anførerbindet fra kampens start, da holdets normale anfører, Ole Bisp Rasmussen, er
på vej tilbage efter en længere skadespause
og derfor startede kampen på bænken.
Liverpool og landsholdet
Selvom Nikolai Vilsbøll virker rolig og ydmyg
omkring sit eget talent, er han ikke bange
for at sætte ord på, hvad han håber og drømmer om, når vi kigger langt frem i tiden.
- Det vil være at spille for Liverpool FC. Jeg er
stor tilhænger af dem, og det vil bare være
kæmpe stort at løbe ind på Anfield Road.
Min favoritspiller er Steven Gerrard, han går
altid forrest inde på banen, og så er han en
leder i kraft af den måde, han spiller fodbold
på, siger Nikolai Vilsbøll og smiler.

Han ved godt Liverpool netop nu spiller
finale i Carling Cuppen mod Cardiff. Indtil
videre har den 17-årige fodboldspiller holdt
sig til interviewaftalen og undladt at følge
med i favoritternes kamp for et nyt trofæ,
inden han tørt konstaterer, at Cardiff fører
1-0 efter første halvleg.
Nikolai Vilsbøll har været udtaget til samlinger i DBU-regi som både U/15-, U/16- og
U/17-landsholdsspiller, men et endeligt gennembrud på ungdomslandsholdene lader
vente på sig. Debuten har midtbanespilleren
dog fået, den kom i en kamp for U/16-landsholdet på Slagelse Stadion mod Slovakiet i
maj sidste år.
- Det er det absolut største, jeg har prøvet.
Jeg startede ude i den første kamp og kom
så ind i anden halvleg. Et par dage efter
startede jeg så inde i kamp to mod Slovakiet
og spillede fuld tid. Atmosfæren omkring
kampen var helt unik. Vi kom kørende i bus,
skrev autografer, og der blev spillet nationalmelodi inden kampen, og vi spillede foran
500-600 tilskuere, siger Nikolai Vilsbøll, der
ikke siden har fået kampe i rødt og hvidt.
- Det var rigtig godt for min udvikling, at
prøve at være med landsholdet til kampe.
Man får set sit niveau i forhold til de andre
i årgangen og mødt de bedste fra et andet
land. Det er meget inspirerende at komme
tilbage til klubben og træne videre efter
sådanne kampe. Sammenholdet på ungdomslandsholdene er rigtig godt, og jeg er
glad for oplevelsen, siger Nikolai Vilsbøll.
Vejle-drengen – opvokset og bosat på Søndermarken – har spillet fodbold, siden han
som seksårig begyndte i den lokale klub,
Vejle Kammeraterne. Her spillede han med
årgangen ældre, fordi man mente, det passede bedre til hans niveau. Da holdet i Vejle
Kammeraterne blev opløst, faldt det meget
naturligt at skifte til naboerne Vinding SF,
hvor der var nye udfordringer. Her spillede
Nikolai Vilsbøll, indtil han i 2008, i samråd
med klubberne og forældrene, valgte at skifte til Vejle Boldklub. I sin tid som Vindingspiller var Nikolai Vilsbøll blevet KUV-spiller
og fik ad den vej færten af, hvad der kræves,
hvis man vil spille og træne med det bedste
hold i Vejle Boldklub.
- Jeg havde en alvorlig knæskade, da jeg
spillede i Vinding, så jeg skiftede et halvt
år efter Jonas Djernæs og Jesper Svenningsen (nuværende holdkammerater på U/17holdet, red.) som også spillede i Vinding.

Jeg skiftede til VB i 2008, fordi jeg følte det
var nødvendigt, hvis jeg skulle fortsætte min
udvikling. Som Vinding-spiller var jeg blevet
udtaget til KUV-holdet og det var stort dengang, fordi det var første skridt på vejen mod
at spille i VB, husker Nikolai Vilsbøll.
Kontrakt som 15-årig
Allerede i efteråret 2009 kom debuten i
U/17-ligaen, og da Nikolai Vilsbøll i februar
2010 fyldte 15 år, stod klubben klar med en
kontrakt til stortalentet.
- Vi var på træningslejr med holdet i Skærbæk, og så kom mine forældre derover, fordi
de skulle skrive under. Jeg følte det egentlig
ikke som et pres, men mere et skulderklap
fordi klubben værdsatte det arbejde, jeg
lavede på træningsbanen. Så jeg skulle bare
fortsætte udviklingen. I forbindelse med
klubskifterne og kontrakten med VB, vil jeg
gerne takke mine forældre for deres støtte
og vejledning, siger Nikolai Vilsbøll, der
beskriver sig som fodboldspiller således:
- Jeg har mine styrker i det offensive spil,
hvor jeg er god til at se spillet og gøre mine
medspillere gode. Jeg vil helst ligge centralt
på banen, hvor spilmulighederne er mange
og hvor jeg kan bruge mit overblik, siger
Nikolai Vilsbøll, inden han forklarer, at der
også er ting, der skal arbejdes med:
- Mit defensive spil kan blive bedre, og det
gælder både taktisk og i duellerne. Jeg skal i
nogle situationer lære at stå bedre på banen
og være med til at lukke rum ned i stedet for
at være så udfarende, siger Nikolai Vilsbøll,
der ved siden af fodbolden er førsteårselev
på Campus Vejles innovationslinje, hvor han
går i Sportsklassen med flere af holdkammeraterne fra klubben.
Han har forventningerne på plads både for
holdets og egne vegne inden et forår i U/17ligaen, hvor målet er at kravle væk fra bundplaceringen.
- Vi skal væk fra næstsidste pladsen, det er
helt sikkert. Jeg skal have min grundform på
plads, for den danner grundlag for det spil,
jeg gerne vil spille. Jeg skal ind i et godt forløb, hvor jeg kontinuerligt spiller kampe og
træner godt, og det gælder både nu og for
fremtiden, hvis jeg skal indfri mine mål, siger
Nikolai Vilsbøll.
- Jeg vil gerne nedtone alt snak om landsholdet. Det er slet ikke mit fokus, jeg tænker
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kun på at spille gode kampe for Vejle-Kolding, for det er via de præstationer, jeg kan
udvikle mig, understreger Nikolai Vilsbøll.
Primdal: Vilsbøll er en felt-til-felt-spiller
Træner for Vejle Boldklub Koldings U/17hold, Nikolaj Primdal, har et indgående
kendskab til Nikolai Vilsbøll, idet han både
har trænet ham i tiden som drengespiller og
de seneste halvandet år på U/17-holdet.
- Jeg har trænet Nikolai i tre en halv sæson,
så det er efterhånden ved at være længe.
Jeg ser ham ikke som en balancespiller, men
mere som en felt-til-felt-spiller, som skal med
op og true i feltet. I DBU-regi, vil man nok
kalde ham en 8’er. Hans forcer er hans antrit,
hvor han er fantastisk i de offensive dueller,
fordi han er så hurtig, ligesom førsteberøringen og blikket for spillet er blandt spidskompetencerne, forklarer Nikolaj Primdal.
- Efter et par skadesperioder skal han til
at genfinde sit gamle niveau, men han er
meget omhyggelig i sin træning, hvor han
på mange måder er en god rollemodel,
så det skal nok lykkees for ham. Han er en
leder på arbejdsniveau og attitude, og han
har en rigtig sund indstilling til tingene. Han
skal arbejde med at blive bedre til at vurdere nogle ting inde på banen, blandt andet
hvornår han skal bruge sine kompetencer, og
hvornår han bare skal ”spille fra”, siger Nikolaj Primdal.
- Nikolai Vilsbøll har tidligere gået sine egne
veje, ved blandt andet ikke at gå på efterskolen, ligesom alle de andre på U/17-holdet.
Han valgte i stedet elitesportsklassen på Nørremarksskolen, det fortæller også noget om
ham som person. Rent fodboldmæssigt tror
jeg, at han kommer til at spille kampe på
U/19-holdet allerede i foråret. På den lange
bane er det en af de spillere, vi har en forhåbning om kan komme til at gøre sig gældende på førsteholdet, siger Nikolaj Primdal.

Fakta:
Navn: Nikolai Nitzsch Vilsbøll
Født: 06-02-1995
Position: Midtbane
Rygnummer: 7
Tidligere klubber: Vejle Kammeraterne,
Vinding SF
Ungdomslandskampe/mål: 2/0
Favoritspiller: Steven Gerrard
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Oliver Thychosen

Oliver Thychosen har imponeret alt og alle i
sine indhop på førsteholdet det seneste års
tid. Publikum er allerede blevet vænnet til
spektakulære mål og chanceskabende spil,
når den 19-årige kant - med det forpligtende
efternavn – entrerer banen. I serien om de
unge talenter i klubben er vi nået til Oliver
Thychosen, der bliver seniorspiller til sommer.
Intervieweren forsøger at opremse, hvad der
venter Oliver Thychosen i løbet af de kommende tre måneder. Og det er ikke så lidt,
for en 19-årig, der ved siden af sin sport, er i
gang med andet år af HHX-uddannelsen på
Campus Vejle. Oliver Thychosen har været
fast mand på ungdomslandsholdet det seneste års tid, og han har for alvor har slået sit
navn fast i DBU-regi. Og netop landsholdsarrangementerne er med til at fylde kalenderen for Oliver Thychosen frem mod sommerferien. U/19-landsholdet har flere samlinger
og træningsture ud i Europa, så spillerne
på Per Andersens landshold kan stå bedst
muligt rustet til EM-kvalifikationen på hjemmebane i slutningen af maj. Og når Oliver
Thychosen så samtidig er inde omkring både
Vejle-Koldings U/19- og førstehold, så keder
han sig ikke.
- Det er godt at være med landsholdet, fordi
jeg får mange nye input fra trænerne og
lærer en masse. Det største problem er i skolen, hvor jeg misser undervisningen, men jeg
hænger på, så godt jeg kan. Det ville være
uoverskueligt med alle de aktiviteter, hvis jeg
ikke glædede mig, men det gør jeg virkelig,

helt ud mod FC Fredericia, gav Viggo Jensen
så debut til næste skud på Thychosen-stammen, da Oliver fire minutter før tid afløste
Kim Olsen.
- Det var meget naturligt, at Alexander Scholz, Jeppe Andersen og Denis Fazlagic kom
med før mig. De havde gjort det rigtig godt
og var et år ældre, så det kom meget pludseligt, da jeg fik at vide, at jeg skulle være med
på bænken mod Fredericia. Jeg forventede
ingenting, for jeg havde slet ikke trænet
med holdet, men jeg blev skiftet ind, og det
gik jo meget godt. Jeg ville ikke bare ind og
spille med, jeg tænkte, at på den korte tid
var jeg nødt til at vise, hvad jeg kunne og
ikke bare spille bolden rundt. Så da jeg fik
bolden på kanten af feltet, prøvede jeg bare
at skyde på mål, og heldigvis gik den ind. Jeg
vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, for det hele
var lidt vildt, husker Oliver Thychosen.

og jeg vil præstere på alle holdene, siger Oliver Thychosen.
Har ikke travlt med førstehold
På trods af flere indhop på 1. divisionsholdet
i efteråret og pladsen på det danske
U/19-landshold, har den unge offensivspiller
endnu ikke gjort sig de store forhåbninger
om spilletid på førsteholdet.
- Jeg har ikke travlt. Jeg har ikke sat mig de
store mål for spilletid, men jeg vil da som
minimum gerne være med på bænken til alle
kampene, og så må vi se derfra. Der er nogle
taktiske ting omkring den måde førsteholdet spiller på, som jeg endnu ikke kender
helt, og dem skal jeg lære. Derudover skal
jeg nærme mig på det tekniske og fysiske
niveau. Når jeg bliver senior til sommer og
skal træne fuldtid med førsteholdet, sætter
jeg mig nogle mere konkrete mål omkring
spilletid, men lige nu arbejder jeg mig bare
tættere på førsteholdet, forklarer Oliver Thychosen.
Da Viggo Jensen sidste forår overtog tøjlerne fra Mats Gren, skete der lidt af en ungdomsrevolution på vejlensernes førstehold.
Alexander Scholz, Jeppe Andersen og Denis
Fazlagic så for alvor dagens lys i førsteholdssammenhæng, og på en lørdag i maj, hvor
talenterne fra ungdomssektoren rullede sig

Oliver: vil skabe min egen historie
Som efternavnet mere end antyder, så kommer Oliver Thychosen ud af en rigtig fodboldfamilie, som har præget fodbolden i Nørreskoven op igennem både 70’erne, 80’erne og
langt ind i 90’erne. Først ved brødrene Steen
Thychosen og Ulrich Thychosen, der var med,
da VB vandt både mesterskaber, pokaltitler
og spillede store kampe i de europæiske turneringer. Siden spillede Steens søn, Jacob,
midt i 00’erne små 75 kampe, og nu er det
så hans fætter, Oliver Thychosen, der fører
familietraditionerne i den røde trøje videre.
- Jeg tager det stille og roligt med mit navn.
Der er mange, der forbinder mig med Vejle
alene på grund af mit efternavn, men det
er ikke noget, jeg tænker på. Jeg tænker
kun på at få skabt min egen karriere og min
egen historie og ikke leve på, hvad de andre
har gjort. Jeg vil bare gerne gå mine egne
veje, og om det bliver til mere eller mindre
end de andre, må tiden vise. Fodbolden er
aldrig blevet presset ned over mig, og jeg
fik at vide, at jeg skulle spille, hvis jeg havde
lyst. Fodbold er altid et samtaleemne, når vi
mødes i familien, og hvis jeg spørger, kan jeg
altid få et kvalificeret svar omkring min egen
karriere, siger Oliver Thychosen, hvis far Jørgen Thychosen også har to optrædener på
førsteholdet i VB.
En karriere, der for alvor tog fart, da Oliver
Thychosen som anden års U/17-spiller trådte i
karakter. Her udmærkede han sig fra positionen på venstrekant som en chanceskaber og
udfordringsglad spiller, der ud over de seks
sæsonmål også havde næstsidste fod på en
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lang række vejlensiske scoringer. Da sæsonen
var færdig, gik der rygter om et klubskifte til
en konkurrent, men det blev manet til jorden, da Oliver Thychosen satte signaturen på
en kontrakt løbende til sommeren 2013.
- Jeg var glad for at være i klubben, så det
var meget naturligt for mig at blive her. Til
sommer har jeg stadig et år tilbage af min
uddannelse, men der er lavet et godt skema
for mig, så jeg stort set kan passe træningen
med førsteholdet. Jeg glæder mig til at få
chancen for at træne med fuldt ud, og så må
vi se, hvor langt det rækker, siger Oliver Thychosen.
Engstrøm: Oliver er hurtig, eksplosiv og
sparker godt
- Oliver har alle de kvaliteter, der skal til for
at slå igennem på klubbens førstehold, og
potentialet er til at nå mindst højeste niveau
i Danmark. Han er hurtig med og uden bold,
eksplosiv i 1:1 duellerne, og så sparker han
rigtig godt med bolden. Han kan bruges på
kanten og på den offensive midtbane, men
også fremme i angrebet. Jeg mener, han er
bedst på venstrekanten, hvor han kan trække ind i banen og afslutte mod mål, siger
U/19-træner Kim Engstrøm.
- Han skal blive bedre til at vurdere, hvornår han skal udfordre, og hvornår han skal
”spille fra” og gøre det simple. Hovedspillet
og det defensive kan der stadigvæk udvikles
på, men Oliver er meget seriøs i den daglige
træning og arbejder med de områder, som
han skal forbedre, siger Kim Engstrøm.
- Oliver er meget cool inde på banen. Han
lader sig ikke slå ud af fejl, men arbejder
bare videre i kampen. Han er en klog fyr,
som er fantastisk at arbejde sammen med.
Han er blevet meget moden som fodboldspiller de seneste par år, og det har været med
til at skubbe til hans udvikling. Han spiller
med stor risiko i sit spil, men sådan skal spillere af hans type være, og det skal publikum
være klar på, for det er ikke alt, der vil lykkedes, når man udfordrer så meget, siger Kim
Engstrøm.
Fakta:
Navn: Oliver Eyro Thychosen
Født: 17-01-1993
Position: Kant/angriber
Rygnummer: 34
Tidligere klubber: Vinding SF
Artiklen er tidligere blevet bragt i
Magasinet league i maj 2012.
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Patrick Jensen

Deltagelse ved EM og VM i fodbold for
U/17-landshold, debut på førsteholdet og
udnævnt til anfører på klubbens U/19-ligahold. I hjemmesidens serie om talenterne i
Vejle Boldklub Kolding er vi denne gang
nået til midterforsvareren på U/19-holdet
Patrick Jensen, der i 2011 optrådte på et af
de mest talentfulde danske ungdomslandshold i nyere tid.
Da Brøndby-angriberen Rasmus Louie Larsen
efter en times spil havde frit løb mod Jeppe Kirk og Vejle-Kolding-målet i efterårets
sidste turneringskamp i U/19-ligaen, vidste
Patrick Jensen godt, at en scoring mere ville
afgøre kampen. Stillingen var 0-1, og endnu
et mål ville næsten gøre det umuligt at hente det point, som ville betyde, man kunne
undgå at overvintre på rækkens sidsteplads.
Patrick Jensen valgte at stoppe Louie Larsens
friløber - hverken vildt eller voldsomt – men
det lille riv i trøjen var nok til at sende VejleKolding-anføren ud med direkte rødt kort.
Jonas Dalstrup nåede at udligne Brøndbys
føring, men gæsterne fik bolden i nettet
igen - ved netop Rasmus Louie Larsen - og
vandt 2-1.
På trods af udvisningen og det halvkedelige
gråvejr i VB Parken den november eftermiddag, satte anfører Patrick Jensen sig ned i
det våde græs uden for kunstgræsbanen og
fulgte holdkammeraternes indædte fight
mod Brøndby fra tætteste hold.
- Jeg ville bare følge holdet i den sidste del
af kampen, fordi jeg var en del af det. Det
var vigtigt for os at få point mod Brøndby,

fordi vi havde leveret et skidt efterår, og vi
ville gerne slutte godt af. Jeg ærgrede mig
over udvisningen, men den var jo god nok,
så det var bare om at komme videre i en fart,
siger Patrick Jensen.
Vi har efterhånden siddet en times tid på
øverste sal af Campus Vejles lejlighedskompleks på Boulevarden i Vejle, bopæl for en
række af klubbens ungdomsspillere, da vi
kommer ind på, hvorfor Patrick Jensen først
skal spille turneringsfodbold i U/19-ligaen
igen midt i april.
- Det må jeg bare leve med. Jeg tror, det er
mine første karantænedage i klubben, og
jeg har heller ikke tidligere været skadet, så
det må jeg bare acceptere. Heldigvis er der
også mange kampe på reserveholdet, og
jeg har lige været med U/18-landsholdet på
Gran Canaria, hvor jeg spillede fuldtid i alle
tre kampe, siger Patrick Jensen.
Udvisningen mod Brøndby, der satte et træls
punktum for et ellers forrygende 2011, fylder
ellers ikke meget hos Patrick Jensen, når han
gør status over 2011. Her fylder kampene
med det danske U/17-landshold langt mere.
Holdet startede kvalifikationen allerede i

efteråret 2010, da man vandt en turnering
i Litauen, mens den afgørende Eliteround,
hvor kun vinderen gik til EM, blev spillet for
knap et år siden i Grækenland.
- Vi startede med at spille uafgjort mod
Irland, hvor de udlignede i overtiden til 2-2.
Det var ærgerligt, men vi troede stadig på
chancen, fordi vi selv kunne afgøre det. Vi
slog så Letland 1-0, hvor det var os der scorede sent i kampen. Den sidste kamp mod
Grækenland skulle vi så vinde for at komme
til EM. Jeg blev skiftet ind i midterforsvaret,
da der manglede ti minutter ved stillingen
0-0. Her pressede vi alt, hvad vi kunne. I overtiden fik vi så et indkast, som til sidst endte
inde ved Yussuf Poulsen, der scorede. Det
var helt vanvittigt, da vi scorede, og alle gik
amok. Det gik måske først op for os bagefter, hvad vi egentlig havde kvalificeret os til,
siger Patrick Jensen, der på U/17-landsholdet
var holdkammerat med klubkammeraten
Derrick Nissen.
Landsholdet er ingen selvfølge
EM slutrunden i Serbien i maj 2011 blev en
stor succes for det danske landshold, som
under landstræner Thomas Frank hentede

53

ni point i tre gruppekampe mod England,
Frankrig og de serbiske værter. I semifinalen
tabte man 0-2 til Tyskland, efter de danske
drenge ellers havde leveret en flot kamp.
Patrick Jensen spillede hele kampen mod
Frankrig og blev skiftet ind i nederlaget til
tyskerne. Kvartfinalepladsen ved EM betød,
at danskerne kvalificerede sig direkte til VM
i Mexico.
- Jeg vil ikke sige, at jeg forventede at blive udtaget til EM- og VM-truppen, for det
kræver, at man hele tiden præsterer, hvis
man vil spille på et ungdomslandshold. Men
jeg havde en god fornemmelse over hele
foråret, fordi vi som landshold havde lavet
rigtig gode resultater sammen, og det var
jeg en del af, selvom jeg mest blev brugt
som indskifter. Selvfølgelig blev jeg glad og
stolt, hver gang jeg blev udtaget, men mit
fokus var efterhånden rettet mod, hvordan
jeg kunne komme til at spille mere, forklarer
Patrick Jensen, der kunne se Lyngbys Nicolai
Johannesen og Frederik Holst fra Brøndby
være førstevalg i midterforsvaret.
En måneds tid efter hjemkomsten fra Serbien rejste holdet af sted til verdensmesterskaberne i Mexico. Her ventede hårde modstandere i Brasilien og Elfenbenskysten, men
også klimaet var en ny udfordring for Patrick
Jensen og det danske landshold.
- Det var kæmpestort at komme til VM, og
det er det største, jeg indtil videre har prøvet. Uden tvivl. Vi startede med en træningskamp mod Ecuador, og det var ekstremt
hårdt. Jeg hev meget efter vejret i den halvleg, jeg spillede, og det var vanskeligt på
grund af højdeforskellene. Trænerne havde
meget travlt med, at vi fik nok at drikke, og
det var næsten det vigtigste de første dage,
vi var i Mexico, husker Patrick Jensen.
U/17-landsholdet kunne ikke helt følge op
på succesen fra europamesterskaberne og
måtte forlade Mexico efter kun et point i tre
gruppekampe. Danskerne startede med at
tabe 0-3 til Brasilien og nøglekampen mod
Elfenbenskysten endte med et 2-4 nederlag,
efter danskerne havde været foran to gange. Patrick Jensen startede inde i den tredje
kamp mod Australien, hvor danskerne i de
sidste minutter mistede to point og dermed
chancen for at gå videre.
- Det var kæmpestort at starte inde i en VMkamp. Der var et par tusinde tilskuere og det
var et stort stadion. Vi spillede på kunstgræs
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i de første par kampe, og det skulle man selvfølgelig lige vænne sig til. Jeg synes, det gik
fint i de to kampe, jeg spillede. Hurtigheden
i spillet var den væsentligste forskel fra U/17ligaen og så selvfølgelig omgivelserne. Der
var ret mange tilskuere, siger Patrick Jensen
og smiler. Han optrådte for 22.000 tilskuere,
da han blev indskiftet mod Elfenbenskysten.
Danske ungdomslandshold har ikke været
vant til at deltage i slutrunder om Europa- og
verdensmesterskabet og derfor skabte det
meget fokus i medierne, at U/17-landsholdet
kvalificerede sig til to slutrunder i sommeren 2011. Spillerne på det succesfulde U/17landshold i 2010/11 fra årgang ’94 er blevet
sammenlignet med ’85-årgangen, hvor en
lille håndfuld spillere i dag er inde omkring
A-landsholdet.
- Jeg har bemærket sammenligningerne, og
det er da stort, men der venter hårdt arbejde
for os, hvis vi skal nå lige så langt som dem,
siger Patrick Jensen, der siden slutrunderne i
sommer har kunnet se fire klubkammerater
fra landsholdet skifte danske klubber ud med
udenlandske adresser.
Debutscoring på landsholdet
Den stærke defensivspiller, der efterhånden
har rundet mere end 15 kampe på DBU’s ungdomslandshold, fik sin debut i nationaldragten allerede som U/16-spiller. Her var det yngste landshold i DBU-regi samlet til to kampe
mod Tyskland, og i kamp to fik Patrick Jensen
chancen fra start. Her kvitterede Vejle-spilleren med scoringen til 1-0 efter få minutter, da
et hjørnespark dumpede ned for fødderne af
ham. Opgøret i Roskilde Idrætspark sluttede
1-1, da Tyskland kort efter udlignede.
Patrick Jensen kom ind omkring klubbens
reservehold allerede som U/17-spiller, og i
den seneste halvsæson har den 17-årige stopper spillet mere eller mindre fast med reserverne ved siden af U/19-kampene.
- Kampene er rigtig gode. Matchet er godt,
og der er mange gode spillere på de andre
hold. Det er et rigtig godt skridt på vejen
mod at komme ind omkring 1. divisionsholdet. Jeg synes, fysikken hos modspillerne er
den største forskel på reserveholdsturneringen og U/19-ligaen. Jeg stod overfor Djiby
Fall i en kamp mod OB, og han er altså en
stor fyr, men det gik godt, og vi holdt OB fra
at score, siger Patrick Jensen, der også har
optrådt på klubbens førstehold.

- Det var fedt at få officiel debut mod Funder
i pokalturneringen. Det var let at falde ind
på holdet, fordi jeg kendte så mange af dem
fra ungdomsafdelingen og reserveholdet.
Det giver selvfølgelig mod på mere, når man
får sin første rigtige kamp, men jeg har ikke
travlt. Jeg har det fint i klubben og nyder at
være her. Målet på kort sigt er at komme op
i førsteholdstruppen, og så må vi se derefter,
siger Patrick Jensen, der godt ved, hvad der
skal arbejdes med:
- Mit hovedspil skal blive bedre. Vi træner
det på træningsbanen, hvor vi øver at cleare bolden og få mere kraft i hovedstødene.
Derudover vil jeg også gerne have ”hurtigere
fødder”, det er mine svagheder, som jeg selv
ser det. Mine styrker er min forudseenhed og
mine evner i duelspillet, siger Patrick Jensen.
Patrick Jensen kom til Vejle Boldklub i sommeren 2009 som førsteårs U/17-spiller fra
FIF/B 1909. Her havde han spillet i halvanden
sæson. Indtil da havde Patrick Jensen spillet
i barndomsklubben Otterup, hvor han startede som fireårig. Da Patrick Jensen kom til
Vejle Boldklub, var han ikke eneste fynbo hos
vejlenserne, som samme sommer fik tilgang
af Kasper Høst og Benjamin Hansen fra Næsby, mens Derrick Nissen, der spillede sammen
med Patrick Jensen i FIF/B 1909, også skiftede
til VB samme sommer. Året efter kom Jeppe
Kirk til Nørreskoven, som Patrick også kendte
fra tiden i FIF/B 1909.
- Jeg valgte at skifte til Vejle Boldklub, fordi
det rent fodboldmæssigt var en stor mulighed for mig. Jeg kunne kombinere både
fodbold og uddannelse, og klubbens samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i byen
var også et klart plus. Jeg er i gang med HHX
i sportsklassen på Campus Vejle, og det prioriterer jeg ret højt. Der er selvfølgelig ofte,
hvor jeg er væk af den ene eller anden årsag,
men sådan er det at spille fodbold. Jeg vil
have en uddannelse, men drømmen er fuldtidsfodbold, siger Patrick Jensen.

arbejdet meget med her det første halve
år, men det kan blive bedre endnu. Patrick
Jensen er en leder i den måde, han træner
og spiller kampe på. Han er altid ekstremt
omhyggelig i sin træning, og han yder altid
sit bedste, på den måde er han lidt et forbillede for de andre. Hans professionelle
tilgang til både træning og kamp vil kunne
bringe ham langt, siger U/19-træner Kim
Engstrøm.
- Patricks styrker er, at han er en teknisk
stærk forsvarsspiller. Han er god til at bryde
modstandernes angreb, fordi han læser spillet utroligt godt. Han er stærk i duelspillet
og taber sjældent de direkte nærkampe.
Han skal arbejde med kommunikationen,
hovedspillet og sit venstreben. Når Patrick
er så høj, som han er, så skal han også true
mere i modstanderes felt og score flere mål,
så det arbejder vi på, at han kommer til,
siger Kim Engstrøm.
- Han har et stort potentiale, og hvis han
fortsætter sin udvikling, skal han nok nå
vores bedste hold, siger Kim Engstrøm.

Fakta:
Navn: Patrick Banggaard Jensen
Født: 04-04-1994
Position: Forsvar
Rygnummer: 3
Tidligere klubber: Otterup, FIF/B 1909
Førsteholdskampe/mål: 5/0
Favoritspiller: Daniel Agger

Patrick Jensen blev klubbens tredje yngste
debutant på førsteholdet siden sommeren
1999, da han med sine 17 år og 125 dage på
debutdagen d. 9. august 2011, kun er overgået af Mads Beierholm og Steffen Kielstrup.

Udnævnt til anfører
Da U/19-træner Kim Engstrøm i sommer stod
og manglede en anfører til U/19-ligaholdet
faldt valget på Patrick Jensen. Måske et overraskende valg at lade den stille fynbo bære
anførerbindet, men der var en mening med
beslutningen.
- Jeg gjorde Patrick Jensen til anfører, fordi
jeg håbede, det ville få ham til at kommunikere mere inde på banen. Det har han så
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EM fodbold på Atletikstadion
Landskamp set fra Vejle
Atletikstadion…

Onsdag den 13. juni stod i EM fodboldens
tegn, og Vejle Boldklub var med fra start til
slut.
Onsdag morgen kl. 05:45 mødte de første
friske VB'ere op på Vejle Atletikstadion.
Dagens opgave var at hjælpe til med det
store EM storskærmsarrangement, som Danske Bank havde linet op til - fra opstilling til
nedtagning.
Mange opgaver skulle løses - fra de tunge
knokleopgaver til at være vejleder i forbindelse med diverse fodboldudfordringer.
En fantastisk dag, et godt arrangement og
mange mennesker til kulminationen, som var
Danmarks EM kamp mod Portugal. Desværre
blev det ikke til den ventede sejr.
Vi havde kendt til opgaven i ca. tre uger, så vi

var lidt spændte på, hvorvidt vi kunne mobilisere de ca. 50 hjælpere der skulle bruges i
tidsrummet 05:45 - ca. 01:00.
Det lykkedes os på fornem vis at få samlet
det nødvendige antal hjælpere. Alle vores
afdelinger har bidraget positivt til, at vi kunne lykkes med opgaven.
Efter 18 timers kæmpeflot indsats med god
fight kunne vi se tilbage på en spændende
dag, som udover en masse arbejde også
bidrog til et endnu bedre sammenhold i
klubben.
Fra Danske Bank lød en stor ros til hele teamet. Vi præsterede over forventning, langt
mere end de havde oplevet de tre foregående steder.
Tak for en spændende dag.
Søren Pagh Pedersen
Formand, Vejle Boldklub

Frivillige hjælpere fra VB –
med formanden i centrum
- er klar til at gå i gang
med arbejdet.
Dannebrog vajede endnu
optimistisk på kinderne…

De fleste storskærmstilskuere er lusket hjem efter
nederlaget til Portugal.
En lille hardcore gruppe
holder ud og kigger på
Holland-Tyskland.
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Senior - Herrer
Vi startede året 2012 med
et S. 1 og et S. 4 samt endnu et forsøg på at holde
på vores tredjehold i S. 4.
Jacob Møller stod for
tredjeholdet, men måtte
erkende, at der ikke var
mandskab nok i vores
seniorafd. til tre hold.
Jacob blev så knyttet til
Erik Jensen
vores andethold, som fra
start (igen) blev styret af Leif ”Ralle” Dam.
Ralle fik samlet en flok gutter, der havde lyst
til at spille i VB, og efter et flot forår rykkede
de op i S. 3.
Vores S. 1 spillede igen en flot forårssæson,
men måtte erkende, at sæsonen varer, til alle
kampe er spillet, og i sidste turneringskamp
tabte de til et bedre hold og måtte acceptere
en andenplads.
Så blev det efterår, og vi deltog med to
seniorhold. Ralles hold skulle stå sin prøve i
S. 3, og hvilken en bestået prøve! Det meste
af efteråret deltog de i oprykningskampen,
men i næstsidste kamp måtte de slippe. Rigtig godt gået på trods heraf!
Vores S. 1 var kommet i en lokal pulje, hvor
der var muligheder for oprykning. Det startede også som i foregående sæson, i toppen,
men igen: En sæson varer alle kampe med,
og i de sidste to kampe var vi ikke længere
et tophold.
Niller fik igen prøvet et par nye U-19 spillere,
og det er også dernede fra, vi skal hente nyt
blod og en hel sæsons energi.
Vores sæson er igen mere end godkendt.
Dog ønsker vi igen - og det kæmper vi for
her i vinter - at få et tredjehold på benene.
Tak for en stor hjælp til holdlederne og hjælpere omkring vores seniorhold. Tak til Niels
Erik Christensen (Niller), holdleder Christian
Andersen, Leif Dam (Ralle), holdleder Jørgen
Knudsen samt Carsten (Sko) Møller og sidst
Jacob Møller.
Erik Jensen
Formand Herre Senior

Serie 1

Vi kan efter nu 28 kampe i dette års S.1kredse konstatere, at det ”desværre” ikke
blev til mere end andenpladsen i foråret og
en tredjeplads i efterårets række. Vi har hos
mange modstandere været meget vellidt og
respekteret og har høstet stor ros for vores

tilgang til spillet, og pga. seriøsiteten i alle
kampe har vi haft en afgørende indflydelse
på oprykningerne i vores respektive rækker i
året, som er gået. Målt på resultaterne alene
er vi ”meget tilfredse” og kan konstatere, at
vi med 17 sejre og kun 3 nederlag har etableret os i rækken. Men vi er også bevidste om,
at vi skal flytte os yderligere – med håb om at
avancere til Jyllandsserien. Vi skal være ambitiøse og vise større koncentration i kampene,
således at vi afgør tingene og derved prøve
at undgå alle de uafgjorte opgør, som det er
blevet til 2012 – nemlig 8 af slagsen.
AFBUD har desværre præget vores situation op til kampene i en sådan en grad, at
vi i efteråret ikke en eneste gang har kunnet mønstre det samme hold to kampe i rap.
Alvorlige og længerevarende skader, samt
dumme og useriøse afbud har været årsagen
til dette, og det skal vi sammen have ændret,
bl.a. ved at skabe yderligere konkurrence
blandt spillerne. Og med den vision ligger
håbet om, at vores nuværende U-19 Mesterrække hold til sommer, kan være medvirkende til at knække den negative kurve for
tilgang af spillere fra egen avl.
Vi må endnu engang desværre konstatere,
at der heller ikke denne sommer var spillere
fra U-19 afdelingen, som ønskede at være
medvirkende til at højne niveauet for seniorfodbolden i VB – tankevækkende!! Fornyelsen på seniorfronten skulle derfor komme
udefra.
Hen over sommeren mistede vi to spillere,
men heldigvis vendte et par tidligere VB’ere
tilbage i folden, sammen med en enkelt mere
– alle tre kompetente spillere til truppen.
Sammenholder vi de ovennævnte fakta, kan
vi berette om, at vi stadig har en god og
ungdommelig spillertrup med udviklingspotentiale til mere. En fremtidssikret trup med
god kvalitet på næsten alle pladser.
Træningsmæssigt er det altid en stor fornøjelse at have med spillerne at gøre – ganske ligesom sidste sæson, og derfor er det
næsten de samme ord, som sættes på deres
indsats i år.
Herreholdet i S. 1 skal roses for en superflittig
træningsindsats, meget motiveret og altid
præsterende. Der er stor gensidig respekt for
hinanden, og spillerne er blevet væsentlig
bedre til at isolere tingene, der hvor de hører
til - nemlig på og uden for banen.
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Serie 1
Bagerst: Træner Niels-Erik Christensen, holdleder Christian Andersen, Patrick Lund, Mike Andersen, Mark
Christiansen, Allan Lundquist, Steffan Udbye, Christian Hyldetoft, Jan Zenker, Morten Olsen
Forrest fra venstre: Anders Dybdal, Jacob Holm, Irfan Jakupi, Michael Madsen, Nicolai Balle, Andreas Valentin, Ougzhan Arikan, Rene Vad
Fraværende: Jesper Bille, Martin Lytzen

I indlægget til årsskriftet 2011 skrev jeg, at
der var et stærkt fodboldmiljø i Vejle Boldklub som blev mødt med væsentlige udfordringer på vores ”nye anlæg” på Hellumvej,
og at alle skulle finde sig til rette.
Nu skriver vi så 2012, og om vi i VB stadig har
et stærkt fodboldmiljø, vil jeg ikke sætte mig
til bords og gøre mig til ”dommer” over.
VB og kommunens udfordringer omkring
anlægget er stadig mange, men desværre
også de samme ”problemer” som i 2011, og
de er bestemt ikke blevet mindre synlige.
Ærlig talt: Der er ikke sket synlige forbedringer på nogen af banerne - på trods af kommunens løfter herom. TV-værten på vejrudsigten skal bare nævne ordet regn, og VB
Parkens kampbaner er ubrugelige.
Vi har et pragtfuldt anlæg til rådighed i solskinsvejr! og banerne kan også være ok –
men når jeg kigger tilbage på efteråret 2012,
hvor det selvfølgelig har regnet en del, kan
jeg bare konstatere, at herresenior kun har
trænet seks gange på græs siden sommerferien, og afviklet tre ud af syv hjemmekampe
på kunstbanen – fordi udfordringerne fra
2011 vedr. banerne stadig ikke er løst.
Dette faktum gør sig også gældende hos
mange andre hold i VB, hvor frustration
efterhånden er blevet afløst af ligegyldighed, og det kan desværre ses på omgivelserne.
Ønsket og håbet for den nære fremtid er, at
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vi i fællesskab med kvindeafdelingen - herunder også U-18 pigerne, samt vores egen U-19
drenge – skal lægge os i selen for at bygge
yderligere på. Intentionerne skal være at udvikle yderligere på vores gode forhold til
hinanden og derved skabe et træningsmiljø,
hvor vi alle trives optimalt. Vi skal finde sammen før og efter træning og omkring fælles
aktiviteter. Eller bare drikke en vand i hinandens selskab. Disse bestræbelser skulle så
gerne aktivere en yderligere motivation til
at besøge VB Parken til klubkammeraternes
hjemmekampe.
Sluttelig vil seniorafdelingen gerne sende en
speciel tak til nogle personer, som har medvirket til, at det har været rart for os at komme i VB Parken i året, som er gået.
.
Michael Henriksen skal have tak for sit arbejde som materialeforvalter – tingene var lettere engang, og vi manglede aldrig noget.
Vi tillader os at være skuffede – men har fuld
forståelse for din beslutning vedr. dit stop
som materialeansvarlig.
VB’s Venner har overtaget driften af kiosken
i VB Parken, og det fungere fint. Der skal
herfra alligevel lyde en speciel og stor TAK til
Ingelise og Finn for deres ihærdige indsats også på vores lange træningsaftener!
Niller

Serie 1 Herrer - forår, Pulje 9

Serie 1 Herrer – efterår, Pulje 10

Kampe, mål og point

1. Vatanspor
2. Vejle B
3. Fredericia fF
4. DGL 2000, Aarhus
5. Brædstrup IF
6. Horsens Freja
7. Stautrup IF
8. Fredericia KFUM

Serie 4 og serie 3

Kampe, mål og point

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
9
8
7
5
3
3
2

U
1
4
2
3
1
1
0
2

T
1
1
4
4
8
10
11
10

Score Point
45-16
37
37-14
31
37-21
26
35-19
24
30-39
16
14-29
10
11-40
9
12-43
8

Efter forårssæsonen 2012 i serie 4 blev det
til en sikker oprykning med en målscore på
hele 35–16 i 10 kampe og uden nederlag i
turneringen.
Traditionen tro blev der benyttet mange spillere – men med et stabilt forsvar og en stabil midtbane med spillere, der var med i de
fleste kampe, blev det en sikker oprykning.
Kolding IF var den tætteste modstander hele
turneringen, men med to gode kampe mod
Kolding med sejr på 3–1 og uafgjort 3-3 blev
det en rimelig sikker turneringssejr. Fra sæsonen vil de mange mål fra Jesper P. og Jens
Knudsen blive husket, men Jonas Lindsted
stod dog for forårets flotteste scoring i Harte, da han kanonerede bolden op i trekanten

1. KSC Harte
2. Egen UI
3. Vejle B
4. Fredericia fF
5. Kolding IF
6. Bramdrupdam GIF
7. Gauerslund IF
8. Hjordkær UIF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
9
8
7
6
4
3
1

U
1
3
4
1
2
2
1
0

T
2
2
2
6
6
8
10
13

Score Point
40-17
34
44-16
30
43-19
28
32-27
22
27-32
20
20-27
14
26-37
10
11-68
3

langt ude fra…
Efterårsturneringen blev afviklet mellem otte
lokale hold fra Vejle og omegn.
I denne turnering har vi fået modstand, men
blev dog alligevel nummer 2 med en målscore på hele 52–28 for 14 kampe.
Turneringen startede på årets varmeste dag
i Hejnsvig, hvor holdet ikke var ordentligt
forberedt og derfor fik et nederlag på 6–3.
Dette nederlag og senere et nederlag mod
bundholdet Bredsten skulle senere vise sig
dyrt, da holdet ellers præsterede fantastisk.
Jelling, der senere blev vinder af turneringen, spillede vi i første omgang uafgjort
med. I den 13. kamp ud af de 14 var vi tre

Med hjerte
og sjæl

Conrad
Café
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point foran Jelling, og afgørelsen skulle således falde her. Vi spillede på en umulig bane,
der ikke var klippet de sidste tre uger (Jelling
spillede dog på samme bane…) og tabte 2–0
i en spændende kamp, der kunne være gået
til begge sider. Dermed endte vi med samme
point som Jelling – begge hold med 26 point,
men desværre dårligst indbyrdes og dermed
som nummer 2.
Der blev benyttet 26 spillere i sæsonen med
flest til Arif, Jean, Jesper P, Jonas Dam, Bo
Møller, Jens Knudsen, Mads Kristensen og
Peter Knudsen. Der blev scoret 3,5 mål i
gennemsnit pr. kamp, og der gik 2 mål ind i
gennemsnit i sæsonen. Med Jesper P og Jens
Knudsen på toppen (de har til sammen lavet
halvdelen af målene) var det ikke nemt for
modstanderne at undgå scoringer, og hvis

dette kan fortsætte næste sæson, kommer
vi nok op og skal spille med linjedommer...!
I flere kampe er der blevet spillet rigtig god
fodbold, så dette giver en god fornemmelse
for fortsættelsen i 2013. Med øget træning
og fokus på stabilitet i spillertruppen vil det
kunne give en ny oprykning til serie 2 i den
kommende sæson – så god fornøjelse næste
år.
Vi er nu rykket ud til VB Parken og har kunnet udnytte de nye faciliteter med kunststofgræs i en del kampe – det har givetvis været
en stor fordel for os med det flydende tekniske spil, som en stor del af spillerne mestrer.
Vi glæder os til at komme i gang med en
spændende 2013-sæson.

Serie 4 Herrer - forår, Pulje 90

Serie 3 Herrer - efterår, Pulje 41

Kampe, mål og point

K
1. Vejle B
10
2. Kolding IF (2)
9
3. KSC Harte
10
4. Bramdrupdam GIF
10
5. Øster Starup/Vester Nebel IF 9
6. Vejle Kammeraterne (2)
10

Leif Dam og Jørgen Knudsen

Kampe, mål og point

V
8
6
5
4
2
0

U
2
2
1
2
0
1

T
0
1
4
4
7
9

Score Point
35-16
26
40-14
20
36-25
16
37-15
14
18-41
6
7-62
1

1. Jelling fS
2. Vejle B
3. Hejnsvig IF
4. Løsning IF
5. Gauerslund IF
6. Bredsten IF
7. Vejle FC (2)
8. Vejle Kammeraterne

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
9
8
7
6
4
4
3

U
2
2
2
2
2
1
1
0

T
3
3
4
5
6
9
9
11

Score Point
43-22
29
52-28
29
47-27
26
38-45
23
31-36
20
31-42
13
28-43
13
31-58
9

Serie 3
Bagerst fra venstre: Træner Leif Ralle Dam, Peter Knudsen, Arif Hasecic, Jonas Dam, Tue Nymann, Jean Albert Mutshe, Bo
Møller, holdleder Jørgen Knudsen.
Forrest fra venstre: Martin Lützen, Kevin Jensen, Jacob Thygesen, Mads Kristensen, Thomas Jegaard, Mustafa Gökqe, Richard
Nzimbi, Jesper Fuglsang Petersen.
Fraværende: Jens Knudsen, Jesper Bille og Christoffer Hansen
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Oldboys - Veteraner
Oldboys A

I DBU’s pokalturnering 2011-12 (alder 33 år+)
spillede vi den første kamp i VB Parken d.
11-04 mod Haderslev – en kamp, vi vandt 3-0.
Næste kamp var ude mod Korup d. 25-04,
hvilket endte med en storsejr på 9-1.
Den tredje pokalkamp var ude mod OB d.
09-05. Fynboerne stillede med et stærkt hold
med 14 tidligere superligaspillere, deriblandt
6 tidligere landsholdsspillere med Thomas
Helveg i spidsen. Vi spillede en god 1. halvleg, som OB dog vandt med 1-0, men i 2.
halvleg var der ingen tvivl, og OB vandt 5-1
og blev senere danske pokalmestre.

I den første af tre berammede kampe mod
AGF i region 3’s A-række d. 20-08 blev det
efter en jævnbyrdig kamp til et 3-5 nederlag
til aarhusianerne.
I den næste kamp i Aarhus kunne vi ikke
samle hold, og i den sidste fastsatte kamp
måtte vi – skønt vi var igennem 29 navne –
igen opgive at stille hold, så vi tabte uden
kamp. Vi fik seks afbud dagen før… AGF blev
dermed kredsvinder.
Jeg håber, at spillerne tager det mere alvorligt i sæsonen 2013, hvor vi i DBU-pokalen d.
10-04 skal møde Haderslev.
Robert Torntoft

Bagest fra venstre: Brian Brynee, Simon Larsen, John Sivebæk, Tom Rasmussen, Søren Kromann, Brian
Jochumsen, Niels Ejnar Gammelgaard og cheftræner Robert Torntoft
Forrest fra venstre: Klaus Larsen, Orhan Avdic, Jacob Møller, Peter Langkjær, Kern Lyhne, Jesper Hansen og
Jacob Thygesen.
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Oldboys 2

Forår
Vi skulle starte foråret med en træningsturnering, men der var ingen, der kunne stille
hold, så det blev ikke til noget.
Vi skulle begynde turneringen en uge før
de andre hold, da vi havde en udsat kamp
fra efteråret, pga. dårligt vejr og baner. Vi
skulle møde Vester Nebel/Øster Starup, men
de kunne ikke stille hold, så den blev rykket
til den næste kamp i Øster Starup, hvor vi
så skulle spille om 6 point. Og dem vandt vi.
Efteråret 2011 var knap så godt, så vi lå ikke
ret godt i tabellen, men med et stærkt forår,
fik vi os kæmpet op på en flot andenplads i
sidste spillerunde, flot come back! Vi fik 10
sejre og 2 nederlag. Det første nederlag fik
vi i første kamp mod Grejsdalen - dårligere
tror jeg ikke, vi kan spille - og den anden
kamp var mod Grindsted, hvor de spillede en
klog taktisk kamp og kørte os over, det var et
deja-vu fra året før.
De vundne kampe endte således: mod Grindsted 2-1, Øster Starup (6 points kamp) 3-1,
Vinding 7-1, Give 1-0, Gauerslund 3-0, Billund 3-2, Grejsdalen 5-0.
Topscorer i foråret blev Brian »BC« med 10
mål, Ejner lavede 7 mål, Pieter - Kevin - Jesper »Krølle« hver 4, Lars Tørslev - Jeppe hver
2 mål, Jan Iburg - Tom - Kim - Daniel »Hagi«
- Michael Nissen - Jesper Hansen hver 1 mål.
Efterår
En ny turnering skulle begynde, og der var
rykket to nye hold op, Lindved og Erritsø. Vi
skulle starte med at møde et af de to oprykkerhold, Lindved i Lindved.
Det hele startede også godt, vi kom foran
og styrede kampen fuldstændigt, men ak,

ak, ak, som vi har gjort så mange gange før,
så smed vi føringen og tabte kampen 3-2.
Næste kamp var mod Vinding, hvor vi – lidt
uheldigt – kun fik 2-2.
Efter 2 kampe havde vi således kun 1 point,
og det er ikke noget, vores hold er vant til.
Men heldigvis rejste vi os og vandt de efterfølgende 4 kampe mod Billund 2-1, Erritsø
8-2, Øster Starup 3-0 og Gauerslund 2-1.
Den sidste kamp mod Grindsted, hvor vi skulle spille om, hvem der skulle ligge nr. 1 efter
efterårssæsonen, blev aflyst, da VB Parken
stod under vand - også kunststofbanen!
Topscorer i efterår blev Brian »BC« med 5 mål
- Ejner med 2 mål - Kevin, Søren Mas, Jacob
M, Jeppe, Lars T, Etienne, Kenni (ja, så kan
alle score !!), Jan I og Tom hver med 1 mål.
Årets topscorer blev Brian »BC« med 15 mål.
Nr. 2 med 9 mål blev Niels Ejner. Nr. 3 blev
Kevin med 5 mål.
Årets afslutningstur er først efter redaktionens deadline, men vi kan berette, at turen
går til Lillebælt, hvor der er lejet en fiskekutter, og så skal der fiskes. Efter fisketuren skal
der spises på restaurant.
Årets spiller bliver i år Tom Rasmussen, han
missede kun tre kampe. Han tilbyder altid
sin indsats, hvis der skal gøres noget – og så
kommer Tom altid med godt humør. Tak til
Tom for en stor indsats i 2012!
Så skal vi jo heller ikke glemme vores holdleder, der altid er der som den første og lægger
vores tøj klar. Børge sørger for alle de ting,
der skal gøres: Indberetning af kampe, vaske
tøj, sætte hjørneflag op og pille dem ned
igen og sørger for, vi får de gode baner. Tak
for den, du er!
Så lige en tak fra træneren for et godt 2012.
Etienne Ebel

Stilling DGI Sydøstjylland Fodbold 2012-13
Old boys (+32) 11-mand
Kampe, mål og point

1. Vinding SF
2. GGIF – fodbold
3. Vejle B.
4. Gauerslund IF OB
5. Lindved GF
6. Billund IF
7. Ø. Starup-V. Neb
8. Erritsø G&IFNB
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K
7
6
6
7
7
7
7
7

V
4
5
4
3
3
2
1
0

U
3
0
1
2
2
1
1
0

T
0
1
1
2
2
4
5
7

Score
25-10
16- 7
19- 9
14-12
11-12
11-15
8-22
10-27

Point
15
15
13
11
11
7
4
0

www.insigncenter.dk

Oldboys 2
Bagest fra venstre: Etiènne »Træner« Ebel, Lars »Festudvalg« Tørslev, Lars Kjeldsen, Niels Ejner Gammelgaard, Kent »Buller« Mikkelsen, Tom »Gamle” Rasmussen
Midt fra venstre: Frank Birkelund, Peter Langkjær, Jeppe Østerby, Pieter Moritsen,
Forrest fra venstre: Børge »Holdleder« Mikkelsen, Kenni »Goalgetter« Olesen, Jan Iburg, Michael »Målvogter« Henriksen, Jesper »Anfører« Hansen - Jacob Møller

Veteraner - DGI Senior Old Boys

Vi har nu ligget i Superligaen i 4½ sæson, og
vi har da bestemt manifesteret os som ”et af
de ældste, men også et af de bedste” hold i
rækken.
Vi startede jo op fra efteråret på en førsteplads, og der blev vi såmænd liggende helt
frem til slut. Ja, vi kunne endda tillade os den
flothed at melde afbud til sidste kamp i Sdr.
Bjert og så alligevel være suveræn vinder af
turneringen 2011/2012.
Der var til alle kampe spillere nok, men vi må
erkende, at en ”rigtig” målmand ville pynte
på vores hold. Ikke at de tre, der har stået,
har gjort det dårligt, men det ville være rart
at have en fast keeper, der var vant til at bruge handsker.
Vi har i år fået tilgang af et par spillere i første halvdel af fyrrerne, og det kan da både
ses og mærkes på tempoet. Men alligevel har
vi fast 5-6 mand på den anden side af de 50,
og to af vore gamle helte, Carsten og Hans,
har i indeværende forårssæson rundet de 60

– og gør det stadig godt.
Også i efteråret har vi ligget pænt til i toppen. Vi har spillet fremragende, når det
gjaldt – som mod Bredballe og Kammeraterne, men desværre har vi i sidste del af efteråret også haft et par black outs. Så vi nøjes
med en andenplads 3 point efter oprykkerne
fra Bredsten, der kun har tabt en kamp – til
VB!
Der vil dog blive blæst til angreb i foråret, så
vi kan forsvare vores titel endnu et år – vær
overbevist om det!
Holdet er også stadig god til det sociale efter
kampene, så det er svært at få smidt de sidste
ud efter hjemmekampene i VB Parken… Og
Vi har også holdt opstartsaftener, både i foråret og i efteråret. Og en afslutningsaften til
den lyse morgen blev det da også til. Vi siger
tak til Jørgen T, der beredvilligt har lagt både
terrasse og stue til i efteråret.
I efteråret har der til trods for mange skader været fin tilslutning, når man ser bort fra
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kampen i Nr. Bjært, hvor vi måtte låne, og
hvor Holly var nødt til at spille til trods for
(endnu) en skade. Og så var der lige vores
pokalkamp mod Haderslev, hvor flere spillere
rent faktisk glemte at komme. En boede dog
ikke længere væk, end at han nåede frem
i allersidste øjeblik. Men vi måtte låne fra
oldboys for at være fuldtallig. Ikke sært at vi
spillede dårligt og tabte, selv på en dag hvor
HFK var til at tale med. I den første pokalkamp havde vi slået Strib uden problemer,
men dem fik vi så rigeligt af senere …
Tak til alle for en god og flot sæson – jeg
håber, at alle er klar til næste år.
Peter Fruergaard Hansen

Oldboys generalforsamlingen

Robert Torntoft indledte sin formandsberetning med at mindes afdøde medlem Gunnar Jørgensen og opregnede hans meritter i
Vejle Boldklub.
Formanden gennemgik de enkelte resultater
for oldboysholdene i 2011. Herudover berettede han om fejringen af afdelingens 50-årsjubilæum i juni 2011.
Som
bestyrelsesmedlemmer
genvalgtes
enstemmigt Robert Torntoft, Jesper Hansen,
Peter Fruergaard Hansen, Leif Jacobsen, Gert
Roland Jensen og Hans Jørgen Lund, der

Stilling DGI Sydøstjylland Fodbold 2012-13
Senior Old boys (+40) 11-mand
Superliga
Kampe, mål og point

1. Bredsten IF
2. Vejle B.
3. Vejle Kammerater
4. Jelling Fs
5. Thyregod OB
6. Bredballe IF
7. Bjert IF
8. Christiansfeld Idrætsforening
9. Ølholm Boldklub
10. Fredericia ff
11. Vejen Sportsforening
12. Nr. Bjært 1

K
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
6
5
5
5
5
5
4
3
2
2
2
0

U
2
2
2
1
1
0
0
3
2
2
2
3

T
1
2
2
3
3
4
5
3
5
5
5
6

Score Point
20-11 20
21-9 17
16-12 17
22-12 16
18-13 16
17-18 15
12-17 12
15-19 12
14-21
8
20-24
8
9-14
8
10-24
3

således udgør den samlede bestyrelse. Hans
Jessen ønskede ikke genvalg.
Formanden rettede en tak til Kim Andersen
for hans indsats i kiosken på Vejle Stadion.
Endvidere var der tak til Børge Mikkelsen
for hans store arbejde med organisering af
opkridtningen af baner i VB Parken. Begge
har modtaget en erkendtlighed fra afdelingen, der økonomisk nyder godt af det arbejde, som de to herrer på forbilledlig vis organiserer til gavn for afdelingen og dermed VB.
Hans Jørgen Lund

Oldboys bestyrelse:
Jesper Hansen, Gert Roland Jensen, Robert Torntoft, Hans Jørgen Lund, Leif Jacobsen og Peter Fruergaard
Hansen
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Veteraner 7-mands
Bagest fra venstre: Gert Roland Jensen, Søren Kromann, Ole Conradsen, Conny Laursen, Ismet Kilec, Kjeld
Drejer
Forrest fra venstre: Træner Robert Torntoft, Kenni Olsen, Leo Kim Andersen, Ole Olesen, Erik Møller

7-mands veteran

2012 sæsonen for super veteraner 7-mands
holdet blev atter i år en af de mere succesfulde!
Det kunne ses på både spil og resultater, at
alle spillere havde trænet hårdt hele vinteren. Holdet endte på en syvendeplads, med
hele 66 point - sidste års pointhøst blev kun
på 47 point, så man må erkende, at vintertræningen har gjort underværker!!!
Vinder af turneringen blev atter i år Bredballe med 92 point, så vi nærmer os stille - men
sikkert - toppen..!
Fremmødet har hele året været fint, vi har
endda nogle gange haft et luksusproblem
med for mange spillere.
Der har været brugt 18 spillere, hvor Ole Olesen topper med 15 kampe. Lige efter med 14
kampe følger Leo Kim og holdets all-round
spiller Kjeld Drejer.
Den suveræne topscorer blev Ole Conradsen
med hele 16 mål (flot) derefter Kenni Olsen
med 7 mål, Søren Kromann og Peter Vanting,
der hver scorede 5 mål.
Jeg vil atter i år gerne sige tak til hele holdet og især til Ole Conradsen, der har været
til stor hjælp både som reserveholdleder og
ikke mindst som »indpisker« til søndagstræningen.

Vi fortsætter søndagstræningen for fuldt
knald, og hvis fremgangen fortsætter også
næste år, ser Bredballes førsteplads ud til at
være alvorligt truet..!
Gert Roland

Stilling Superveteran 2012
Super veteran (+50)
Kampe, mål og point

1. Bredballe IF
2. Uldum IF
3. Bredsten IF
4. Billund IF
5. Hedensted IF
6. Hover IF
7. Vejle B
8. Løsning IFj
9. Vinding SF
10. BS Grejsdalen
11. Jelling FSj
12. Vejle Kammerater
13. Ø. Nykirke IF
14. Vejle FC
15. Jerlev SG&IF

K
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

V
28
27
26
24
20
20
19
14
13
11
12
11
9
7
5

U
8
6
7
8
13
11
9
11
10
15
9
9
6
11
5

T
6
9
9
10
9
11
14
17
19
16
21
22
27
24
32

Score Point
78-32 92
94-40 87
70-38 85
60-27 80
82-40 73
56-49 71
59-47 66
45-59 53
54-66 49
46-59 48
35-56 45
41-70 42
34-68 33
44-79 32
18-86 20

65

Herre ungdomsafdelingen

Carsten S. Hansen, KUV-koordinator

KUV er en succes

Med risiko for at blive kaldt en pralrøv eller
andet: Når jeg bliver spurgt om, hvordan det
går i KUV, er svaret oftest: ”Det kører fantastisk, og vi er med til at gøre en forskel.” En
bemærkning, jeg gerne står til mål for, men
sandheden er også, at set-uppet fungerer, og
at de, der er en del af KUV på alle måder gør

en kæmpe indsats. TAK for det.
Men hvile på laurbærrene er der ingen af os,
der ønsker, selv om 2012 har været et år, hvor
vi ikke fik søsat så meget nyt, men derimod
videreudbygget eksisterende områder.
Kodeord til succes
Ærekærhed, åbenhed, loyalitet og trovær-

KUV årgang 2000
Bagest fra venstre: Laust Sørensen (Gauerslund IF) Conrad Laursen (Juelsminde IF) Malte Riisgaer (Sole IF)
Peter Balsgaard (FirehøjeIF) Esben Uhd Wind (Vinding SF) Kasper Duus (Ammitsbøl/Jerlev) Mathias Gramstrup (Ammitsbøl/Jerlev) Frederik Qvist Rasmussen (Erritsø GIF) Jonas Rasmussen (Bredballe IF) Jonas Ottesen (Erritsø GIF)
Forrest fra venstre: Lirik Preniqi (Tørring IF) Kasper Mikkelsen (Bredsten IF) Victor Olesen (Hedensted IF)
Simon Berg Madsen (Skibet IF) Jacob Højmark (Juelsminde IF) Laurits Grauballe (Skibet IF) Emil Thomsen (Jelling SF) Rasmus Wickstrøm (Skibet IF) Kasper Halkjær-Lassen (FC Grejs-dalen) Frederik Johansen
(Ammitsbøl/Jerlev) Alexender Pedersen (Sole IF) Mads Pedersen (Give Fremad)
Fraværende: Magnus Bruun (Erritsø GIF) Joakim Østergård (Hedensted IF)
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dighed er værdier, der arbejdes efter i KUV.
Formentlig er der fejlfindere, der vil kunne
pege fingre, men vi gør alle i KUV vores
ypperste hele tiden.
Men måske vigtigst, uden KUV-klubbernes
opbakning ville det ikke lykkedes – TAK for
det.
32 klubber i KUV
Ammitsbøl/Jerlev IF, Bredsten IF Engum UI,
Firehøje IF, Gauerslund IF, Hedensted IF, Hover
IF, Jelling fS, Ølholm B., Vejle FC, Bredballe
IF, Vinding SF, Erritsø GIF, Grejs IF, Lindved
GF, Uldum IK, Tørring IF, Skibet IF, Egtved IF,
Løsning IF, Vejle Kammeraterne, FCG / Grejsdal Sport, Sole IF, Daugaard IF, Give Fremad,
Højen IF, Øster Nykirke IF, Smidstrup / Skærup, BPI, Juelsminde IF, Kolding IF og Vejle B.
Ingen nye er kommet til i 2012, men mon
ikke der sker noget i 2013? Flere klubber har
ytret deres interesse.
KUV 2012/2013 - KUV kommer på besøg
Dialogen med KUV-klubberne er som sagt af
vigtighed for os. KUV-formand Peter Ladegaard og KUV-koordinator Carsten Hansen har

været på besøg i KUV-klubberne. Vi er slet
ikke rundt endnu, men hos de klubber, vi har
besøgt, har det rykket, og nye idéer er blevet
søsat og - eller ikke mindst - er forventningerne til hinanden afstemt.
Besøgene fortsætter i 2013.
Vejle Boldklub Koldings førstehold ønsker at
være med til at bidrage til KUV-samarbejdet.
I 2013 vil der blive sat endnu mere fokus på
arrangementer i KUV-klubberne. Der skal
spilles træningskampe, opvisningskampe og
sommerkampe ude i KUV-klubberne.
Derudover vil vi 2013 søsætte førsteholdstræning i KUV-klubberne og på Vejle Stadion
samt oplevelser på Vejle Stadion i forbindelse
med hjemmekampe. Spændende tiltag, hvor
vi vil kunne give jeres piger og drengespillere
en på opleveren.
VBK Trænerakademi - hold nu op…en SUCCES. Mikael Linde kaldte til fjerde sæson.
Klubberne fik tilsendt indbydelser, og hele 69
kursister meldte deres ankomst, så vi måtte
for første gang oprette to hold. 15 KUV-klubber og tre klubber udefra skulle gennemgå

KUV årgang 1999
Bagest fra venstre:
Jonas Søgaard Andersen (Vinding SF) Søren Beenfeldt Rothausen (Hedensted IF) Mads Juhl Pedersen (Egtved IF) Patrick Mogensen (KIF) Daniel Kristensen (Hedensted IF) Søren Mørch (Firehøje IF)Mads Steffensen
(KIF)
Forrest fra venstre: Michael Madsen (Vinding SF) Anders Vrang Thomsen (Bredballe IF) Magnus Bitsch (Give
Give Fremad) Rasmus H. Pedersen (Egtved IF) Martin Junker Nielsen Ammitsbøl/Jerlev) Marcus Iversen
(Hedensted IF) Alexander Frostholm (Hedensted IF)
Fraværende: Mikkel Jensen (KIF) Frederik Thomsen (KIF)
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otte moduler, hvoraf de seks var Coerver
(ønske fra kursister). TAK til kursisterne og
KUV-klubberne for den opbakning. Jeg ved,
I har fået noget i ryksækken, som jeres drenge og piger med sikkerhed har nydt godt af
hjemme i klubben.
Merrild Match – hold nu op…en SUCCES.
Det er fantastisk, at vi i efteråret satte
rekorddeltagelse med 94 hold, og siden den
første Merrild Match tilbage i efteråret 2010
har vi firedoblet deltagerantallet fra 24 til
nu 94 hold. I alt deltog 1800 spillere, trænere
og ledere i Merrild Match, ligesom de fem
arrangørklubber havde over 400 hjælpere i
gang i løbet af weekenden. Merrild Match
har udviklet sig fra at være et udpræget
dansk træningsstævne til nu at være en træningsturnering med et internationalt snit.
Nævnes skal det også, at KUV-klub arrangørerne også roser arrangementet til skyerne. Som Ib Pabst i Egtved siger: ”Genialt
koncept, der giver os muligheder for at vise
klubben frem, invitere og se fodbold på
højeste niveau, men vigtigst af alt har Merrild Match givet en sammenhold i klubben,

man ikke kan betale sig fra.”
Styregruppen med Ole Weiersøe, Henrik
Jacobsen, Kim Engstrøm, undertegnede og
de fem arrangørklubber , Hedensted IF, Egtved IF, Nr, Bjært, Tørring IF og Kolding IF., sørgede endnu engang for en stor succes. TAK
for jeres indsats.
Læs mere på: www.merrild-match.dk
Kompetancecenter, hold nu op… en SUCCES.
Ordet kompetencecenter kom på KUVklubbernes læber i 2012. KUV-klubberne
blev inviteret til informationsmøde og ikke
mindst sparringsmøde, så Vejle Boldklub Kolding, KUV og KUV-klubberne kunne søsætte et fælles epokegørende projekt i dansk
fodbold. Et projekt til fælles gavn for Vejle
Boldklub Kolding, KUV-klubberne og i sidste
ende dansk fodbold. Disse møder resulterede
i, at Gauerslund IF startede op i november
måned som et pilotprojekt.
Der er tale om målrettet kvalitetstræning /
færdighedstræning på børnenes præmisser,
træning ud fra Coerver-filosofien. Fodboldtræning ud fra devisen ”seriøs og sjov,” og
det får spillerne gennem udfordringer og

KUV målmænd
Bagest fra venstre: Andreas Johansen (Give Fremad) Mikkel Dupont Vilstrup (Bredballe IF) Frederik G. Kallesøe (Kolding IF)
Forrest fra venstre: Jeppe Skov Rasmussen (Firehøje IF) Søren Stampe (Bredballe IF) Kasper Rud (Gauerslund
IF)
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ved at tilegne sig færdigheder.
Otte KUV-klubber har allerede meldt deres
”ankomst” i 2013. VI ER KLAR til at blive det
næste kompetancecenter i KUV-området,
lyder det...
Kompetancecentret ledes af Jan S. Hansen,
der samtidig er leder af VB`s Mikroakademi.

KUV-hold

U-13 (2000), U-14 (1999) og U-15 (1998) er
årgangene, vi har arbejdet med i år.
1998 dog kun i foråret. Sebastian Bruhn og
Viktor Iversen, begge Bredballe IF, samt Lasse
B. Hansen, Egtved IF, blev inviteret til et VBforløb.
VB-forløb foregår ved, at spillere træner med
i VB en gang ugentligt, men hvor spilleren
stadig spiller hjemme i KUV-klubben. Vi forsøger på denne måde at finde de spillere, vi
ønsker til VB, men også på et meget bedre
grundlag, da han har været med over en
længere periode, og på den måde ved spilleren og familien (forhåbentlig) samtidig også,
hvad de går ind til, hvis et klubskifte bliver
aktuelt.
VB, KUV, KUV-klubberne og forældre/spillere
føler sig meget bedre klædt på til at tage
den rigtige beslutning.
Sebastian blev indstillet til VB´s U-15 hold, og
er i dag fast mand.
2000 og 1999 årgangene trænede KUV-træning ud fra konceptet:
Der trænes 12 gange fra marts til midt

november.
Der trænes teknisk træning efter Coerver
principperne.
Kampe mod andre talenthold i forbindelse
med 2 x talentturnering samt forkamp på
Vejle Stadion. (1999 holdet vandt ”turneringen” over de fem andre talenthold)
Træningen foregår ude i KUV-klubberne:
En af de helt store fordele ved det er, at der
derved bliver sat fokus på klubben og dens
trænere. Klubben inviterer deres trænere til
GRATIS inspirationstræning.

KUV samtale

Spilleren i centrum

KUV ser det som en mission at være vejleder
for hver enkelt familie i forhold til drengens
fodboldfremtid.
Øverst på dagsordenen står der ALTID – Spilleren i centrum.
For hvad der for den ene dreng er rigtigt, er
ikke nødvendigvis det rigtige for en anden.
Det er alt lige fra tidspunktet at flytte klub

KUV træning
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Årgang 1999: Fra forkamp på Stadion

på, til hvilken klub man evt. skal flytte til, da
der også sker spilleoverflytninger fra en KUVklub til en anden KUV-klub.
Der er mange interessepunkter, der skal
varetages i overvejelserne. Alt lige fra spillerdrømme til forældreambitioner og klubinteresser. Men som sagt: Øverst på dagsordenen
står der ALTID – Spilleren i centrum.

VB-forløb - vintertræning i VB

Fra KUV-holdene 2012 er følgende indstillet
til vintertræning / VB-forløb:
Årg. 1999: Marcus Iversen (Hedensted IF),
Mads Steffensen (Kolding IF – Tidligere Gauerslund) og Jonas Søgaard Andersen (Vinding SF) Søren Mørch (Firehøje IF)
Årg. 2000: Emil Thomsen (Jelling SF), Laurits
Grauballe (Skibet IF), Mathias Gramstrup
(Ammitsbøl/Jerlev)
Spilleroverflytninger 2011 / 2012
Nedennævnte spillere har på den ene eller
anden måde været tilknyttet KUV-talentudvikling i 2011/2012 og i samarbejde med
moderklub, VB og forældre/spilleren valgt et
forløb, der nu har udmøntet sig i, at de i dag

KUV træning
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spiller i VB.
Tillykke og held og lykke fremover til:
Årg. 1997: Casper Bruun (Kolding IF - til VB i
januar 2012)
Årg. 1998: Rasmus Henriksen (Skibet IF, tidligere Give Fremad – til VB i januar 2012 efter
vintertræning) og Sebastian Bruhn (Bredballe IF – til VB i sommerpausen 2012)
Årg. 1999: Lukas Skjoldborg From (Ammitsbøl/Jerlev IF – til VB i januar 2012 efter vintertræning)
Svein Knut Magnussen (Firehøje IF – til VB i
sommerpausen 2012)
Spillere, der gennem tiden er kommet til VB
gennem KUV og stadig er i VB U-17 – U-19
U-19: Jesper Svenningsen (Vinding SF), Nikolaj Vilsbøl (Vinding SF), Jonas Djernæs (Vinding SF) og Jonas Dalstrup (Bredsten IF)
U-17: Mads Døhr (Vinding SF) (DBU U-16),
Ole Bisp Rasmussen (Vinding SF) (DBU U-17),
Andreas Winther (Give Fremad), Martin
Damsbo (Skibet IF – tidligere Give Fremad),
Oliver Olesen (Løsning IF) og Casper Bruun
(Kolding IF).

Maskotter hilser på Ejgil Egern

Derudover skal nævnes, at der på DBU
Talentcenter U-15 i løbet af 2012 har deltaget tidligere KUV-spillere: (spiller i dag U-15
Mester i VB)
Jonas Erngaard (Vejle Kammeraterne) og
Rasmus Henriksen (Skibet IF – tidligere Give
Fremad)

derlig indsats. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer igen i 2013.
MEN, MEN der er også brug for dig, der lige
nu læser dette og tænker: ”Det vil jeg også
være en del af.” Så kom ud af busken. Jeg
har alle slags opgaver. Lige fra hjælp på Vejle
Stadion om søndagen ved hjemmekampene,
opgaver, der kan laves på hjemmekontoret,
når ungerne er lagt i seng, til fodboldrelaterede opgaver, som KUV-holdet, kompetancecentret etc. PRØV at udfordre mig.
Hold nu op……. Hvis succesen skal opretholdes næste år, så skal arbejdshandskerne på.
Men det er vi klar til.
På gensyn i 2013.
KUV Koordinator
Carsten S. Hansen

Overrækkelse af 15.000 til VSF, som har leveret Oliver Thychosen

Oliver Thychosen – Vejle Boldklub og VSF fik
penge
På sigt skal KUV-samarbejdet være en fødekanal til Vejle Boldklub Koldings førstehold
for derved at skaffe og udvikle ”lokale” spillere, som tilskuere og sponsorer kan identificere sig med.
I KUV-aftalen står: Når en spiller fra en KUVklub har spillet 10 gældende kampe på Vejle
Boldklub Koldingsførstehold, tilfalder der
spillerens oprindelige moderklub/klubber
20.000 kr. til fordeling i forhold til det antal
år, hvor spilleren har spillet fra U-6 til og med
det år, hvor evt. overflytning til VB finder
sted.
Derfor er det også med stolthed, vi igen i
KUV kan udbetale 12.000 til Vinding SF og
8.000 til Vejle Boldklub.
TAK for i år.
Hold nu op…..en SUCCES ☺ MEN vi hviler ikke
på laurbærrene. Uden samarbejdet med de
32 samarbejdsklubber, de meget kompetente
trænere/ledere i KUV og VB, havde jeg ikke
kunnet kalde det for en succes. Jeg kan ikke
takke jer nok for den opbakning og sparring,
jeg får alle steder fra, inkl. tilliden fra Talentsektoren med Lasse Christensen i spidsen.
Tak til alle, der på den ene eller anden måde
har været med til at bidrage til 2012. I leverer
alle på den ene eller anden måde en uvur-

Trænerakademi

For at kunne motivere, fastholde og udvikle
især de unge fodboldspillere i klubberne,
kræver det blandt andet, at trænerne er
klædt ordentlig på til at kunne hjælpe hermed. At flere og flere klubber godt er klar
over, at det i høj grad handler om at give
trænerne de nødvendige redskaber, vidner
deltagerantallet til dette års trænerakademi
i Vejle Boldklub Kolding om.
To hold med hver et deltagerantal på
omkring 30 personer var dobbelt så mange
som forrige år.
Otte moduler fordelt over hele året gjorde
det fra starten overskueligt rent tidsmæssigt. Man behøvede ingen fodboldmæssige
forudsætninger for at kunne deltage – kun
tiden og lysten.
De fleste moduler var opdelt med praktisk
Coerver-træning med medier i forskellige
årgange, hvorefter der var en teoretisk gennemgang af det, vi havde oplevet på banen.
Der skal ikke herske tvivl om kompetencen hos underviseren fra Coerver. Niveauet
var passende og øvelserne gennemtænkte.
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Systemet var det samme fra gang til gang
med hensyn til opbygningen af træningen,
og det gav i sidste ende en god forståelse
for, hvordan en træning skal opbygges i
Coerver-regi. Vores opgave som kursister var
og er stadig at korrigere øvelserne ned på
et niveau, som passer til de årgange, vi selv
træner.
Udbyttet af modulerne var for mit eget vedkommende varierende. Jeg opnåede helt
klart størst udbytte på de moduler, hvor vi
enten selv var medier, eller hvor der var stillet
medier til rådighed af en lokal klub.
Det har helt sikkert været inspirerende, og
mange af de øvelser, der er blevet gennemgået på akademiet, er blevet testet på træningsbanen i klubben – og de virker!
Så uanset om man er helt ny i faget, eller
man har været træner i mange år, vil akademiet give ny motivation og fylde trænerhæftet op med rigtig mange gode øvelser
for unge spillere i alle aldre. Selv om kurset
kræver, at man lægger en del timer i det, er
tiden givet godt ud, da man efterfølgende
hurtigere og mere effektivt kan planlægge
træningen – vel at mærke med gode resultater til følge.

tingene lidt mere håndgribeligt.
Min deltagelse på Trænerakademiet har
betydet, at den træning, jeg planlægger, er
mere struktureret, og jeg har fået en masse
nye ideer til træningen. Børnene synes, det
er sjovt og spændende at prøve nye øvelser
og opleve en anden måde at lære forskellige
færdigheder.
Jeg vil helt klart anbefale Trænerakademiet
til andre trænere – hvad enten de er helt
nye i faget eller har trænet i mange år. Der
behøves ingen forudsætninger kun tid og
lyst. Modulerne ligger spredt, så det ikke
bliver for tidskonsumerende i en i forvejen
travl hverdag, hvor mange trænere træner
to gange om ugen.
Stine Juul Hansen
Firehøje IF

Michael Preetz
Firehøje IF
Jeg har været fodboldtræner en del år efterhånden og blev af min klub tilbudt at deltage på Trænerakademiet. Jeg takkede straks
ja, da jeg mente, at det kunne give mig nogle
redskaber og ideer, jeg kunne overføre til mit
daglige arbejde i klubben.
Forløbet var delt ind i moduler, som havde
forskellige temaer. En god del af temaerne
omhandlede Coerver-coaching og filosofierne bag. Målet med modulerne var, at vi til
sidst skulle planlægge en træningssession for
hinanden efter Coervers principper.
Alle moduler var delt, således der både var
praktisk træning og teori. Dette mix var rigtig godt, og det var virkelig godt, at man
efter teorien kunne stille kritiske og uddybende spørgsmål til træneren.
Rent praktisk var vi på besøg i forskellige
klubber i KUV-samarbejdet. I nogle af modulerne var vi selv medier, andre gange var det
spillere fra den klub, vi besøgte. Begge dele
var lærerigt, men det var rigtig godt at få
mulighed for selv at prøve øvelserne.
En af udfordringerne i forhold til undervisningen var at få det brugt hjemme i klubben.
Derfor var det rigtig godt at se træneren lave
øvelserne med børn på nogenlunde samme
niveau som dem, jeg selv træner. Det gjorde
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Frederik Gohr Kallesøe

Jeg har netop afsluttet min anden sæson
af KUV og den sidste gang for mit vedkommende. For mig betyder og fylder fodbold
rigtig meget i hverdagen. Jeg går til daglig
på Brændkjærskolens idrætslinje i 7. klasse,
hvor tre ugentlig træningspas om morgenen
giver en god start på dagen. Jeg startede
med at spille fodbold som helt lille i Almind.
For ca. 2 år siden startede jeg nede i Kolding
IF, hvor der er et højere niveau, og nye udfordringer ventede mig. Jeg spiller nu på U-14
M1.
Jeg fik chancen for at deltage i KUV første
gang i foråret 2011. Det var rigtig spænden-

de med de knap to timers træning med 100
procent fokus på målmandstræningen, som
virkelig kræver, at man er klar og 100 procent
koncentreret om opgaverne. Som afslutning
på sæsonen 2011, blev man inviteret til en
afsluttende samtale, hvor man gennemgik
en færdighedsprofil, og man fik en snak om
fremtiden. Her fik jeg så den besked, at jeg
ville være på listen over de spillere, der skulle
være med i næste sæson.
Det var jeg meget stolt over og ventede nu
spændt på den nye sæson af KUV.
I marts måned startede KUV så op igen, og
det var dejligt at gense trænerne og drengene igen. Udover træningen deltog vi i Jysk
Talentturnering, som foregik over to stævnedage. Vi sluttede af med at vinde stævnet
og skulle efterfølgende på Silkeborg Stadion
modtage pokalen i halvlegen, fantastisk
følelse med alle de tilskuere, som klappede
af os.
Jeg har lige afsluttet mit KUV forløb med
den afsluttende samtale, hvor jeg fik en
superflot udtalelse med mine styrker og på
hvilke områder, jeg med fordel kan sætte ind
for at blive en endnu bedre målmand.
KUV har været en fantastisk god oplevelse.
Jeg har lært en masse nye ting inden for fodbold, ikke kun det at være målmand, som i
dag også kræver, at man meget mere er en
del af spillet. Det er også blevet til mange
nye venner, som kontakten holdes med via
Facebook, mobil, eller som man mødes med
ude omkring på de forskellige fodboldbaner.
Det er altid sjovt at møde nogen, man har
spillet i KUV sammen med.
Med håbet om en fantastisk foldboldfremtid
vil jeg gerne takke for en masse supergod
træning og gode oplevelser med målmandstræner, trænere og spillere i KUV.
Frederik Gohr Kallesøe

Emil Thomsen

Jeg hedder Emil Thomsen og spiller til daglig
i Jelling FS på U-13 drenge.
I perioden fra marts 2012 til november 2012
har jeg deltaget på KUV holdet årgang 2000.
Jeg fik mulighed for at deltage i udtagelsestræningen til årets KUV hold og var heldig at
været blandt de 28 udvalgte drenge, der har
dannet dette års KUV trup.
Jeg mødte op til udtagelsesdagene med store forventninger og med store sommerfugle
i maven. Jeg vidste ikke helt, hvad der ventede mig, men når interessen er fodbold, så

gjorde det ikke noget, at det både regnede
og var koldt på disse træningsdage.
Vi øvede teknik og spillede lidt kamp. Jeg
følte ikke, at det var en ”konkurrence,” jeg
var med i, men nød bare dagene, der var
fyldt med godt fodboldspil og nye kammeratskaber.
Min store interesse er fodbold - både på og
uden for banen - og jeg glæder mig hver
gang til at komme til træning og kamp. Jeg
har nydt at være en del af årets KUV hold og
har igennem deltagelse på KUV holdet og til
KUV træningen fået en kæmpe mulighed for
at dygtiggøre, og udvikle mig til en endnu
bedre og »bredere« fodboldspiller.
Niveauet i træningen og hos mine trænere
har været højt. Det har været super, da det
har betydet, at vi alle er mødt op til træning
100 procent klar og 100 procent fokuseret på
at få en god træningsaften.
En af de største oplevelser, jeg har haft
sammen med dette års KUV hold, var, da vi
spillede forkamp på Vejle Stadion. Kampen
vandt vores KUV hold med 7-3. Det var bare
megastort.
Kammeratskabet er også en stor del af KUV
holdet. Jeg har fået en masse nye og rigtig
gode kammerater.
Når der ikke lige står fodbold på programmet, så kommunikerer vi lystigt via mobilen,
Skype, FaceBook eller ses. Det er en fornøjel73

se, at man også er kammerater, selv om man
indimellem spiller mod hinanden på vores
lokale klubhold i løbet af sæsonen.
Emil Thomsen
KUV årgang 2000, Jelling FS
Som Emils forældre har det været en fornøjelse af følge KUV træningen og kampene
fra sidelinjen. Dejligt, at der er stor forældreopbakning og dejligt med den positive stemning hver eneste gang.
Det er også dejligt at se og mærke de altid
oplagte og meget engagerede trænere, der
er tilknyttet KUV holdene.
En stor tak til trænerne for deres altid positive tilgang til fodbolddrengene. Vi er som
forældre sikre på, at det har givet Emil en hel
del på hans konto mht. fodboldopfattelse og
fodboldopdragelse.
Emil har ved afslutningen af KUV sæsonen
2012 fået muligheden for at deltage i vintertræningen i VB. Det har Emil med stor glæde
sagt ”ja tak” til, og så må vi se, hvad Emils
fremtidige ”fodboldhistorie” kommer til at
byde på.
Emils forældre

ke 1 hold.
I 2011 spillede jeg for Gauerslund IF, og min
daværende træner valgte mig og tre andre
til KUV udtagelse. Det foregik ved, at der
var to udtagelsestræningspas, hvortil der
var blevet mange andre og lige så nervøse
drenge indstillet. Der stod folk og kiggede
og noterede under udtagelserne, mens vi
lavede øvelser. Jeg ville gerne med på KUV
holdet, da jeg tænkte, det ville være en god
mulighed for mig at udvikle mig på, så jeg
kæmpede og gjorde mit bedste for at blive
udtaget. Engang efter anden udtagelsestræning fik jeg besked om, at jeg var kommet med. Jeg blev meget glad og stolt. Jeg
skulle så træne med de andre drenge fra de
forskellige klubber i løbet af sæsonen. Der
opstod et godt kammeratskab blandt os alle,
og højdepunkterne var talentturneringen og
forkampen på Vejle stadion.
Året var gået på KUV, og jeg trængte til lidt
større udfordringer, så jeg skiftede i vinterpausen fra Gauerslund til Kolding IF.
Jeg blev igen indstillet til udtagelse, og denne gang skulle jeg kun være med til den ene
træning, da jeg fik den glædelige besked
om, at jeg var forhåndsudtaget. Jeg var overlykkelig og meget stolt af mig selv. Så mødte
vi op til træning i en af klubberne, og der var
kommet nogle nye ansigter med på holdet,
men der var også nogle af de ”gamle” fra
sidste år.
Vi fik også nye trænere til denne sæson, og
de har lavet nogle spændende øvelser og
træningspas med os, som har udviklet mit
spil meget.
Der har været mange store oplevelser med
KUV, og den største var her i år 2012, da vi
igen var med i talentturneringen. Vi vandt
den med en målscore på plus 1, og vi fik overrakt pokal og medaljer på Silkeborg Stadion
i halvlegen af en superligakamp mellem Silkeborg og AaB.
I efterårsferien blev jeg inviteret ind og træne med VB’s U-14 hold. Det var spændende.
Jeg var dog kun med om mandagen, da mit
hold skulle være medie for DBU.
De to år, jeg har været med på KUV holdet,
har betydet meget for min udvikling både
mentalt og som fodboldspiller. KUV har også
givet mig mange nye venner.
Det har været gode spillere og trænere begge år.
Mads Steffensen

Mads Steffensen

Hej, jeg hedder Mads Steffensen, og jeg spiller til daglig på Kolding IF´s U-14 Mesterræk74

Teknikdag
I samarbejde med KUV og Vejle Boldklub Kolding arrangerede Coerver Coaching lørdag
den 4. august 2012 teknikdag for drenge og
piger på banerne ved Vejle Idrætsefterskole.

I fire timer fik deltagerne teknisk træning af
Coervers danske og internationale trænere
samt en officiel Coerver-Coaching T-shirt.
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Fodbold og uddannelse

Hvordan kombineres fodbold og
uddannelse?

Kombinationen af ungdomsuddannelse og
elitefodbold kan godt være lidt af en udfordring, men et stærkt samarbejde mellem
de lokale uddannelsesinstitutioner og Vejle
Boldklub Kolding sikrer, at klubbens ungdomsspillere får optimale betingelser under
deres uddannelse.
Det har givet resultater denne sommer. Således udklækker Campus Vejle og Rødkilde
Gymnasium fem studenter i Vejle-Koldingtrøjen. De fem spillere er Jonas Dalstrup,
Jacob Poulsen, Ronni Nordnæs, Jeppe Kirk
og Jonas Malberg. De tre førstnævnte har
færdiggjort den treårige HHX-uddannelse,
mens Jeppe Kirk har gennemført den toårige
HG, som er en erhvervsfaglig uddannelse.
Endelig er Jonas Malberg blevet student fra
Rødkilde Gymnasium.
Jonas Dalstrup og Jeppe Kirk har efter som76

merpausen spillet på Vejle Boldklub Koldings
U-19-ligahold. Jonas Malberg er skiftet til
Hedensted IF’s Danmarksseriehold.
Vejle Boldklub Koldings talentchef Lasse
Christensen glæder sig over, at klubbens
unge spillere kombinerer uddannelse og elitefodbold.
”Det er vigtigt for os, at spillerne får gjort
deres uddannelse færdig, for det er kun et
fåtal af ungdomsspillerne i dag, der slipper
igennem nåleøjet til professionel fodbold,”
siger Lasse Christensen.
”Det er især det stærke samarbejde mellem
Campus Vejle og Vejle Boldklub Kolding, der
gør, at det kan lade sig gøre at kombinere
elitefodbold og uddannelse. De er stærke på
uddannelse, vi er det på talentudvikling, og
i fællesskab kombinerer vi dette på fremragende vis.”

Scouting
Endnu et spændende år er gået. Et år, hvor
vi endnu engang må konstatere, at vi har
flyttet os i den rigtige retning - både med
at udvikle os og opnå resultater. Vi kan se,
at de tiltag, og den måde vi gør tingene på
- både for spillere og scouts – også virker i
den daglige gøren. Vejle Boldklub Koldings
helt klokkeklare holdning til at opretholde
etik og moral samt være ærlige om det, vi
går og laver, bliver værdsat, når vi kommer
rundt, og det gode gamle ry med, at Vejle er
klubben, der udvikler talenter, er igen noget,
man hører, når man kommer rundt. Det varmer og er dejligt at høre.
Der er ingen tvivl om, at det kæmpe stykke
arbejde, der bliver lavet i VBA, KIF og talentsektoren i form af tiltag som mikroakademier, kompetencecentre, skole set-up og
ikke mindst de super rammer vi har fået i VBParken og vores nye stadion også klart er et
stort plus, når vi kommer rundt i landet. Vi
høster store roser rundt omkring som klub.
Konkret kan vi fortælle, at vi i afdelingen har
haft kontakt/dialog/møder med ikke færre
end 74 spillere i årgangene 1994-2000 i indeværende år. Det skal jo så siges, at vi er meget
bevidste om, at har vi kontakt til 10 spillere,
er det måske realistisk at flytte 1-2 heraf, derfor det høje tal. Vi har flyttet 17 spillere til

Nicolai Døj, årgang 1995, som i år er hentet til VBK’s
U-19 Liga hold i Næsby Boldklub

Vejle Boldklub Koldings hold i ovenstående
årgange. Vi har p.t. 28 spillere i forløb, som
jo er en stor del af den proces, vi bruger, for
at spillere, forældre og klub lærer hinanden
bedre at kende før et eventuelt klubskifte.
Alle har således den rigtige ”mavefornemmelse” for et eventuelt klubskifte, ligesom
vi har fået set spilleren ordentligt an inden
en flytning. Ydermere er vi i dialog med otte
spillere herom. Så det har været et travlt år
i afdelingen.
Vi er i år kommet op på at være 40 scouts,
som dækker hele landet – vi har netværk i
Nordtyskland og på Færøerne – så vi er efterhånden blevet en stor flok, som arbejder på
at finde de talenter, som skal være med til
at forstærke det i forvejen kæmpestore og
flotte stykke arbejde, som bliver lavet i Vejle
Boldklub og Kolding IF.
Vi har også i år været så heldige at finde en
sponsor til vores afdeling – VisionCare har
sponsoreret polo-trøjer til samtlige scouts –
det sætter vi stor pris på, så tak herfra.
I år har der været tre samlinger for spillere
udefra sammen med egne hold. Dette er for
at få dem sammenlignet med spillere i eget
regi. Det kørte super - som altid i godt samarbejde med U-trænerne - i påskeferien, uge
7 og uge 42. Herudover holdt vi en Talentskole i VB-Parken søndag den 25. november
2012. Der deltog ikke færre end 24 spillere i
træningen – der var inviteret spillere fra Jetsmark i Nord til Sønderborg i Syd, fra Holstebro i Vest til Roskilde i Øst, hvilket jo meget
godt fortæller, hvor dygtige vore scouts er
ved at være til at lure i hele Danmark. Denne
dag var samtlige trænere/ledere fra talentsektoren på træningsbanen, der blev serveret god mad fra VB’s Venner i VB-Parken, og
alt i alt var vi over 70 spillere, forældre og
trænere/ledere på dagen. Den blev så afsluttet med et besøg på Stadion, hvor vores førstehold flot slog Lyngby med 2-0 og dermed
kan overvintre på andenpladsen i 1. division.
En super afslutning på et super arrangement,
som der allerede er aftalt to mere af i det
kommende år.
Vi har ganske som foregående år lavet scoutarrangementer hen over året. I år har vi
sammen med VBA og talentsektoren været
samlet til sommerevalueringen. Her mødte
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Spillere udefra samt fra KUV, der deltog med VB-holdet i Brøndby Cup 2012. Fra venstre: Mathias Steen
Bjerring (Jetsmark IF), Svein Knut Magnussen (Firehøje IF – i dag VB U-14), Patrick Lauridsen (Grindsted – i
dag VB U-14), Søren Sttenberg (Kolding B – i dag VB U-15), Daniel Kvistgaard (Holstebro B), Nikolaj Højbak
Lyngø (Jetsmark IF/Blokhus FC), Viktor Iversen (Bredballe IF), Jacob Vestergaard (IF Lyseng - i dag VB U-15),
Malte Amundsen (Næstved IF), Mathias Høst Andersen (Næstved IF) og Daniel Juel (Kolding B - i dag VB
U-15).

10 scouts ind, som delvis deltog i det samlede
arrangement, men vi kom også til at sidde
for os selv for at debattere, hvordan vi kunne
gøre hinanden og dermed afdelingen mere
effektiv. Et godt og vellykket arrangement,
som vi har haft stor gavn af her det sidste
halve år i vores daglige virke. Altid dejligt,
når scoutsene selv er med til at finde de brugbare værktøjer. Efterfølgende var vi alle ude
og se DBU’s U-15 Talenttræf (spillere fra de 6
U-15 Talentcentre) på Vejle Idrætsefterskole,
hvor man ser de kommende U-16 landsholdsspillere kæmpe om de få pladser i truppen.
Derudover har vi haft et socialt arrangement,
hvor hele 12 scouts og vores nye sponsor deltog. Vi spiste sammen til pokalkampen mellem Vejle Boldklub Kolding og Randers FC –
her fik vi snakket og hygget i rare omgivelser.
Ydermere har vore scouts, igen i år haft
muligheden for at deltage på Trænerakademiet via KUV – på lige vilkår med trænere/
ledere i vore samarbejdsklubber – dette tilbud valgte tre scouts at tage imod for på
den måde at få vore principper og filosofier
endnu bedre ind under huden.
Til sidst skal der lyde en kæmpe tak til vore
scouts for den store indsats i marken – I gør
et KÆMPE stykke arbejde, som vi sætter
STOR pris på. Også TAK for godt samarbejde
til Carsten Skovdal Hansen fra KUV som min
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sparringspartner i det daglige. TAK til trænere og ledere i VBA samt talentsektoren –
jeres hjælp er uvurderlig.
Med sportslig hilsen
René Lybek Hansen

Scout-koordinator, René Lybek Hansen

2012 i talentsektoren

Lasse Christensen

Sæsonen 2012 har igen budt på et højt aktivitetsniveau i sektoren. Vi har afviklet Merrild Match i marts og igen i november. Det er
et stævne, som er med til at vise de dygtigste fodboldspillere i U12 – U15 frem i nogle
af vore KUV klubber. Stævnet viser styrken
i det samarbejde, vi har i regionen, til gavn
for både klubber, spillere og Vejle Boldklub
Kolding. Til stævnet i november havde vi
også deltagelse af hold fra Norge, Sverige,
Finland, Tyskland og Tjekkiet, i alt 90 hold
deltog.
Seneste skud på stammen er oprettelsen af
et nyt tiltag, Kompetencecenteret i Gauerslund, med færdighedstræning for drenge og
piger i alderen 5-11 år. Det første af sin art i
dansk fodbold!
Nu venter vi så på, at også pigerne tilmelder
sig!
Det har allerede fra starten vist sig som en
stor succes med 65 tilmeldte drenge. I løbet
af 2013 forventer vi, at starte 4-5 centre mere
op i området.
Centrene, såvel som Mikroakademiet i Kolding IF og Vejle B, ledes af Jan S Hansen,
Danmarks bedste børnetræner.
For eliteholdene i U/17 og U/19 har sæsonen
2011/2012 været en blandet oplevelse. Begge hold sluttede sidste sæson under midten,
hvilket vel nok var under det forventede.
Det til trods, har vi løbende haft spillere med
på diverse U-landshold, så her fastholder vi
vores gode position.

Vi har med U19 holdet deltaget i en turnering i Oslo i januar med deltagelse af norske
og svenske klubber samt OB og FCK.
Senere på året deltog både U17 og U19 i
en invitationsturnering i Holland. Her vandt
U/19-holdet.
Sommerens træningslejr gik denne gang til
Jablonec i Tjekkiet, hvor vi under gode forhold startede den nye sæson, samt spillede
en træningskamp med begge hold. Kampe,
der er med til at give vore unge spillere god
international erfaring.
Patrick Jensen var med på det U/19-landshold, som kvalificerede Danmark til forårets
Elite round i UEFA. Som et bevis på Patricks
høje niveau var han anfører for holdet i dets
sidste kamp på Cypern.
Patrick Rasmussen, topscorer på U17 holdet
i sidste sæson, var med U17 landsholdet i
Tjekkiet. Her glippede videre kvalifikation
desværre.
Talentsektoren sendte til den nye sæson
tidligere U/17-træner Nikolaj Primdal op
som assistent på 1. holdet, og det gjorde, vi
fik en gammel kending tilbage i Claus Nør.
gaard, som efter 3 år som Talenttræner i DBU
og assistent på især U17 landsholdet fra sommerferien overtog U/19-holdet. Den tidligere
U/19- træner Kim Engstrøm fortsatte nu med
U17 holdet. Ved første halvsæsons afslutning
er U/19-holdet placeret i den øverste halvdel af U/19 ligaen, mens U17 har haft større
udfordringer og er placeret nede i tabellen.
For begge hold er der forventninger til, at
resultaterne forbedres, og at præstationen
fastholdes. Det er dog vigtigt, vi skelner mellem disse 2 ting. Det er præstationen, der
har størst fokus, da det er gennem denne,
spillerne udvikler sig, og i sidste ende er det
præstationen, der skaber resultaterne.
Det er glædeligt at se, at Talentsektoren
også i denne sæson har fået spillere implementeret i klubbens 1. hold, da Oliver Thychosen, Niels Bisp og Sani Tahir blev rykket
op i truppen. Truppen består i øjeblikket af
9 spillere, som har fået deres fodboldopdragelse i Talentsektoren.
Lasse Christensen

Der er friske nyheder på www.vejleboldklubkolding.dk
79

Årsberetning for herreungdom 2011
Som tidligere år berettes år 2012 som to ”halve” turneringsår, nemlig
forårsturneringen
(afslutning af 2011-2012
sæsonen) og efterårsturneringen (opstart af 20122013 sæsonen). Derfor
virker beretningerne for
Henrik Jacobsen,
de enkelte aldersårgange
formand ungdom
måske lidt forvirrende,
idet disse beretninger jo vedrører hele to
årgange af ungdomsspillere. Alt sammen
naturligvis forårsaget af, at DBU Jylland for
nogle år siden valgte et turneringsforløb,
som gik fra august til juni.
Som afslutning på 2011-2012 turneringsåret
kunne konstateres tre kredsvindere, men
ingen jyske mestre. De tre kredsvindere var i
U-14 M, U-14 B og U-19 A. Mens U 14 M tabte
i semifinalen, så var kredsmesterskaberne for
U-14 B og U-19 A afgørende for, at begge
hold fra efteråret rykkede op i henholdsvis
U-15 A og U-19 M.
Efteråret har efterfølgende været af en blandet størrelse. Mesterrækkeholdene har gjort
det flot og med resultater, som betyder, at vi
fra foråret har Mesterrække 1 for U-13, U-14,
U-15, U-17 samt Mesterrække 2 for U-19.
Meget tilfredsstillende.
Desuden har vi på medlemssiden for U-17
og U-19 takket være superengagerede trænere bevaret en enestående interesse blandt
de unge mennesker, som resulterede i, at vi
gennem hele efteråret stillede med hele fire
hold i U-17 og to hold i U-19.
Desværre har det modsatte været gældende
for de lidt yngre aldersgrupper. Det lykkedes
aldrig at finde trænere til vore U-13 A og
B hold efter sommerferien, hvorfor mange
medlemmer forlod klubben. Samtidig blev
den i forvejen lidt tynde U-15 A trup grundet
efterskole reduceret med tre-fire medlemmer, hvilket medførte, at vi måtte trække det
ellers kvalificerede U-15 A hold. Kun vor U-14
afdeling har forøget sine holdaktiviteter og
deltog i efteråret med hele tre hold i DBU
Jyllands turneringer.
VB Parken udvikles til stadighed. Vi har stadig et stykke vej at gå – primært omkring
disciplin og ”passen på” anlægget – men nu
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er de ydre rammer i hvert fald tilfredsstillende. Vi ser også flere og flere aktiviteter i
VB Parken, således arrangeredes i 2012 Pige
Cup, DBU`s Fodboldskole, Pigeraketten, Uge
42-træning for de yngste med meget mere.
Vejle Boldklubs Mikroakademi under ledelse
af Jan S. Hansen tiltrækker nu ikke kun børn
fra nærområdet, men også børn fra udkanten af KUV-området. Desuden har projektet
vakt genlyd hos øvrige talentudviklingsklubber, og selv DBU har forespurgt til indhold
og struktur.
I begyndelsen af 2012 forsøgtes etablering
af et VB Udviklingscenter/SFO for områdets
10-12 årige. Formålet var primært at tilbyde
drenge og piger bevægelsesøvelser fra fodbold til andre udendørsøvelser, således at
man motorisk udviklede sig. Desuden var
sund kost, VB-kultur og masser af frisk luft
nogle af hovedingredienserne. Desværre
måtte VB af logistiske og økonomiske årsager sætte projektet i ”vente-position.”
Lige så god en oplevelse det er hver weekend at følge de mange VB-talenter, som nu
optræder på og omkring klubbens 1. divisionshold, lige så stor udfordring er det fortsat
at fastholde vore U-19 spillere over i herreseniorregi. På trods af et godt samarbejde med
herresenior lykkedes vi heller ikke i 2012 med
dette, og alt for mange 1993`ere forlod efter
første halvår VB til fordel for mange af vore
oplandsklubber. Med de mange U-19-spillere
p.t. i VB-regi bliver det et klart fokusområde
i foråret 2013 via gode seniortrænere og det
rette træningsmiljø at sikre en god overgang
fra ungdom til herresenior.
Hjemmesiden bliver mere og mere informativ og udgør i dag klart klubbens foretrukne
medie for kommunikation og information
såvel internt som eksternt. Vi skal dog som
brugere – og det gælder os ledere, trænere
samt spillere/forældre – være bedre til selv
at benytte os af hjemmesiden, så den også
i fremtiden opnår den fulde anvendelighed.
Informationer
omkring
hold-,
bane-,
omklædningsproblematikker,
medlemsrestancer og meget mere er fornemt blevet
formidlet af vore ungdomsafdelingsledere
Carsten, Maiken (foråret), Ole, og Jes, som

jeg takker for et rigtigt godt samarbejde.
Desuden har Ivan bistået fornemt på de mere
tværgående projekter.
Også en stor tak til

God jul til alle og på gensyn til endnu et
aktivt VB-ungdomsår i 2013.
Henrik Jacobsen
ungdomsformand

- Vivian for et efterhånden mangeårigt
samarbejde i sekretærrollen;
-	Lasse og øvrige VBK-trænere for super
samarbejde i vor talentudvikling på tværs af
aldersgrupper og tilhørsforhold;
- Anette som materialeansvarlig og ansvarlig for DBU`s Fodboldskole;
- Carsten Hansen som kontakt og sparring
over for områdets KUV-klubber;
- Carsten Quist og Finn Poulsen som kampfordeler og klubsekretær;
-	Kurt Christensen som sportslig konsulent
for U-17 og U-19 afdelingen.
Vi har henover 2012 deltaget i mere end 1000
ungdomskampe - fortrinsvis i Danmark, men
også i udlandet, og vi har i det forgangne år
kun i ganske få tilfælde haft indberetninger
omkring dårlig opførsel. Tak for det.
Ser man til sidst frem imod 2013, må vore
fælles udfordringer være:
-	En fortsat optimering af forholdene i VB
Parken. Vi skal være bedre til at tage vare på
anlægget og vore rekvisitter og hele tiden
påtænke de flotte forhold, vi nu har til rådighed.
-	En bedre styring/struktur i de ældste
årgange med fastholdelse af vore medlemmer som overordnet mål. Vor ungdomskonsulent på dette område er nu mere bekendt
med vore ”drenge”, og i tæt samarbejde
med vore U-19 trænere og vor herreseniorafdeling bliver 2013-forårets store udfordring
at indlemme vore U-19-medlemmer i VB`s
seniorafdeling.
-	En omstrukturering af ungdomsafdelingen med det formål at sætte endnu større
fokus på udvikling af ungdomsbredden.
-	Etablering af stævner/træningsarrangementer i VB Parken.
- Identifikation af flere ressourcepersoner
til varetagelse af opgaver af såvel praktisk
art som løsning af mere administrative opgaver.
Afslutningsvis skal lyde en tak for en fantastisk indsats til vore ungdomsledere og ungdomstrænere samt for god opbakning fra
spillere og forældre.

Vestergade 18
7100 Vejle
Telefon 72 34 90 50

engros og detail
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag kl. 8-14
Fredag .............. kl. 8-17
Lørdag .............. kl. 8-12

NØRUP MEJERI
J. R. Beierholm Poulsen
Nørup, 7182 Bredsten
Telefon 75 88 30 16
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U-19 og U-17 Drenge
Foråret startede vi i U-19
A, hvor vi arrangerede træningskampe mod rigtig gode
U-19 M hold, hvilket gav en
god ballast senere på foråret,
hvor holdet suverænt vandt
deres pulje under DBU JylCarsten Quist
land og dermed rykkede op i
Mesterrækken efter sommerferien. Det flotte resultat blev opnået med
en grundstamme på ca.14 spillere hvilket må
siges at være utrolig flot klaret af Jan Erik,
Ole & drengene.
Efter sommerferien rykkede der en del spillere op fra U-17 afdelingen, hvilket betød, at
vi eftertilmeldte et ekstra hold i U-19 A. Vi
havde imidlertid svært ved at skaffe en træner til holdet, så vores dygtige trænerteam
fra Mesterrækken tog sig også af dette hold i
samarbejde med konsulent Kurt Christensen,
som herfra skal have sin store tak for hjælpen.
Resultaterne for de to U-19 hold var i efteråret knap så gode, idet Mesterrækken blev
nr. 4 ud af de seks hold i puljen, mens A-holdet endte sidst i deres pulje. For begge holds
vedkommende kæmpede drengene dog
utrolig godt, og de har igennem hele sæsonen udviklet sig i positiv retning. Nu starter
vi på en frisk efter nytår og håber, at alle spillerne samt helst lidt flere dukker op til træningen, som starter sidst i januar. Det endelige tidspunkt vil blive lagt på hjemmesiden.
Vi har i U-19 regi også et U-19 liga hold fra
Vejle Boldklub Kolding med under DBU.
Dette hold træner på andre tidspunkter end
amatørerne og spiller de fleste af sine kampe
på Kolding Stadion. Holdet ligger i skrivende
stund i den øverste halvdel af ligaen.
Jeg vil herfra ønske alle spillere og trænere
tak for et godt samarbejde i året, der gik og
ønsker jer alle en rigtig god jul samt et godt
nytår
Carsten Qvist
afdelingsleder U-19

U-19-ligaen forår 2011

Vejle Boldklub Koldings U/19-Ligahold sluttede sæsonen 2011/2012 på en 10. og næstsidste plads med 20 point og en målscore
på 30-43 efter 20 kampe. Inden foråret var
Vejle-Kolding placeret på en11. plads med
kun seks point, så der var fremgang at spore
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i foråret, hvor holdet hentede 14 point i 10
kampe. Blandt andet blev det til sejre over
topholdene OB og FC København, sidstnævnte blev senere vinder af U/19-Ligaen.
Profiler på Vejle Boldklub Kolding-holdet var
spillere som Patrick Jensen, Niels Bisp Rasmussen, Nicklas Eriksen og Oliver Thychosen.
Nicklas Eriksen lavede blandt andet to mål
i 3-1 sejren over topholdet FC København.
Sejren kom i en stærk afslutning på en skidt
sæson. Således sluttede Vejle Boldklub Kolding sæsonen med at være ubesejret i tre
kampe: VBK - FCK 3-1, VBK - Randers Freja
2-1 og Lyngby - VBK 4-4.
I et tilbageblik på foråret efter sæsonafslutningen sagde træner Kim Engstrøm følgende
til www.vejleboldklubkolding.dk:
- Set over hele sæsonen er vores præstation
ikke tilfredsstillende, og det skyldes grundlæggende et skidt efterår, hvor vi kun fik
seks point. I foråret har vi præsteret væsentlig bedre og fået 14 point, og det vil jeg
betegne som ok. Vi mangler dog 4-6 point,
for at foråret har været rigtig godt, siger Kim
Engstrøm.
På trods af en halvdårlig sæson glædede
han sig dog over, at holdet sluttede foråret
stærkt af.
- De seneste 3-4 uger har været rigtig fine.
Vi har vundet en turnering i Holland og Jysk
Pokalturnering, ligesom vi sluttede af med at
være ubesejret i de seneste tre turneringskampe med to sejre og en uafgjort kamp.
Samtidig har vi som hold rykket os rigtig
meget i foråret og er blevet væsentlig stærkere, siger Vejle-Kolding træneren.
- Det er også rigtig positivt, at hele otte spillere fra U/19-holdet har fået førsteholdsdebut, heraf har syv fået deres debut i denne
sæson. Vi afleverer to spillere til førsteholdet
i Niels Bisp Rasmussen og Oliver Thychosen,
og det er fint. Det er sjældent, at vi som sidste år kan sende fire spillere op i førsteholdstruppen, siger Kim Engstrøm.
Han havde i tilbageblikket roser til Niels Bisp
Rasmussen og Benjamin Hansen, der begge
leverede på højt niveau foråret igennem. Oli-

ver Thychosen viste med seks scoringer i fem
kampe, at han mestrer kunsten at score mål.
Henning Jepsen.
U19 Drenge Ligaen, forår 2011/2012
Kampe, mål og point

1. FC København
2. FC Midtjylland
3. OB
4. Brøndby
5. AaB
6. Randers Freja
7. Lyngby
8. AGF/Viby!
9. FC Nordsjælland
10. Vejle Boldklub Kolding
11. Esbjerg

K
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

U/19-Ligaen efterår

V
12
11
11
10
7
6
4
5
5
5
4

U
5
8
3
2
9
8
9
5
5
5
1

T
3
1
6
8
4
6
7
10
10
10
15

Score Point
45-25
41
42-24
41
45-32
36
34-24
32
32-22
30
29-35
26
35-40
21
29-37
20
33-42
20
30-43
20
19-49
13

Vejle Boldklub Koldings ældste ungdomshold ligger efter en fin efterårssæson på 7.
pladsen i landets bedste række med 18 point
efter 12 kampe og en målscore på 18-20. Vejle-Kolding har samme point antal som AaB
på 6. pladsen, men har en dårligere målscore
end nordjyderne, der til gengæld har spillet
en kamp mere end VBK’erne. Efteråret har
budt på fem sejre, tre uafgjorte kampe og
fire nederlag for Claus Nørgaards tropper.

Efteråret begyndte rigtig flot med en 2-1
sejr ude over Brøndby i sæsonpremieren.
Riza Durmisi bragte ellers hjemmeholdet
foran 1-0 på et straffespark i opgørets første
minut, men Nicklas Eriksen bragte balance i
regnskabet efter 12 minutter ligeledes på et
straffespark. Syv minutter efter pausen scorede debutanten Rasmus Larsen sejrsmålet
for Vejle-Kolding, der vandt 2-1. Kort efter
fik forsvarsgeneralen Patrick Jensen marchordre efter sit andet gule kort - en tvivlsom
udvisning - men gæsterne holdt hjem.
Træner Claus Nørgaard havde efter kampen
følgende kommentarer til 2-1-sejren - den
første til klubbens ældste ungdomshold på
udebane mod Brøndby i 9 år:
- Vi både præsterer og arbejder rigtig godt
over 90 minutter. 11 mod 11 spiller vi godt
og dominerer. Vi skaber 11 målchancer mod
Brøndbys 9, og det er meget flot på udebane
mod så stærkt et hold. I undertal forsvarer
vi rigtig godt i 35 minutter i en stegende
hede. Udvisningen ødelægger det gode af
kampen, og det er selvfølgelig træls, men
overordnet set er jeg meget tilfreds med indsatsen, sagde Claus Nørgaard.
- Holdet skal fremhæves. Alle spillere leverede det, som vi kunne forvente. Jakob Nielsen
spiller vel sin første kamp fra start i to år, og
han var tilbage med en god præstation. Alt
i alt var det en god start, og sejren var fortjent, sagde Claus Nørgaard.

U-19 Liga: Bagest fra venstre: Allan Carlsen (Holdleder) - Jonas Djernæs – Mikkel Berthelsen – Rasmus Larsen
– Sebastian Spornberger – Jesper Svenningsen – Mikkel Thiesgaard.
Stående fra venstre: Susanne Damgaard (Fysioterapeut) - Briab Rasmussen (Træner) Claus Nørgaard (Holdansvarlig træner) - Niclas Nymand – Filip Bekic – Jonas Dalstrup – Patrick Jensen – Benjamin Hansen – Jakob
Nielsen – Derrick Nissen – Christian Clarup (Fysisk træner) Nikolaj Primdal (Træner)
Siddende fra venstre: Frederik Brochstedt – Nicklas Eriksen – Simon Frost – Jeppe Kirk – Christian Frandsen
– Nikolaj Vilsbøll – Nikolai Døj
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VBK’erne kom dog hurtigt ned på jorden.
I den efterfølgende turneringskamp mod
FC Nordsjælland blev det på hjemmebane
til et nederlag på hele 4-1. Jakob Nielsen
reducerede kort før tid for hjemmeholdet.
Efter en 3-2 sejr ude over Sønderjyske og 0-0
mod Esbjerg løb Vejle Boldklub Kolding ind
i et hjemme-nederlag til FC Midtjylland, der
vandt 2-1. Herefter fulgte en sejr over Lyngby, inden det blev til nederlag mod OB og
Randers Freja. Mod slutningen af efteråret
kom Vejle Boldklub Kolding ind i en stabil
periode, og holdet er ubesejret i de sidste
fire kampe inden pausen. Efter 1-1 hjemme
mod FC København vandt holdet 1-0 ude
over AaB på mål af Sebastian Spornberger.
Den 10. november blev det 2-2 hjemme mod
AGF/Viby i et opgør, der bød på fire flotte
scoringer med Jakob Nielsens 2-2 scoring som
den flotteste. Midtbanespilleren kanonerede
fra 30 meter en returbold efter hjørne op i
krogen. Efteråret sluttede med en 3-2 sejr i
Silkeborg, hvor U/17-spilleren Patrick Rasmussen scorede to gange.
Træner Claus Nørgaard glædede sig over sejren, men var ikke tilfreds med spillet.
- Jeg er ikke udpræget tilfreds, selvom vi
vandt. Spillemæssigt synes jeg ikke, at vi rammer niveau. Men jeg er selvfølgelig tilfreds
med point på sådan en dag. Det er en lige
række, hvor Silkeborg så sent som i sidste
spillerunde hentede point mod topholdet FC
Nordsjælland. Jeg er glad for, at vi kan gå på
ferie med en sejr. Det betyder altid noget,
siger Claus Nørgaard.
Nøgleordene bag det fine efterår for U/19holdet er god organisation, stærk teamwork
og vilje på et homogent hold, hvor profilerne
er U/19-landsholdsforsvareren Patrick Jensen
og offensivspilleren Nicklas Eriksen.

U-19 A forår

Henning Jepsen

Med resultatet fra forårssæsonen lykkedes
det klubben at få tildelt en plads i Mesterrækken, og med oprykning af årgang 95
var der basis for også at tilmelde et hold i
A-rækken.
I opstarten var der 36 forskellige spillere, nye
som gamle, til træning. Resten af efteråret
var vi gennemsnitlig 20 til 25 mand til træning, og set i lyset af at en U-19 spiller skal
passe skolen, jobbet, pigen, fester og kørekort, har vi som trænere været tilfredse med
fremmødet.
Mesterrækkeholdet nåede to træningskampe mod VRI, som blev vundet suverænt.
A-holdet nåede desværre ingen træningskampe, da der endnu ikke var fundet en
træner.

U-19 Drenge Ligaen, efterår 2012
Kampe, mål og point

1. FC Nordsjælland
2. AGF/Viby
3. OB
4. FC Midtjylland
5. Esbjerg
6. AaB
7. Vejle Boldklub Kolding
8. Brøndby
9. Randers Freja
10. FC København
11. Lyngby
12. SønderjyskE
13. Silkeborg
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K
12
13
12
13
13
13
12
11
13
11
13
13
13

V
8
7
7
6
5
5
5
5
4
3
3
3
1

U
3
5
1
3
5
3
3
1
3
4
3
2
2

T
1
1
4
4
3
5
4
5
6
4
7
8
10

Score Point
28-8 27
32-15 26
21-16 22
19-17 21
14-10 20
19-19 18
18-20 18
25-21 16
19-31 15
15-14 13
13-22 12
18-32 11
13-29
5

Efter en lang, kold opstart var vi så heldige
at komme i en træningsturnering med seks
kampe, som vi vandt med seks sejre. Fra første træningsdag var der 16 spillere, og samtlige mødte op hver gang! Uden tilgang udefra
begyndte vi turneringen med 16 mand - en
lidt tynd trup. Gennemsnitligt til træningen
var vi 14 mand, og til samtlige kampe var der
spillere nok - super godt gået, gutter.
Alle glædede sig til at komme i gang med de
rigtige kampe - vores mål var klart at vinde
rækken, så vi kunne søge om optagelse i
Mesterrækken. Samtidig havde vi en målsætning om at spille ens i alle kampe - i samtlige
90 min.
Vores mål med at vinde rækken lykkedes ved
at gå ubesejret gennem forårssæsonen, og
målet med at løbe i 90 min blev bedre fra
kamp til kamp.
Herefter begyndte kvalifikationen til JM,
hvor vi stod over i den første kamp. Vores
næste modstander var så Vojens på deres
hjemmebane. Vi blev sendt hjem med et
nederlag - godt skuffet, da alle mand godt
kunne se, at vi skulle havde vundet.
U-19 Drenge A/11 (1993-94) forår
Kampe, mål og point

1. Vejle B
2. Nr. Bjært/Strandhuse IF
3. Vejle FC
4. Juelsminde IF
5. Vinding SF
6. Fredericia fF

K
10
10
10
10
8
8

V
9
7
6
4
0
0

U
1
2
1
0
0
0

U-19 A og U-19 M efterår

T
0
1
3
6
8
8

Score Point
42-12 28
30-14 23
29-20 19
19-26 12
0-24
0
0-24
0

Turneringskampene for begge hold begyndte med én træner og én holdleder plus hjælp
fra vores konsulent Kurt Kristensen.
For A-holdets vedkommende har der været
stor opbakning til træningen, men det har
ikke smittet af på opbakningen til kampene.
Ligeledes har der ingen målmand været til
U19 A, hvilket også resultaterne har vist.
Mesterrækken gik i gang, og vi var heldige
med at finde Kenneth hjemme på sofaen.
Han var frisk på at hjælpe os på målmandsposten. Vi kom i en stærk pulje mod syd,
og det er kun blevet til to sejre. Holdet har
udviklet sig fra kamp til kamp, og spillerne
har udviklet sig hen over sæsonen både på
det taktiske og mentale/fysiske plan. Der har
været enighed om at være tro mod vores
offensive spillestil, og vi er kommet frem til
mange chancer, men det har været stolpe ud.
På trods af resultaterne har der været en
imponerende indstilling til træningen og
kampene, samt en utrolig god holdånd og et
godt humør på begge hold, hvor hver enkelt
spiller har taget et ansvar.
Til sidst en stor tak til alle drengene for en
super sæson og en stor tak til Kurt. Uden
hans hjælp var det ikke lykkedes at have to
hold. Ligeledes en tak til Niels Erik fra seniorafd. for sparring og godt samarbejde.
Jan Erik og Ole		
U-19 Drenge M/11 (1994-95) efterår
Kampe, mål og point

1. FC Fredericia
2. FC Sønderborg
3. Esbjerg fB
4. Varde IF
5. Vejle B
6. Kolding IF

K
10
10
10
10
10
10

V
8
7
6
3
2
1

U
0
2
1
2
0
1

T
2
1
3
5
8
8

Score Point
39-11 24
28-12 23
24-13 19
22-25 11
20-39
6
9-42
4

U
0
1
2
2
2
1

T
1
4
4
4
5
8

Score Point
45-17 27
38-29 16
27-24 14
24-30 14
25-35 11
10-34
4

U-19 Drenge A/11 (1994-95) efterår
Kampe, mål og point

1. Kolding B
2. Vejle FC
3. Vamdrup IF
4. FC Kolding Nord
5. Fredericia fF/KFUM
6. Vejle B

K
10
10
10
10
10
10

V
9
5
4
4
3
1

Sportslig og spillemæssig udvikling
i foråret 2012 for U-19 og U-17 Vejle
Boldklub

Det var med visse bange anelser, at vi startede
træningen i januar. Det lykkedes jo desværre
ikke for os at få et U-19 Mesterrækkehold til
forårsturneringen. Jan-Erik Simmelhag og
Ole Rasmussen, som vi havde lavet aftaler
med, skulle varetage opgaven at føre U-19
A holdet til en oprykning til Mesterrække til
efteråret. Vi følte os ret pressede, for selv om
vi ville vinde vores A-række, var vi ikke sikre
på en oprykning. Vores spillermateriale var
bestemt til mere end A-fodbold, og det var
også vor fornemmelse, at spillerne måske ville søge større udfordringer andre steder, hvis
vi ikke nåede vores store mål. Det var også
utrolig vigtigt for vores udvikling generelt i
klubben hen imod, at vi gerne skal producere
noget tilgang til vores seniorafdeling, hvilket
bør komme til udtryk næste sommer, hvor
mange af de drenge, som vi arbejder med,
nu rykker op i de voksnes rækker.
Turneringen igennem viste drengene også,
at de bare var bedre end deres modstandere.
Vi vandt rækken, og så var målet rent sportsligt nået. Nu var det op til skrivebordet, om vi
skulle med i Mesterrækken til efterårsturneringen. Heldigvis lykkedes dette, og vi kunne
gå på sommerferie og se frem imod et spændende efterår. Tak for indsatsen, alle mand!
U-17 afdelingen startede foråret med
Mesterrækkehold, A-hold og et B-hold. Til
at klare opgaven med disse hold havde vi
lavet aftale med Kenneth Andersen, Andreas
Grønkjær og David Bærenholdt. Alle kom
egentlig godt fra start, men niveauet kunne
ikke holdes - specielt fordi samarbejdet med
ligaen ikke tilfredsstillede forventningen
om forstærkning til Mesterrækkeholdet.
Mesterrækken måtte spille en del kampe
med en markspiller på mål, og uanset hvor
gode markspillerne er, så kan det ikke lade
sig gøre at gennemføre en Mesterrækkekamp fornuftigt uden målmand. Kenneth og
drengene fik dog gennemført et godkendt
forår ud fra de arbejdsbetingelser, der var til
rådighed. Andreas og David havde ekstremt
vanskelige vilkår. Hvis der var 20 drenge til
træning, så kunne der nemt være afbud fra
de 10 til weekendens kamp.
Jeg må indrømme, at det blev lidt af en
”kamp” både for trænere og spillere at nå til
sommerferien. Da denne tekst først er skrevet efter efterårsturneringens afslutning,
kan jeg se tilbage på de spillere, som vi har
haft at arbejde med i efteråret. Af disse er
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U-19 drenge M: Bageste række fra venstre:
Holdleder Ole Rasmussen, Kenneth Bank, Frederik Bilde, Jacob Boisen, Tobias Damm- Henrichsen, Sebastian Spangsberg, Patrich Gude, Træner Jan Erik Simmelhag.
Forreste række fra venstre:

Mikkel Thisgaard, Mikkel Krabbe, Thomas Sørensen , Kristian Hansen, Ozhan Fathulla,
Niklas Simmelhag, Djulijan Alijevic.

U-19 drenge A: Bageste række fra venstre:
Sportskonsulent Kurt Christensen, Nikolaj Henriksen, Marco Sindler, Thomas Mikkelsen, Casper Bredahl,
Daniel Kulmbak, Daniel Jensen, Jacob Jensen.
Forrest række fra venstre:
Henrik Kristensen, Mumeen Solhjou, Thomas Sørensen, Valdemar Forssling, Ozhan Fathulla,
Kasper Kristensen.
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mange fortsat fra foråret, så tak for indsatsen, alle mand.

Den videre udvikling i efteråret
2012 for U-17 og U-19 i Vejle Boldklub
Straks efter sommerferien blev begge afdelinger udsat for noget af en udfordring.
Til i alt seks hold havde vi to trænere og to
holdledere, dvs. at vi manglede trænere og
ledere til U-19 A, U-17 A, U-17 B1 og U-17 B2.
I U-19 afdelingen trænede alle fremmødte
under Jan-Erik og Ole, som egentlig kun
skulle tage sig af Mesterrækken. Der mødte
rigtig mange unge mennesker op. På et tidspunkt var vi oppe på 35 forskellige drenge
inden efterårs- turneringen gik i gang. Det
lykkedes ikke for os at finde en træner eller
holdleder til U-19 A holdet, så efteråret er
kun gennemført ved hjælp af en KÆMPE
indsats af Jan-Erik og Ole, og det skal I have
en stor personlig tak for. Undertegnede har
hjulpet til i forbindelse med kampene. Jeg vil
gerne her gøre det klart for klubben og for
forældre, at det ikke kan lade sig gøre igen
i foråret 2013.
Tilslutningen til U-19 afdelingen kunne ikke
holde niveau, så vi har måttet melde fra til
et par kampe. Selvom drengene godt ved, at
der ikke kan være 30 mand på Mesterrækken, så tror jeg, at de fleste har sagt: ”Jamen,
det er ikke mig, der skal spille på A-holdet,
det er en af de andre.” Derved har afbuddene måske siddet lidt løsere, end hvis det
havde været Mesterrækken, man spillede på.
Mesterrækken har været ramt af mange skader, og det har ikke gjort situationen bedre.
U-19 M kom i en rigtig herrerække med
modstandere af høj kvalitet, men det var jo
også, hvad vi havde kæmpet for hele foråret.
Drengene er blevet udfordret maksimalt, og
det har de lært rigtig meget af. Når jeg har
fulgt holdet til træning efter en hård kamp
og nederlag, så har de været der til næste
træning igen og arbejdet videre med udviklingen og med godt humør. Vi skal godt nok
spille Mesterrække 2 til foråret, men der tror
jeg, at drengene vil knuse deres modstandere.
U-19 A, som jeg selv har haft fornøjelsen af
at være med til kamp, har også holdt humøret højt igennem efteråret. Når vi har været
i stærkest mulige opstilling, har vi også spillet lige op med vores modstandere, og det
er nogle sjove unge mennesker af være sam-

men med. Jeg håber, at alle fortsat vil bakke
op og møde op til januar igen. Vi skal bare
have lidt flere til, så har VB to gode hold i
2013.
Jeg vil gerne sende en kraftig opfordring til
vejrguderne om at give os lidt bedre arbejdsbetingelser til foråret, for det har godt nok
været vådt og smadret - især de sidste tre
kampe. Jeg tror også, at bønnen er sendt på
vegne af de stakkels forældre, der har skullet
vaske spilletøjet.J
I U-17 afdelingen var der som sagt en kæmpe
udfordring i at finde trænere og ledere, så
vi kunne sikre, at alle drenge kommer ud og
træne og spille kamp hver uge. Vi indkaldte til et par forældremøder, og vi havde jo
ikke megen tid, inden turneringen skulle gå
i gang. Det lykkedes os at få en god forældreopbakning, og vi fik alle hold dækket ind.
Anders Bo Mikkelsen og Ulrik Ladefoged til
Mesterrækken. U-17 A dækket til træning af
Tonny Frederiksen og til kamp af Erik Boldt
og assisteret af Kirsten på sidelinjen. U-17 B1
og 2 af Steen Madsen og assisteret af Ronnie
Nielsen. Jeg synes, at alle har ydet en kæmpe
indsats, og at der er kommet nogle rigtig
gode resultater ud af det. Alle hold er endt
på en tredjeplads i hver deres række. U-17 M
har til foråret opnået at rykke op i Mesterrække 1, super flot!
Jeg har haft det indtryk, at der har været
spillere nok til alle hold. Vi har jo haft en
større udfordring, når U-17 liga holdet har
sendt op til seks mand ned til Mesterrækken, og Anders Bo og Ulrik så var nødt til at
sende seks mand ned på A-holdet. Og det
er jo klart, at spillerne bliver skuffet, så det
har været en kunst at motivere spillerne på
A-holdet. Jeg synes, at trænere og ledere i
det store hele har haft succes med motiveringen. Jeg synes personligt, at det kan være
lidt problematisk med så stor rokering i hver
uge. Omvendt har der også været et par
uger, hvor der ikke kom nogen ned fra ligaen, hvilket specielt på målmandssiden nær
havde kostet en oprykning.
Endeligt en stor tak til Tonny, Steen og Ronnie. Sammen har de styret to hold frem til
placering i B1 og B2 i foråret og i det hele
taget holdt stemningen højt. Godt gået.
Generelt er jeg sikker på, at alle har haft en
god halvsæson, og jeg håber, at alle er klar
til et spændende 2013. Jeg vil også gerne
sige en ekstra tak til Birgitte Ladefoged, som
hjalp med træningen efter sommerferien,
hvor der med det samme blev sat krav til spillerne, så stor tak for det.
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Når jeg sidder og gennemgår året generelt,
så er der en episode, som presser sig på. Det
var, da Jens Balsgaard fra U-19 M pludseligt faldt om på banen under en kamp på
hjemmebane. Det kunne være gået grueligt
galt, hvis ikke det havde været for en hurtig
indgriben fra nogle snarrådige forældre og
vores egen holdleder Ole. Vi håber alle sammen, at Jens og hans familie har det godt,
og at Jens kan komme tilbage til fodboldbanen til den kommende sæson. Jeg tror, at jeg
taler for alle, når jeg siger, at vi savner ham
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og hans humør.
Jeg vil slutte af med at sige tak til spillerne
for en spændende sæson. Tak til trænere og
ledere og ikke mindst til alle de forældre,
der har hjulpet til med kørsel og tøjvask. Vel
mødt til sæsonen 2013.
Kurt Christensen
konsulent

U-17 Drenge
Foråret blev svært for klubbens U-17-afdeling. Mange førsteårs spillere og en relativ
lille gruppe af spillere gjorde forholdene
svære for vore hold i rækkerne Mesterrække
2, A og B. Resultaterne blev også moderate,
men energien og sammenholdet mindskedes
ikke på nogle af U-17-holdene. Tak til Kenneth, David, Andreas og Kurt for et godt
samarbejde.

Som med U/19-Ligaholdet blev foråret
væsentligt bedre end efteråret for U/17-holdet. Inden forårets ni kampe lå mandskabet
næstsidst med 7 point og en målscore på
18-34, men et forår med 3 sejre, 4 uafgjorte
og 4 nederlag betød, at Vejle Boldklub Kolding “hoppede” to pladser i tabellen og sluttede som nr. 9. Sejrene var over Esbjerg, FC
Midtjylland og Lyngby.

Desværre havde træner for vort Mesterrække-hold, Kenneth, grundet arbejde med tilhørende kurser valgt at holde en pause fra
trænergerningen, og da samtidig Andreas
og David grundet henholdsvis træning i
Mikroakademiet og uddannelse også valgte
at stoppe, så havde vi i ungdomsledelsen
en udfordring hen over sommeren med at
skulle finde trænere til afdelingens godt og
vel 80 medlemmer… Heldigvis lykkedes det
hurtigt at nå til aftale med Anders Bo og
Ulrik for overtagelse af vort Mesterrækkehold, men for klubbens øvrige hold var der
ingen af de flere end 10 kontaktede mulige
træneremner, som fandt tid til at hjælpe os.
Derfor måtte indkaldes til et forældremøde,
hvor mange løsninger blev vendt. Og pludselig på en uge først i august lykkedes alt:
Tonny trådte til som træner, Erik som kampansvarlig for vort A-hold og Steen/Ronnie
som trænere og kampansvarlige for vore to
B-hold. Efterfølgende har efteråret været en
succes. Stor medlemstilgang, kvalifikationer
til højere rækker for Mesterrækken og det
ene B-hold, og i det hele taget en positiv
stemning igennem hele afdelingen. Tak til
forældre og alle involverede.

I et tilbageblik på foråret på klubbens
hjemmeside efter sæsonen karakteriserede
U/17-træner Nikolaj Primdal foråret således:
- Efter et jævnt efterår med store udsving har
vi leveret et godkendt forår med få udsving.
- Vi har flyttet os rigtig meget som hold, og
det har kunnet ses i foråret, hvor vi har spillet
med i stort set samtlige kampe. Vi har i løbet
af sæsonen taget point fra alle hold undtagen Brøndby og AGF, der blev henholdsvis nr.
1 og nr. 2 i U/17-ligaen. Samtidig har vi lavet
mange mål, og det glæder jeg mig selvfølgelig over, siger Nikolaj Primdal.
- Hvis jeg skal være lidt kritisk over for os selv,
så har vi brugt for lang tid på at blive venner med bolden. Vi havde en fornemmelse
af, at vi kunne blive så gode, at vi kunne styre
kampene, men set i bagklogskabens klare lys
skulle vi havde brugt mere tid på at blive
godt organiseret, som vi har været det her i
foråret, siger Nikolaj Primdal.
Henning Jepsen.

På gensyn i 2013.
Med sportslig hilsen
U-17 afdelingslederen

U/17-Ligaen forår 2012

Vejle Boldklub Koldings U/17-Ligahold sluttede sæsonen 2011/2012 på en 9. plads ud af 12
hold. Vejle-Koldings yngste hold fik 20 point
i 22 kampe med en målscore, der hed 39-58.
Holdet var dermed et af de mest scorende
i rækkens nederste halvdel, og det skyldtes
ikke mindst duoen Patrick Rasmussen og
Andreas Winther, der scorede henholdsvis
16 og 11 gange i sæsonen - førstnævnte blev
endda topscorer i Ligaen.

U-17 Drenge Ligaen , forår 2012
Kampe, mål og point

1. Brøndby
2. AGF/Viby
3. Esbjerg
4. AaB
5. FC København
6. Randers Freja
7. FC Nordsjælland
8. FC Midtjylland
9. Vejle Boldklub Kolding
10. OB
11. HB Køge
12. Lyngby

K
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

U/17-Ligaen efterår

V
13
12
11
10
9
9
8
8
5
4
3
4

U
6
8
5
7
7
6
5
3
5
7
8
5

T
3
2
6
5
6
7
9
11
12
11
11
13

Score Point
47-21
45
34-9
44
30-20
38
42-28
37
44-35
34
39-31
33
28-36
29
44-37
27
39-58
20
26-44
19
28-47
17
24-59
17
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Efter et 6-4 nederlag ude til Brøndby i sæsonpremieren, hvor Patrick Rasmussen lavede
hattrick, tog Kim Engstrøms tropper to sejre i
træk. Først blev FC Nordsjælland besejret 2-1
på mål af Patrick Rasmussen og Jeppe Hansen - sidstnævntes sejrsmål faldt i 5½ minuts
overtid - og i den efterfølgende turneringskamp blev HB Køge sendt hjem med et 1-0
nederlag på mål af Mads Døhr Thychosen.
Efter kampen havde Vejle-Koldings træner
Kim Engstrøm følgende kommentarer til
klubbens hjemmeside:
- Det var en vigtig sejr på en dårlig dag, hvor
vi ikke rammer vores spillemæssige niveau.
Alligevel er vi dygtige nok til at vinde, men
det kan ikke skjule, at det ikke var nogen
god kamp fra vores side. Vi havde svært ved
at få spillet til at fungere og valgte ofte de
forkerte løsninger, sagde Kim Engstrøm.
Et nederlag på hele 5-1 til topholdet fra
Esbjerg fB blev indledningen til en træls
stime med seks nederlag på stribe for Vejle
Boldklub Kolding. Holdet tabte ud over til
vestjyderne til FC Midtjylland, Lyngby, Haderslev, OB og Randers Freja, inden mandskabet
fik revancheret sig med en 2-0 sejr over FC
København efter en flot præstation. Hjemmeholdets mål blev scoret af Jonas Spornberger og Jeppe Hansen. Det sidste var et
klasse-langskudsmål fra 30 meter af midtbanespilleren.
Træner Kim Engstrøm havde følgende kommentarer til www.vejleboldklubkolding.dk
efter sejren over FCK.
- Det var en meget fortjent sejr efter en
fremragende første halvleg. Vi spillede med
stor ærgerrighed i hele kampen, og stor ros
til spillerne for vi lignende ikke et hold, der
havde tabt seks kampe i træk, siger Kim
Engstrøm.
I en rigtig god holdindsats fremhævede
han Peter Nielsen, Mads Døhr Thychosen og
Jonas Spornberger for store præsentationer.
Sejren blev desværre en enlig svale, da holdet den efterfølgende lørdag tabte med 4-0
ude til AaB efter 1-0 ved pausen. I lokalopgøret mod AGF/Viby måtte hjemmeholdet
nøjes med 0-0. En tvivlsom udvisning af forsvarsspilleren Jákup Hansen efter en halv
time lagde en dæmper på Vejle-Koldings
dominans, men det ene og yderst fortjente
point blev fightet i hus til glæde for træneren, der havde ros til spillerne.
- Det røde kort ødelagde kampen for os,
fordi vi efter udvisningen ikke kan holde
trykket på AGF. Stor ros til hele holdet, for vi
kæmpede virkelig røven ud af bukserne efter
udvisningen, sagde Kim Engstrøm efter kampen til www.vejleboldklubkolding.dk.
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VBK’s yngste ungdomshold sluttede sæsonen
af med to nederlag på udebane. Først tabte
Vejle-Kolding 2-1 ude til Silkeborg, og i efterårets sidste kamp blev det til et 3-2 nederlag
til HB Køge på Køge Stadion.
Efterårets resultater betyder, at Vejle Boldklub Koldings U/17-Ligahold overvintrer på
en skuffende 13. og næstsidste plads i rækken, to point foran FC Nordsjælland og to
point efter Haderslev. Efter 14 kampe har
holdet således 10 point og en målscore på
16-31. Statistikken ser således ud: 3 sejre, 1
uafgjort kamp og 10 nederlag.
Henning Jepsen

U-17 Drenge Ligaen, efterår 2012
Kampe, mål og point

1. Esbjerg
2. FC Midtjylland
3. AaB
4. Brøndby
5. Silkeborg
6. Randers Freja
7. HB Køge
8. OB
9. Lyngby
10. FC København
11. AGF/Viby
12. Haderslev
13. Vejle Boldklub Kolding
14. FC Nordsjælland

K
13
14
14
13
13
14
14
13
14
14
14
14
14
14

V
11
10
7
8
7
5
5
5
4
4
4
3
3
2

U
0
2
5
1
2
5
4
2
5
2
2
3
1
2

T
2
2
2
4
4
4
5
6
5
8
8
8
10
10

Score Point
36-18 33
33-15 32
33-17 26
33-22 25
30-22 23
27-23 20
18-15 19
21-25 17
16-20 17
13-22 14
13-27 14
20-38 12
16-31 10
23-37
8

U-17 M 2 forår

Stabilitet og kontinuitet er væsentlige for
et holds præstationer, og da vi startede op
med holdet i januar, havde vi en god mavefornemmelse. Vi havde igen et hold, som
oftest var foranderligt fra weekend til weekend, afhængig af overskuddet af spillere fra
ligaen. Vi fik da også mange spillere ned fra
eliten i starten af sæsonen, men var de sidste
kampe ramt af, at vi ikke fik de nødvendige
spillere ned fra eliteafdelingen.
Vi måtte desværre se vores to topangribere
Nikolaj Kaas og Søren Balsgaard, der tilsammen har scoret over 30 af vores mål, forlade
os til fordel for førsteholdet, som har haft
god brug for dem i slutningen af sæsonen.
Udover den lange opstart, som bød på -20
grader og træning på VB Parkens nye kunststofbane deltog vi i en træningsturnering
igennem DBU Jylland, hvor vi blev udfordret

på et rigtig godt niveau.
Det var en rigtig god forberedelse til at kunne klare os godt i U-17 M2.
Vi havde før sæsonen sat os et mål om en
top 1-2 i placering i turneringen, og det, troede vi på, kunne være opnåeligt, selv om det
var en god pulje med stærke Mesterrækkehold som Haderslev og Kolding.
Vi måtte dog i den første kamp i turneringen
mod FC Kolding Nord se os slået med 3-2.
Det var en fortjent sejr til Kolding, da de var
det bedste hold set over alle 80 min. Men vi
havde styr på store dele af kampen, og der
var helt sikkert noget at arbejde videre med.
Vi fik skabt nogle gode resultater i resten af
turneringen. Specielt husker jeg en 7-0 sejr
over SINE på en lang tur til Løgumkloster.
Og selv om vi ikke fik skabe sejre og gode
resultater mod turneringens nok stærkeste
hold Kolding og Haderslev, er jeg som træner godt tilfreds.
Vi har formået at spille med ikke færre end
36 forskellige spillere (herfra fire forskellige
målmænd) igennem en sæson på et Mesterhold, hvor vi har holdt på vores spillestil og
indstilling til spillet. Der skal lyde en stor ros
til alle de spillere, som har hjulpet til på et
Mesterhold, de ikke ellers lige var en del af.
Og tak til Malte Vacker, som tog tjansen på
mål, da vi stod uden målmænd.
Jeg vil ikke bruge dyrebart papir på und-

skyldninger om mange skader, afbud,
efterskolespillere og spillere, der skulle
hjælpe ligaen, og heraf manglende stabilitet og kontinuitet – og så fik jeg vist gjort
det alligevel…
Til drengene, resten af fodboldafdelingen,
bestyrelsen og forældre skal der fra mig
lyde en velfortjent TAK og farvel for denne
gang. Jeg læser jo videre efter sommerferien og vil derfor taget et sabbatår fra VB.
Men kommer nok stærkt og velforberedt
tilbage efter mine studier.
Kenneth Jesper Andersen
U-17 Drenge M2/11 (1995-96), forår
Kampe, mål og point

1. FC Kolding Nord
2. Haderslev FK
3. Hedensted IF
4. Vejle B
5. SINE
6. Midtals IF

K
10
10
10
10
10
10

V
7
6
5
4
4
0

U
2
3
2
1
0
0

T
1
1
3
5
6
10

Score Point
37-11
23
41-14
21
23-13
17
21-21
13
23-24
12
7-69
0

U-17 M efterår

U-17 M gik ind til sæsonen med ambitioner
om oprykning, men skuffede i den første
kamp hjemme mod Kolding B. Vi var gode
imellem felterne og havde bolden klart mest
og kom frem til en masse gode scoringsmuligheder, men formåede kun at score to

U 17-liga: Bagest fra Venstre: Henrik Rasmussen (Holdleder) Peter Dahl Kristensen – Simon Knudsen – Mads
Døhr Thychosen – Ole Bisp – Oliver Olesen – Ali El-Haj – Bertil Pedersen – Christian Clarup (Fysisk træner)
Stående fra venstre: Susanne Damgaard (Fysioterapeut) - Brian Rasmussen (Træner) - Lars Hansen (Holdleder) - Andreas Winther Nielsen – Peter Juel Nielsen – Patrick Rasmussen – Kasper Bruun – Jakub Hansen
– Hamid Khalidan – Mikkel Fink – Jeppe Hansen – Kim Engstrøm (Holdansvarlig træner) - Nikolaj Primdal
(træner)
Siddende fra venstre: Jacob Espensen – Martin Damsbo – Jakob Henriksen – Kasper Holm – Christian Huno
– Jonas Spornberger – Jeppe Mikkelsen
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mål, og da Kolding B så var skarpe på nogle
omstillinger, endte kampen 2-2.
Næste kamp var mod Sædding/Guldager IF,
som er et hold, som står godt på banen, men
aldrig rigtig truede os, men vi var stadig ikke
skarpe, før med et kvarter tilbage, hvor der
gik hul på bylden. Vi endte med at score tre
mål og vinde 3-0.
Kamp 3 var ude mod Esbjerg, som, vi vidste,
ville være en af vores største konkurrenter.
Det blev en meget lige kamp, hvor Esbjerg
var en tand skarpere i de afgørende situationer. 2-0 vandt de.
Næste kamp var hjemme mod Haderslev,
som ligesom Esbjerg var en af vores værste
konkurrenter. Kampen endte 2-0 til Haderslev, og det er mig en gåde, at vi ikke vandt
den kamp. Vi dominerende kampen igennem, men igen må vi bare sige, at vi manglede den sidste skarphed.
De næste to kampe endte med en sikker sejr
over Vejen SF på 4-0 og en 3-2 sejr ude mod
Kolding B. Det var vigtigt, og vi var tilbage i
kampen om oprykning.
Men kampen mod Sædding/Guldager IF var
den ringeste præstation i sæsonen, og vi
endte med at tabe 3-4 hjemme. Vi sjuskede i
felterne, hvilket resulterede i en masse dumme mål.
Næste kamp var hjemme mod Esbjerg, som vi
skulle vinde, hvis vi ville rykke op som en af
de to bedste i gruppen. Kampen endte med

at ligne den modsatte kamp rigtig meget og
var en lige kamp, men Esbjerg scorede nogle
flotte mål på langskud og på nogle omstillinger, da vi satsede til sidst i et forsøg på at
vende kampen. Kampen endte 2-4.
Nu gik vi efter at blive blandt de to bedste treere, da det også ville resultere i en
oprykning, og i vores nok bedste præstation
i sæsonen vandt vi 3-0 i Haderslev. Haderslev er et fysisk meget stærkt hold, som er
utrolig farlige på standarder. Kampen igennem forsvarede vi os fremragende og var
skarpe i omstillingerne. Resultatet gjorde, at
vi »bare« skulle vinde over Vejen, så ville vi
være blandt de to bedste treere.
Kampen mod Vejen var meget nervøs og vi
ramte aldrig rigtig niveau, men vi har bare
bedre spillere end Vejen, og det viste sig til
sidst. Vi vandt 6-2, og oprykningen var hermed en realitet.
Anders Bo Mikkelsen
U-17 Drenge M/11 (1996-97), efterår
Kampe, mål og point

1. Haderslev FK
2. Esbjerg fB
3. Vejle B
4. Sædding/G IF
5. Kolding B
6. Vejen SF

K
10
10
10
10
10
10

V
8
6
5
4
3
1

U
1
1
1
0
2
1

T
1
3
4
6
5
8

Score Point
31-7
25
21-15
19
26-18
16
17-33
12
26-24
11
13-37
4

U-17 M: Bagest fra venstre: Simon Jensen, Simon Schulz, Rasmus Mortensen, Jonathan Emdal, Jacob Lindstrøm, Belmin Toric, Anders Haumann, Ulrich Ladefoged
Forrest fra venstre: Peter Hansen, Mikkel W Jensen, Jonathan Haug, Mikkel Eriksen, Jesper Stab, Thore
Bonde, Mads Boldt
Fraværende: Malte Vacker, Emil Ladefoged, Søren Balsgaard, llir Jakupi, Christian Jørgensen, Nikolaj Kaas
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U-17 A

Ved indgangen til første turneringskamp
aftalte vi, spillere og trænere, at der aldrig
skulle opstå tvivl om vores indstilling til kampene. De skulle bære præg af 100 % indsats
hver gang, hvor alle ydede deres til, at vi også
som hold ville fungere. En ting er, hvad der
aftales, en anden er jo ofte, hvad der udføres i praksis…men ikke en eneste gang har vi
haft spillere med, som har ydet under, hvad
vi har forventet. Godt gået af en flok spillere
som, selvfølgelig, ofte har været skuffet over
ikke at være med på Mesterrækkeholdet.
Men det mærkede vi aldrig, når kampene
først var i gang.
Vores placeringsmæssige forventninger var,
at vi skulle slutte i top 2, vel vidende at Team
Midtjylland ville være en stor mundfuld og
var storfavorit til førstepladsen. Det blev
”kun” til en tredjeplads efter, at vi resultatmæssigt skuffede i to opgør mod Vinding.
Spillemæssigt blev vi bedre og bedre hen
over sæsonen, hvor specielt storsejren på 7-2
i sidste kamp mod Gauerslund var en nydelse
at følge.
Der er blevet brugt rigtig mange forskellige
spillere, og set i det lys er det ekstra »sejt« at
opnå en tredjeplads. Ros til samtlige spillere,
der har optrådt på A-holdet, men spillerne
gør det ikke alene... KÆMPE ros til Erik Boldt
for fremragende coaching omkring kampene. Uanset hvilke spillere, der er kommet
op eller ned på A-holdet har Erik formået
at sætte sig præg på drengene og spillet.
Tusind tak for hjælpen, Erik.
Tak for en god efterårssæson.
Ulrich Ladefoged

Kampe, mål og point

K
10
10
10
10
10
10

V
10
6
5
4
3
0

U
0
0
1
2
1
0

Afdelingen fik en svær opstart, da der ingen
trænere var til A- og B-holdene. Først tre
dage før første kampdag blev der fundet
trænere. De første kampe blev således brugt
til at finde ud af, hvilke spillere der skulle
være på de respektive hold. Efter den svære
opstart var det dejligt, at det ene hold efter
en flot andenplads rykkede en række op. Det
andet hold endte på en flot tredjeplads.
Fremmødet til træningspassene (over 25 hver
gang) har været flot til trods for, at der har
været megen rykken rundt på spillerne i hele
afdelingen. Dog har der været mange afbud
i sidste øjeblik til kampene, og det, håber vi
ikke, fortsætter i forårssæsonen.
Tak for god opbakning fra jer drenge og jeres
forældre til kampene. Der skal også lyde en
stor tak til Ronni Nielsen og Tonni Frederiksen for jeres store hjælp ved træningen.
Steen Madsen
U-17 Drenge B/11 (1) (1996-97), efterår
Kampe, mål og point

1. Rask Mølle IF
2. Vejle B (1)
3. Hover IF
4. FC Horsens
5. Skibet/Bredsten IF
6. FC Grejsdalen

K
10
10
10
10
10
10

V
8
7
7
4
4
0

U
0
0
0
0
0
0

T
2
3
3
6
6
10

Score Point
64-17
24
34-18
21
33-19
21
21-38
12
18-28
12
2-52
0

U
0
0
0
0
0
0

T
0
2
5
7
8
8

Score Point
86- 5
30
55-14
24
26-37
15
26-32
9
12-73
6
14-58
6

U-17 Drenge B/11 (2) (1996-97), efterår
Kampe, mål og point

U-17 Drenge A/11 (1996-97), efterår

1. Team Midtjylland
2. Vinding SF
3. Vejle B
4. Skibet/Bredsten IF
5. Gauerslund IF
6. Jelling fS

U-17 B1 og B2 efterår

T
0
4
4
4
6
10

Score Point
45- 8
30
21-16
18
29-23
16
34-21
14
24-33
10
0-52
0

1. Kolding IF (1)
2. Kolding B (1)
3. Vejle B (2)
4. Erritsø GIF (2)
5. FC Kolding Syd (1)
6. FC Kolding Nord (2)

K
10
10
10
10
10
10

V
10
8
5
3
2
2
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U-17 B1: Bagest fra venstre: holdleder Ronni Nielsen, Peter Lund, Jakob Jørgensen, Graniti, Frederik Schytte, Jens Børresen, Peter Uth, træner St een Madsen
Forrest fra venstre: Emil Schack, Andreas Hansen, Mikkel Kjærsgård, Andreas Thrane, Andreas Volmer Jensen, Patrick Madsen, Tobias Stampe

U-17 B2: Bagest fra venstre: Vithuran, Nicolai Jensen, Jesper Lauritsen, Theis Jensen, Daniel Jensen, Mathias
Larsen, træner Tonny Frederiksen
Forrest fra venstre: Mathias Switzer, Ochamus, Amir, Rune Arlbjørn, Jassim
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Vores entusiastiske journalister er med på banen hver gang!
...er du også det?
Bugattivej 8
7100 Vejle
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U-13 til U-15 Drenge
U-15

U-15 M holdet spillede i foråret (1997`erne)
mange tætte kampe og endte på en fornem
tredjeplads efter Esbjerg og AGF. Hele syv
spillere blev ved sæsonens afslutning afleveret til U-17 Ligatruppen, hvilket må siges at
være fuldt tilfredsstillende. Hvad dog glædede os klubfolk endnu mere, var det faktum,
at de resterende Mesterrækkespillere med
en enkelt efterskole-undtagelse fortsatte i
VB på klubbens U-17 M og U- 17 hold.
Tak til Søren, Anders Bo og Allan for indsatsen.
U-15 M2 holdet fortsatte i M2-rækken, men
trods oppe imod mange førstehold endte
holdet på en flot andenplads og blev derved
et væsentligt argument, da klubben ansøgte
om og fik hold i efterårets U-17 Mesterrække. Godt arbejde af Anders og Ulrik. Allerede
fra forårets opstart viste rigtig mange spillere sig til træning. Derfor valgte klubben
under ledelse af Daniel at opstarte et U-15
B-hold. Vi følte det vigtigt, at også afdelingens tredjeholdsspillere fik kampe i benene.
Desværre stod drengenes vilje ikke altid mål
med deres hensigter. I hvert fald blev Daniel
ofte mødt af afbud og udeblivelser, hvorfor
vi midtvejs atter måtte afmelde holdet. Tak
for din indsats, Daniel.
Efteråret bød på en usædvanlig udvikling
for klubbens U-15 M hold. Opstarten forløb
tilfredsstillende, og forventningerne var fornuftige ved indgang til turneringen. Men
hvad skete? Tætte turneringskampe, som
alle resulterede i etmålsnederlag, alt for få
scorede mål og efterhånden en manglende
tro på sejre. Nogle omkring klubben tvivlede
endda på, at kvalifikationen skulle lykkes.
Midtvejs lå holdet næstsidst.
Heldigvis fik anden turneringshalvdel et helt
anderledes udfald: Fem sejre, en uafgjort og
et enkelt nederlag til sidst kvalificerede holdet klart til Mesterrække 1. Godt arbejde af
et til tider ”presset” trænerteam bestående
af Søren, Anders Bo og Steen. Som nævnt
under U-14 bestod afdelingens andethold af
ganske få spillere. Og da tre af disse valgte
efterskolen i efteråret, var selv Steens og
Ronnies ”kamp” forgæves. 1998-årgangen
har gennem hele ungdomsafdelingen været
”tynd” mandskabsmæssigt, og vi måtte derfor med stor ærgrelse trække U 15 A holdet.
Tak til Steen og Ronnie for ”kampen”.
På gensyn i 2013.
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Med sportslig hilsen
U-15 Afdelingslederen
U-15 Drenge M1/11 (1997), forår
Kampe, mål og point

1. Esbjerg fB
2. AGF, Aarhus
3. Vejle B
4. OB
5. Kolding IF
6. FC Sønderborg
7. FC Fyn
8. Horsens fS

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
10
7
5
3
3
2
2

U
3
2
4
7
4
2
3
3

T
1
2
3
2
7
9
9
9

Score Point
39-17
33
34-16
32
23-15
25
24-14
22
17-28
13
20-33
11
18-37
9
9-24
9

U-15 Elite efterår

Efter den flotte afslutning på forårets U-14
række med puljesejr og efterfølgende semifinale i kampen om det jyske mesterskab,
startede VB’s bedste spillere fra årgang 1998
op igen med stor tro på egne evner og høje
forventninger til den kommende sæson.
Truppen var henover sommerferien blevet styrket af flere spændende nye spillere.
Søren Steenberg og Daniel Juel fra Kolding
Boldklub, Sebastian Bruhn fra Bredballe og
Jacob Vestergaard fra Lyseng. Herudover var
Mahdi Kazemi igen klar til at spille efter et
meget skadesplaget U-14 år. Dermed så det
ud til at skulle blive en særdeles spændende
U-15 sæson.
Brøndby Cup
Truppen tog i uge 31 til Brøndby CupP – et
stævne på et højt niveau med deltagelse af
store klubber som HSV, FC Midtjylland, OB,
Malmö FF og mange flere.
VB var i pulje med Lyn Oslo som blev kørt af
banen med 7-0, Malmö FF, et af Skandinaviens bedste mandskaber, som blev besejret 3-1
og Køge Boldklub, som vi slog med 4-1. Dermed sikrede holdet sig en semifinaleplads,
hvor FC Midtjylland ventede. Selvom vi kom
foran 1-0, så holdt føringen ikke, og vi tabte
desværre 1-3 til FCM, som på dagen viste sig
bedre. Kampen om 3.-4. pladsen blev efterfølgende tabt til stærke HSV med 0-2.
U-15 Elite – nat og dag
U-15 holdet startede turneringen hjemme
mod Lyseng IF. Kampen skulle vise sig at blive
et rigtig godt billede på vores første turneringshalvdel – mange misbrugte muligheder
og spildte point.

Hvad kan vi gøre
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, så du
får mere ud af dine penge? For at du kan
spare penge på det daglige? Så du kan
få din økonomi til at matche dine ønsker
og behov?

Ulla Brynee Jensen
afdelingsleder
tlf. 74 37 58 56
ulla.jensen@
sydbank.dk

I Sydbank Vejle kan du stille alle de spørgsmål, du vil, om din daglige økonomi. Og vi
har også ét til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
Ring til Ulla på 74 37 58 56 og aftal tid til
et økonomitjek.

11545.1112

Kirketorvet 4
7100 Vejle
tlf. 74 37 58 00
sydbank.dk/vejle
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Lyseng-kampen endte 3-3, efter at en solid
3-1 føring blev smidt væk på forunderlig vis.
Efterfølgende fulgte hele seks kampe på
stribe med ét-måls nederlag. En helt utrolig
stime af dårlige resultater i helt lige opgør,
der med lidt held og skarphed kunne have
tippet over til vores fordel. En hård stime for
drengene og teamet omkring sluttede med
en forløsende sejr i Lyseng på 3-1. Denne sejr
blev fulgt op af 1-0 hjemme over Silkeborg,
1-1 i Esbjerg, 4-0 over OB. Disse resultater
gjorde, at drengene med en sejr hjemme
over FC Århus ville sikre holdets forbliven i
den bedste række. Kampen var en nervøs
affære, der endte med en vigtig og hårdt tilkæmpet 2-1 sejr. Glæden hos drengene var
stor, og den blev fulgt op af endnu en flot
præstation i Haderslev, hvor vi kunne tage en
flot 4-0 sejr med hjem til Vejle. Turneringens
sidste kamp i Vejle mod AGF sluttede med et
ærgerligt nederlag på 1-3.
Sæsonen sluttede dermed markant bedre,
end den begyndte, og holdet fik vist mandsmod, vilje og gejst til at rejse sig fra en
situation, hvor vi var ualmindelig tæt på en
katastrofal nedrykning. Med disse oplevelser
i bagagen ser teamet bag frem til en fantastisk spændende forårsturnering, inden spillerne overgår til U-17 fodbold i juli måned.
I løbet af foråret har VB haft seks spillere
med på DBU’s U-15 talentcenter – Rasmus
Henriksen, Agon Mucolli, Mahdi Kazemi,
Jamal Bazarga, Sebastian Bruhn og Jonas
Erngaard.
.

U-15 M2 forår

Anden del af sæsonen 2011-2012 bød på
nogle spændende udfordringer for U-15 M2
holdet.
Vi deltog i en hård træningsturnering, hvor
vi kom igennem fem spændende kampe, og
hvor vi fik vores form i gang igen.
I marts måned deltog vi i Merrild KUV-match,
som er et stævne med mange rigtig gode
hold, hvor man rigtig kan få set sine egne
spillere, og hvor man kan pudse sin spillestil
af.
Vores plan var at blive gode til at presse som
et hold, og det lykkedes til fulde.
Efter et veloverstået stævne var tiden kommet til turneringens første kamp. Her ventede Næsby fra Fyn, og det skulle vise sig
at blive en for stor mundfuld for spillerne.
Kampen endte 5-0 til fynboerne, og den
værst tænkelige start på turneringen var en
realitet.
Desværre tabte vi også vores anden til kamp
til lokalrivalerne fra Skibet. Derfor stod vi
med nul point for to kampe.
Men med oprejst pande og stor tro på egne
evner fik vi syv point i de sidste tre kampe,
og håbet om andenpladsen var stadig i live.
I anden omgang af turneringen startede vi
igen skidt og fik kun et point i de første to
spillerunder. Men derefter spillede drengene
suverænt og vandt de sidste tre kampe, så vi
til sidst kunne besætte andenpladsen og se
tilbage på et vellykket forår.Til sidst vil jeg

U15 Elite: Stående fra venstre: Anders Mikkelsen(træner), Jamal Bazarga, Søren Steenberg, Karl Ulbæk, Rasmus Henriksen, Jonas
Erngaard, Jacob Vestergaard, Sebastian Bruhn, Søren Lykke(træner), Steen Okholm(holdleder)
siddende fra venstre: Mahdi Kazemi, Martin Gernow, Emil Toft, David Hansen, Rasmus Bech, Agon Mucolli, Mikkel Okholm,
Daniel Juel
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sige tak til drengene for et fantastisk år! Og
mange tak til forældrene for deres trofaste
opbakning i alle kampe.
Anders Paulin
U-15 Drenge M2/11 (1997), forår
Kampe, mål og point

1. Næsby BK
2. Vejle B
3. Kolding IF
4. Skibet IF
5. Kolding B
6. Hedensted IF

K
10
10
10
10
10
10

V
9
5
4
4
1
0

U
1
2
3
3
3
2

T
0
3
3
3
6
8

Score Point
60-6
28
22-22
17
26-15
15
19-26
15
9-40
6
7-34
2

U
2
3
3
4
2
0
3
5

T
2
2
4
4
7
9
9
8

Score Point
30-12
32
34-15
30
30-17
24
26-21
22
23-19
17
19-33
15
14-47
9
9 -21
8

U-15 Drenge Elite/11 (1998), efterår
Kampe, mål og point

1. AGF, Aarhus
2. Esbjerg fB
3. Silkeborg IF
4. Haderslev FK
5. Vejle B
6. OB
7. IF Lyseng
8. FC Aarhus

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
7
6
5
5
2
1

U-15 Elite truppen
Spiller

Daniel Juel
Jacob Vestergaard
Rasmus Henriksen
Martin Gernow
Jamal Bazarga
Karl Ulbæk
Jonas Erngaard
Mahdi Kazemi
Mikkel Okholm
David Hansen
Agon Mucolli
Sebastian Bruhn
Rasmus Bech
Søren Steenberg
Emil Toft
Viktor Iversen

Kampe

14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
11
10
7
1

Mål

Assist

3
2

2
2
1
1

1
6
6

3
1

3
2

1
5

Tak til spillerne, deres forældre, holdleder
Steen Okholm og ass. træner Anders Bo Mikkelsen for et rigtig godt samarbejde.
Søren Lykke Sørensen
Træner VB U-15 Elite

Restaurant - Konferencelokaler - Selskabslokaler - Diner Transportable

Leverandør til VB
75 moderne værelser med bad, telefon, tv og canal+
Selskabslokaler op til 225 personer
Valdemar PoulsensVej 4 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 08 33 · fax 75 72 13 26
www.hotel-hedegaarden.dk · email: hotel@hotel-hedegaarden.dk
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U-14

U-14 afdelingen har gennem hele 2012
været en super oplevelse. I foråret med to
kredsvindere og i efteråret med kvalifikation
til Mesterrække 1 samt hele to kvalifikationer til forårets A-rækker.
U-14 M holdet overraskede måske en anelse,
da holdet i foråret 2012 gik hen og vandt sin
Mesterrække 1 foran klubber som Esbjerg
og OB og først i semifinalen om det jyske
mesterskab måtte strække gevær.
Tak til Steffen og Steen (Okholm) for solidt
udviklingsarbejde. Også i foråret knoklede
Steen (Madsen) og Ronnie løs med klubbens
B-spillere. Trods afbud hist og her samt kampe med kun 11 og 12 spillere lykkedes det
ikke kun at fuldføre sæsonen men så sandelig også at vinde kredsen og således kvalificere sig til efterårets U-15 A række. En rigtig
stor ros for vedholdenhed krydret med god
”jysk” stædighed.
I efteråret har Steffen Anders og Odleif fortsat udviklingen af de spillere, som Morten
og Co. afleverede ved sommerferien. Holdet
har fint kvalificeret sig til Mesterrække 1, og
det bliver her spændende at følge drengenes fortsatte udvikling. Kim og Jesper deltog
i U-14 A rækken, og kun et hjemmebanenederlag til Bredballe forhindrede holdet i at
vinde kredsen. Alligevel deltager holdet i
U-14 A rækken i foråret. Det gør til mange
klubholds overraskelse også afdelingens
U- 14 B hold… Holdet vandt sin kreds som
klubbens tredjehold, hvilket må siges at være
meget imponerende. Tak til Ismet og specielt
Iwan samt forældre, som stod sammen, da vi
midtvejs havde nogle udfordringer på trænersiden.
På gensyn i 2013.
Med sportslig hilsen
U-14 afdelingslederen

U-14 M1, årgang 1998, forår

Efter et hårdt efterår 2011 med skader og
en smal trup så vi frem til vinterpausen. Den
skulle bruges til at få styr på vores spillestil
og koncept. Samtidig kom der tre nye spillere til den ellers smalle trup. Rasmus Henriksen, Skibet, Rasmus Bech, Strib og Agon
Mucolli var alle med til at hæve niveauet og
konkurrencen i truppen. Derfor så vi frem
mod sæsonstarten i april med kampe mod
bl.a. FCK (2-0), FCM (4-4), Køge (2-0) samt et
ærgerligt stort nederlag til et virkelig stærkt
tysk hold fra Holstein Kiel (1-9). Bortset fra
svipseren mod Kiel, hvor vi var klart overmat100

chet, viste vi, at vi kunne spille op med de
bedste i Danmark, hvilket kun gav yderligere
optimisme...
Før sæsonstarten var U-14 M holdet medier
ved et DBU kursus i Vejen, hvor Viborg M1,
også var til stede. De to kampe mod viborgenserne endte med klare sejre (4-2 og 6-0).
Samme uge samledes truppen og lagde målsætninger for sæsonen. Målene var: Top 2
placering, at have mindst en sejr over alle
hold i puljen, at være det mest scorende
hold, være det hold med færrest mål imod
samt at skaffe mindst 24 point. Det var ambitiøse mål, især taget i betragtning at puljen
indeholdt flere hold, som ville kunne spille
med om det jyske mesterskab. Kort inden
sæsonstart trak Ribe sig fra puljen, da 5-6 af
deres bedste spillere var skiftet til henholdsvis Esbjerg og Haderslev. Det gjorde bare
puljen endnu tættere. Næsby, som vi havde
fornøjelsen af i første kamp, skulle vise sig
ikke at være en walkover, hvilket andre hold
også måtte sande, men vi fik trods alt hevet
en fin 4-2 sejr i land. Derudover skal sejrene
over Esbjerg også nævnes. Den første (4-2)
kom i hus efter en flot kamp med masser af
flot spil fra begge hold, mens sejren i Esbjerg
(2-1) krævede lidt flere kræfter at kæmpe
sig til. Sejren i 9. spillerunde står også højt
på listen over kampe, der var værd at huske.
Vores klart bedste kamp, hvor vi spillede OB
ud af banen med en 4-1 sejr, hvilket ikke var
et mål for stort.
Dermed sikrede vi os adgang til semifinalen
i det jyske mesterskab for Mesterrække 1. En
flot præstation i sig selv, som desværre også
sluttede her, selv om holdet havde drømt om
mere. I semifinalen mødte vi et FC Midtjylland hold, som virkelig ramte dagen på samtlige pladser og vandt kampen 5-1. De sidste
to mål blev sat ind, da vi satsede og kastede
det hele frem. En lidt ærgerlig afslutning på
en ellers helt kanon sæson, hvor vi nåede
længere, end mange havde regnet med. Flot
gået drenge.
Truppen bestod af David Hansen, Jamal
Barzarga, Casper Bigom, Karl Ulbæk, Emil
Toft, Rasmus Henriksen, Rasmus Bech, Agon
Mucolli, Mikkel Egsgaard, Mikkel Okholm,
Martin Gernow, Kristoffer Larsen, Mahdi
Kazemi, Andreas Folmer og Jonas Erngaard
Topscorer blev Jonas Erngaard med ni mål i
otte kampe.
I pinsen satte vi den hjemlige turnering på
pause og tog til Hamburg for at spille et
stævne. Kampene var intense og tempofyldte, da de kun varede 17 minutter. Vi kom
videre fra puljen med to uafgjorte og en 6-0

sejr. I mellemrundepuljen vandt vi 3-0 over
arrangørerne fra TSV Niendorfer, mens HSV
gav os en 0-3 lektion at tænke over. Det var
dog stadig nok til en plads i semifinalen mod
det andet danske i hold til stævnet, AGF. Det
endte med en »sikker« 1-0 sejr til de røde,
og dermed var der lagt op til en svær kamp
i finalen mod HSV... Finalen var på 2x12
minutter, og det skulle vise sig, at vi havde
flest kræfter i behold. En super disciplineret
og koncentreret kamp mod en fremragende
modstander gav en 1-0 sejr, og vi var i øvrigt
tættere på 2-0, end HSV var en udligning.
Virkelig flot, drenge!
Derudover skal det nævnes, at vi har Mikkel
Okholm, Martin Gernow, Mahdi Kazemi, Rasmus Henriksen og Jamal Barzarga til udtagelse til de kommende DBU U-15 talentcentre.
Alt mulig held og lykke til dem. Yderligere

er vi begunstiget af, at DBU har forhåndsudtaget Agon Mucolli, David Hansen og Jonas
Erngaard til DBU U-15 talentcenteret. Tillykke til dem.
Holdleder Steen Okholm og træner Steffen
Bendixen

U-14 Drenge M1/11 (1998), forår
Kampe, mål og point

1. Vejle B
2. Haderslev FK
3. Esbjerg fB
4. OB
5. Næsby BK
6. Ribe BK

K
10
10
10
10
10
10

V
8
6
5
5
3
0

U
1
2
2
0
1
0

T
1
2
3
5
6
10

Score Point
32-13
25
25-19
20
27-16
17
24-26
15
21-25
10
0-30
0

U-14 M1: Bagest fra venstre: Træner Steffen Bendixen, Thomas Nørgaard, Marco Schultz, Svend Knud Magnussen, Simon Lyhne, Muhammed Akif, Patrick Lauridsen, Benjamin Suner, Anders O. Sørensen, ass. træner
Anders Paulin
Forreste fra venstre: Lucas From, Arbnor Mucolli, Malthe Olsson, Frederik Nielsen, Lauge Madsen, Tobias
Utoft, Anders Nielsen, Magnus Lund
Fraværende: Benjamin Debel, Simon Bisp, holdleder Oddleif Nielsen
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U-14 M1, årgang 1999, forår

I en kreds, hvor der på forhånd var lagt an
til, at topstriden skulle stå mellem Esbjerg,
OB, os selv og FC Sønderborg som en stærk
outsider, betød alle point noget. Man må
ikke dumme sig mod de små hold og skal
selvfølgelig tage point mod de store. Målsætningen var fra start at være med helt
fremme og som minimum slutte i top 3.
Første kamp var mod OB, og vi skulle her
måle os selv. Det så generelt godt ud, og vi
fører da også 2-0, men vi kan desværre ikke
holde dampen oppe og taber til sidst 2-3.
Derefter følger kampen mod Spangsbjerg,
som vi sikkert vinder 5-1. FC Sønderborg bliver slået 1-0 på eget græs, og tingene ser
bestemt fornuftige ud, selv om vi rent spillemæssigt stadig har plads til forbedringer.
I Haderslev spillede vi ikke nogen fantastisk
kamp, men fik alligevel de tre point med
hjem via en 3-2 sejr.
Derefter besejrede vi Kolding IF 4-2 og Vejen
4-0. Indimellem spillede vi så en enkelt pokalkamp mod Ejstrupholm/Nørresnede. Efter en
sejr på 9-0 er vi nu klar til næste runde, hvor
vi til april møder Silkeborg
8. spillerunde bød på topkamp i Odense,
hvor vi slog OB 2-1. En fantastisk dag.
Anden halvdel af efterårsturneringen bød
på flere op- og nedture. 8-0 over Vejen (Akif
med 4 kasser og fejring, der ville gøre Barotelli misundelig) og 10-4 over Haderslev var
kampe, hvor tingene fungerede. Især mod
Haderslev, hvor alt, vi rørte ved, blev omsat
til mål. Sikken en effektivitet. Desværre var
der også kampe, som mod Sønderborg, hvor
vi melder os helt ud og taber 0-1 i en kamp
uden reelle målchancer til nogle af holdene.
Så der ligger en del arbejde forude i forhold
til, at hæve bundniveauet gevaldigt, hvis vi
skal gøre os forhåbninger om at spille med
helt i toppen fremover.
Derudover deltog vi også i KUV-Match, som
lå midt i en af de hårdeste 14 dage, jeg har
oplevet som træner - rent kampmæssigt. På
13 dage spillede vi hele 11 kampe og havde
tre træningspas, men det viste også lidt om,
hvem der kunne stå distancen. Til KUV-Match
vandt vi 8-0 over Jablonec (Tjekkiet), tabte i
gode kampe 1-2 til AIK Stockholm (Sverige),
0-3 til FCK og 2-4 til AaB samt spillede 2-2
mod AaB i en ekstra kamp.
Weekenden efter stod den på stævne igen,
da vi drog mod Sverige for at spille en Coerverturnering i Helsingborg. Desværre var
modstanden betragtelig svagere end KUVmatch, så vi endte med en målscore på 26-3
for vores fire kampe. Succes på en billig bag102

grund, men trods det en god tur.
Vi manglede stadig to turneringskampe på
dette tidspunkt, og resultaterne havde artet
sig således, at vi selv kunne afgøre tingene
med sejre over Kolding og Esbjerg...
Kolding blev besejret 4-1, uden at vi spillede
op til vores allerbedste, og dermed var der
lagt op til »finale« mod Esbjerg. En sejr ville
give førstepladsen, mens et nederlag ville
sende os ned på fjerdepladsen i en utrolig
tæt pulje. Men, men, men… Da slaget skulle
slås, var det som om, vi ikke turde alligevel.
Om vi var nervøse, usikre eller bange, ved
jeg ikke, men faktum var, at der ved pausen
stod 0-3! I 2. halvleg rejste vi os og scorede to
mål og var yderst tæt på at udligne i sidste
sekund...
Men vi ser frem til vinteren, hvor vi må lægge
os i selen, hvis vi skal forbedre vores fjerdeplads - og det skal vi!
Tak for en foreløbig god sæson til spillerne
på U-14 M, holdleder Oddleif Nielsen og assistenttræner Anders Paulin.
Steffen Bendixen
U-14 Drenge M1/11 (1999), efterår
Kampe, mål og point

1. FC Sønderborg
2. OB
3. Esbjerg fB
4. Vejle B
5. Haderslev FK
6. Kolding IF
7. Spangsbjerg IF
8. Vejen SF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
10
10
5
3
3
0

U
0
2
2
0
1
2
0
1

T
3
2
2
4
8
9
11
13

Score Point
35-13
33
58-18
32
43-17
32
50-21
30
38-50
16
20-35
11
18-47
9
10-71
1

U-14 A: Bagest fra venstre: Træner Jesper Schytte, Nikolaj Larsen, Kihan Ghusa, Lasse Søgaard, Art Lushaj,
Rasmus Hansen, Sujeen Ravichandran, træner Kim Hansen
Forrest fra venstre: Jacob Sørensen, Furkan Gokce, Alexander Schytte, Mads Emil Guldberg Pedersen, Lasse
Kirk

U-14 A

Efter velfortjent sommerferie startede vi op
med samme antal spillere og den samme
trup.
Vores målsætning for efterårssæsonen var
oprykning. Spillerne er altid kommet til træning med en god indstilling og motiverede
for at ville lære mere og nyt og ikke mindst
gi´ den en skalle.
Vi har spillet 10 kampe, 7 vundne, 1 uafgjort
og 2 tabte, hvilket betød, at vi havde spænding lige til det sidste. Vi kunne selv afgøre
muligheden for oprykning ved at vinde over
puljens nr. 1, Bredballe. Vi vandt da også på
udebane kampen med 3-2 i en meget velspillet, intens og disciplineret kamp. Desværre
var sejren ikke nok til en oprykning pga. en
teknisk fejl. Den modsatte kamp først på
sæsonen tabte vi 1-3 til BIF på hjemmebane.
Til denne kamp på hjemmebane i VB-Parken
var der opbakning fra omkring 100 tilskuere.
STORT!
Tilskueropbakning og forældreopbakning
har vi stor glæde af, det betyder meget for
holdet, og det betyder meget for det sociale
sammenhold på holdet.
Det er dejligt at kunne se, at hver enkelt spiller har udviklet sig. Denne udvikling er tydelig, når vi spiller kamp. Holdet er gennem
sæsonen blevet mere sammenspillet. Dren-

gene udviser god holdånd og sammenhold.
Drengene forstår betydningen af fair play og
udviser fair play både på og uden for banen.
I efteråret har vi deltaget i Merrild´s KUVstævne. Vi var 17 spillere af sted. Vi spillede
4 kampe, 3 sejre og 1 tabt.
Selvom JDBU Jylland turneringen er slut, er
der stort fremmøde til træning i efteråret.
Både i august og i november har vi spillet
træningskampe.
Vi vil gerne takke både spillere og forældre
var der opbakning fra omkring 100 tilskuere.
STORT!
Tilskueropbakning og forældreopbakning
har vi stor glæde af, det betyder meget for
holdet, og det betyder meget for det sociale
sammenhold på holdet.
Det er dejligt at kunne se, at hver enkelt spiller har udviklet sig. Denne udvikling er tydelig, når vi spiller kamp. Holdet er gennem
sæsonen blevet mere sammenspillet. Drengene udviser god holdånd og sammenhold.
Drengene forstår betydningen af fair play og
udviser fair play både på og uden for banen.
I efteråret har vi deltaget i Merrild´s KUVstævne. Vi var 17 spillere af sted. Vi spillede
4 kampe, 3 sejre og 1 tabt.
Selvom JDBU Jylland turneringen er slut, er
der stort fremmøde til træning i efteråret.
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Både i august og i november har vi spillet
træningskampe.
Vi vil gerne takke både spillere og forældre
for deres opbakning til kampe, for kørsel,
tøjvask opbakning til frugtordning og cacao
til drengene.
Vi ser frem til den kommende sæson, hvor
målet forsat er oprykning. Vores mål er, at
den enkelte spiller udvikler sig, og at holdet
forsat fremstår stærkt med en positiv fodboldglæde.
Kim og Jesper
U-14 Drenge A/11 (1999), efterår
Kampe, mål og point

1. Bredballe IF
2. Vejle B
3. Hedensted IF
4. Horsens fS
5. FC Horsens
6. Stensballe IK

K
10
10
10
10
10
10

V
9
7
5
4
4
0

U
0
1
0
1
0
0

T
1
2
5
5
6
10

Score Point
35- 6
27
36-15
22
28-18
15
12-26
13
10-26
12
0-30
0

U-14 B

Forår
Efter et forsigtigt håb om, at den store tilgang af spillere i efteråret 2011 kunne
fortsætte, blev der tilmeldt et tredjehold i
årgangen. Det gik over al forventning - med
spillere, som måtte sidde over til kampe pga.
den store tilgang, og der blev også presset
på M og A, således der kom flere spillere ned
oppefra.
Resultaterne udeblev ikke, og efter en flot
sæson, hvor det stort set kun blev til pointtab til de senere oprykkere, endte holdet på
en flot andenplads.
Der har været en god opbakning til træningen og engagerede forældre.
Efterår
Håbet om at være tophold i B-rækken blev
indfriet til fulde!
Allerede inden sidste turneringskamp er holdet rykket op i A. Vi håber at kunne mønstre så mange spillere i den nye sæson, at
der er basis for et fjerdehold, som kan spille
i B-rækken. Evt. suppleret med de U-13 spillere, som har deltaget i træningen og et par
kampe her i efteråret.
Vi måtte desværre sige farvel til vores træner, og holdet blev overtaget af Kim Hansen
(træner for A-holdet) og Iwan Hansen i fællesskab.
Oprykningen blev sikret efter et par nervepirrende uger, hvor det først blev til et neder104

lag til bundholdet Jelling. Heldigvis tabte de
direkte udfordrere Bredsten i samme weekend til Vinding, som vi senere skulle møde
i en udsat kamp. Denne blev vundet 4-0 og
Iwan Hansen
spillet fredag aften, dagen før ”kampen om
oprykning” skulle spilles mod Bredsten. Der
blev stillet i absolut stærkeste opstilling, og
vi klarede præcis det uafgjorte resultat, som
skulle til for at udsætte spændingen til sidste
runde.
Drengene har bakket om den nye trænerkonstellation, og vi håber snart at finde nye
trænere til en trup i hastig udvikling. Vi håber
at kunne holde på spillerne i vinterpausen og
tiltrække endnu flere til næste sæson.
Tillykke med oprykningen til holdet og tak
til alle forældre for god opbakning til kampene.
U-14 Drenge B/11 (1998), forår
Kampe, mål og point

1. Vejle B
2. Sole IF
3. Vejle FC
4. Bredballe IF
5. Hatting/Torsted
6. Øster Nykirke IF

K
10
10
10
10
10
10

V
7
6
5
4
2
2

U
3
1
1
2
1
0

T
0
3
4
4
7
8

Score Point
53-16
24
29-19
19
40-31
16
31-26
14
18-33
7
15-61
6

V
8
6
4
4
2
2

U
1
1
3
2
1
0

T
1
3
3
4
7
8

Score Point
35-13
25
37-18
19
28-30
15
27-25
14
16-27
7
19-49
6

U-14 Drenge B/11 (1999), Efterår
Kampe, mål og point

1. Vejle B
2. Bredsten IF
3. Vinding SF
4. Ammitsbøl/Egtved
5. Hover IF
6. Jelling fS

K
10
10
10
10
10
10

U-14 B: Bagest fra venstre: Træner Ismet Kilic, Holger Gott Christensen, Mikkel Sørensen, Emil Clausen,
Mads Emil Sørensen, Jonathan Pedersen, Muhammed Arabi, Niklas Pedersen, holdleder Iwan Hansen
Forrest fra venstre: Süleyman Öksum, Alex Loan, Lukas Hansen, Aleksander Schytte, René Kielstrup, Deniz
Kilic, Tobias Randers

U-13
U-13 M holdet fortsatte i foråret sin udvikling
under ledelse af Morten, Tobias og Odleif, og
holdet endte efter flere tætte kampe på en
andenplads efter Esbjerg. Efteråret har budt
på mange lidt for nemme kampe grundet en
DBU Jylland struktur, hvor alle klubber frit
kan tilmelde deres hold til U-13 M rækken.
Holdet vandt sin Mesterrække med syv sejre
og en uafgjort. Heldigvis er holdet lykkedes
med mange privatkampe, og med forårets
træningskampe skal vi nok blive klar til forårets mere tætte Mesterrække 1. Tak til Morten, Tobias og Primdal for godt samarbejde.
U-13 B-holdet rykkede ved udgangen af 2011
op i U-13 A rækken og gjorde det her fremragende. Dels resultatmæssigt, hvor holdet
kvalificerede sig til U-14 A rækken (se under
U-14 beretningen) og dels trænings-/udviklingsmæssigt, hvilket betød, at medlemsantallet steg. Derfor måtte vi oprette et B-hold.
En stor tak til Kim, Casper og Ismet for et
enestående udviklingsarbejde, som var den
direkte årsag til, at vi i efteråret har haft tre
hold i U-14 afdelingen.
Desværre lykkedes klubben ikke efter sommerferien med at rekruttere trænere til at

overtage de U-12 spillere (årgang 2000), som
rykkede op i U-13. Derfor har vi måttet sige
farvel til alt for mange af denne årgangs VBmedlemmer. Det er vort håb, at vi allerede
fra foråret 2013 igen har trænerkapaciteten
til rådighed.
På gensyn i 2013.
Med sportslig hilsen
U-13 afdelingslederen

U-13 M forår

Træningsstart d. 5 jan.2012
Vi trænede tre gange om ugen op til turneringsstarten d. 14-04-2012. Efter påske blev
det til fire gange træning om ugen. Januar
var en kold måned, men alle trænede godt
fra start, og man kunne se, at drengene havde haft godt af julepausen.
U-13 M spillede en masse træningskampe
i de tre måneder op til turneringsstart. Vi
mødte mange gode og nogle mindre gode
hold. Det bølgede lidt frem og tilbage for os
med resultaterne.
Træneren prøvede selvfølgelig også spillere
af på andre pladser, end de måske var vant
til.
Vi spillede mange tætte kampe, og ikke alle
faldt ud til vores fordel. Det er ikke altid
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resultatet, der fortæller noget om kampen.
I forårets træningskampe mødte vi bl.a. AGF,
Holstein Kiel, FCM, FC Fyn, Køge, Holstebro.
Vi deltog i et KUV-Stæve i Juelsminde d. 23.25. marts. Her lagde vi en meget tåget fredag aften ud med at slå Hjørring 2-0.
Lørdag formiddag vandt vi 4-2 over Silkeborg, og humøret var højt. Drengene følte
sig klar til eftermiddagens kamp mod Randers. Her kom de dog i første omgang ned
på jorden igen – vi kom bagud 1-4, inden
drengene igen begyndte at tage ansvaret for
kampen og vi fik vendt kampen til 4-4. Der
var således tilfredshed hos både træner og
spillere efter kampen.
Sidste kamp søndag var en let sag, og vi
vandt 9-0 over Jetsmark.
Et succesfuldt KUV-stævne gjorde, at der var
gode forventninger til forårsturneringen,
der startede 14 dage efter.
Vi lagde også supergodt ud med at vinde
5-1 i Dybbøl. Og 9-0 over Spangsbjerg ugen
efter.
Så havde vi Esbjerg på hjemmebane. Vi spillede en tæt kamp, som desværre faldt til
Esbjergs side. Dommeren fik hovedrollen i de
sidste sekunder. Han dømte frispark til os lige
uden for Esbjergs felt for kun i næste pust at
fløjte kampen af. Spillerne var totalt sikre på,
de havde scoret på det frispark og havde fået
det ene point, men i stedet tabte vi 1-2.
Det blev til to nederlag mere i forårsturneringen, og vi blev nr. 2.
Vi var til pinsestævne i Næstved, hvor vi blev
nr. 6. Om lørdagen manglede vi blot 1 mål,
for at skulle spille semifinale søndag, og hvis
vi tænker på alle de chancer, vi brændte, var
det bare for megatræls!!!
14 dage efter var vi til Vejen Cup hvor vi blev
nr. 4, da vi tabte 2-7 til Thisted i semifinalen.
Drengene var totalt overspillet, og der var
ikke megen energi i dem denne regnfulde
formiddag.
Men om eftermiddagen mødte vi Frederikssund, gammelt bekendtskab fra Næstved
Cup, hvor de havde slået os 4-0.
Drengene havde fundet energien frem igen
og spillede en god kamp, men brændte igen
kæmpehancer, hvilket har været et kendetegn igennem hele sæsonen, og vi tabte
ufortjent 1-2.
Tak for et spændende og lærerigt forår.
Træner MDK og Ghita
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U-13 Drenge M1/11 (1999), forår
Kampe, mål og point

1. Esbjerg fB
2. Vejle B
3. Dybbøl IU
4. Haderslev FK
5. Spangsbjerg IF
6. Grindsted GIF

K
10
10
10
10
10
10

V
9
7
6
4
1
1

U
1
0
1
0
1
1

T
0
3
3
6
8
8

Score Point
49- 5
28
44-15
21
35-18
19
15-24
12
11-55
4
9-46
4

U-13 M efterår

Brøndby Cup
Sæsonen startede med en tur til Brøndby
Cup, hvilket var en rigtig stor oplevelse for
drengene. 18 drenge var udtaget til stævnet,
hvor vi mødte bl.a. FC Nordsjælland og FC
Midtjylland. Stævnet blev aldrig den store
sportslige oplevelse, masser af spændinger
ulmede i undergrunden. Det blev til en skuffende placering langt fra medaljeskamlen og
langt under potentialet i truppen.
Træningskampe
AC Horsens blev besejret 2-0, og efter denne
kamp blev der ryddet op i misforståelserne,
og tavlen blev vasket ren. Truppen var samtidig, efter Brøndby Cup, blevet skåret ned til
kun at bestå af 15 spillere, incl. to målmænd!
Så det var så som så med konkurrencen til
startpladserne. Herefter blev Skjern GF besejret med 5-0 i et ministævne, hvor vi tabte
den sidste kamp til AaB med 2-0.
DBU Jylland turneringen
Det var nok forventet, at vi ville gå gennem
turneringen ubesejret, og trænerteamet
havde sat andre mål for truppen. Vi endte
også med at gå ubesejret gennem turneringen, men i den næstsidste kamp mod Erritsø
blev det kun til 3-3, hvilket var som at holde
en rød klud op for næsen af holdet før sidste kamp mod nr. 2 i puljen, Hedensted IF. De
blev i den sidste kamp spillet ud af VB Parken
med hele 8-0. Mathias på mål rørte kun bolden ganske få gange - og det var tilmed på
tilbagelægninger!
Kolding FC Nord: 1-8, 8-1
FC Fredericia/Trelde GI: 4-0, 0-4
Hedensted IF: 0-5, 8-0
Erritsø GIF: 3-1, 3-3
14 spillere blev brugt, sammen med Mesterrækkedebut til fem U-12'ere.
Pokalturneringen
I første runde skulle vi til Kolding IF, og det
blev til en rigtig spændende kamp, hvor KIF
forsvarede sig rigtig godt og var skarp ved

nogle få svigt i VB forsvaret. 3-3 endte den
ordinære spilletid, og vi skulle direkte ud i
straffesparkskonkurrence. De fem udvalgte
VB'ere svigtede ikke, og det endte med en
8-6 sejr.
I anden runde mødte vi Tørring/Ølholm og
vandt stensikkert 18-0...
Der venter nu drengene et lokalopgør til foråret mod Horsens fS.
Træningskampe
Silkeborg IF blev besejret med 5-1, hvor VB
U-13 traditionen tro inviterede forløbspillere
med.

hvor vi tabte på fysikken med 2-1 i en kamp,
hvor vi traf overliggeren og havde andre
gode muligheder for at lukke kampen. Kampen mod Viborg FK endte 2-2 i en helt lige
kamp.
Deltagere:
Mathias Eriksen, Emil SP, Frederik Hansen,
Niels Bøje, Simon Vedel, Nikolai Primdahl,
Asger Harder, Mathias Præst, Kasper Døhr,
Lucas Møller, Oliver Bach, Mathias Nymand,
Jonas Dregaard, Mathias Gramstrup, Philip
Troelsen, Noah Svenningsen og Nicolaj Hansen
- fedt at få drengene matchet fuldt ud!!!

Apollo Cup, Øens Hold Cup
Vi havde set frem til dette stævne, for her
vidste vi, at vi ville få matchet holdet fuldt
ud. Næsby BK, B 93, FC København og Viborg
FK ventede. Igen, traditionen tro, var der
inviteret KUV- og forløbspillere.
Første kamp fredag aften med Næsby BK
blev ikke en succes. Vi havde det svært mod
de store drenge fra Fyn, og vi måtte lide et
nederlag på 0-4. Herefter blev B 93 besejret med 3-1 i en rigtig god fodboldkamp,
hvor drengene viste, hvad de er lavet af. FC
København var en lidt for stor mundfuld,

KUV, Merrild Match
Fem kampe på fire dage ventede, og vi startede mod AIK Stokholm, som vi slog 2-1. Herefter ventede der mudder og vand i mængder, der gjorde fodboldspil meget svært. Vi
slog FK Jablonec med 4-2 og tabte 3-0 til
et rigtig godt AaB hold. FC København fik
vi halvt revanche imod med 4-4, hvorefter
vi blev udspillet søndag morgen af AaB, og
tabte 1-4.
Skader og sygdom gjorde, at vi ikke var, hvor
vi skulle være, når modstanden var af sådan
en klasse, som vi kan forvente ved et klasse-

U-13 M drenge
Bagest fra venstre: Nicolaj Hansen, Emil Søndergaard Petersen, Kasper Døhr Tychossen, Philip Troelsen,
Kasper Kamper Jørgensen, Noah Svenningsen, Frederik Hansen, Asger Harder og holdleder Lars Primdahl
Forrest fra venstre: Mathias Nymand, Niels Bøje, Nikolai Primdahl, Mathias Eriksen, Lucas Møller Jensen,
Simon Vedel Lauridsen, Jonas Dregaard Gotfredsen
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elitestævne.
Deltagere:
Mathias Eriksen, Nicolaj Hansen, Noah Svenningsen, Jacob Trenskow, Philip Troelsen,
Mathias Gramstrup, Jonas Dregaard, Oliver
Bach, Lucas Møller, Kasper Døhr, Mathias
Præst, Asger Harder, Nikolai Primdahl, Simon
Vedel, Niels Bøje, Frederik Hansen, Niels Kristian og Emil SP.
Et supergodt stævne, som desværre fik sine
udfordringer med vejret. Stævneledelsen,
Egtved IF, havde rigtig meget fokus på problemløsning og løste det rigtig godt.
En halvsæson til ende, hvor der virkelig blev
rykket sammen i bussen og løftet i flok!!
Lars Primdahl
holdleder

Kampe, mål og point

Kampe, mål og point

U-13 A

K
8
8
8
8
8

V
7
5
4
3
0

U
1
0
1
0
0

T
0
3
3
5
8

Score Point
43- 6
22
21-19
15
28-16
13
20-17
9
9-63
0

Vi var i løbet af forårssæsonen privilegeret,
da A-holdet bestod af rigtig mange dygtige
spillere.
Det betød, at der var kamp om pladserne,
når der skulle udtages spillere til kamp.
Det betød også, at spillerne positivt måtte
lære at acceptere og forstå, at forventningerne til at komme på hold til kamp var en
udfordring.
Spillerne har hele tiden til træning måttet
udfordre sig selv. Som træner er det positivt,
spillernes træningsintensitet og kampgejst
har været god, og det har altid været dejligt
at være af sted med holdet.
KUV-stævnet i Tørring gik rigtig godt for os
og gav os troen på, at vi kunne nå langt i
turneringen.
Det styrkede også kammeratskabet drengene iblandt at være af sted til stævner.
Vores målsætning nåede vi desværre ikke i
turneringen!
Grunden dertil var ikke, at vi ikke spillede
god fodbold og havde få chancer - tværtimod har vi haft mange chancer og spillet
spændende kampe. Og med to kampe tilbage skulle vi bare vinde en kamp for at blive
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Jesper og Kim
U-13 Drenge A/11 (1999), forår

U-13 Drenge M/11 (2000), efterår

1. Vejle B
2. Hedensted IF
3. Erritsø GIF
4. Fredericia fF/TGI
5. FC Kolding Nord

i A-rækken, og vi kunne selv afgøre, om vi
skulle blive.
Vi havde indtil flere muligheder, selv om vi
vidste, at sidste kamp mod Vinding ville blive
svær. Det blev den, og selv om vi var godt
med i kampen og havde mange store chancer, så gik det desværre ikke. Og heldet faldt
overhovedet ikke ud til vores fordel, selv om
der var flere muligheder. Men sådan er fodbold jo nu engang...
Tak til alle forældre, for deres fantastiske
opbakning og gode snakke.
Holdet har absolut potentiale, og kan gå en
ny sæson i møde, mange erfaringer rigere.

1. Vinding SF
2. Give Fremad
3. Firehøje IF
4. Erritsø GIF
5. Vejle B
6. Ammitsbøl SG&I

K
10
10
10
10
10
10

V
8
6
5
4
3
1

U
1
2
0
0
2
1

T
1
2
5
6
5
8

Score Point
39-16
25
30-26
20
27-23
15
22-36
12
20-22
11
22-37
4

U-12 Drenge – og yngre
For de mindste årgange i VB’s
Mikroakademi har det været
et meget hektisk år. Årsagen
hertil har været, at vi har haft
en meget stor søgning af nye
spillere, samt at der har været
trænere, som er startet på
Jes Hansen
uddannelse for at dygtiggøre
sig. Resultatet er, at der har
været mangel på trænere i forhold til den
store spillertilgang, men trods manglen er
det lykkedes at holde fast i den udvikling,
som vi træner efter i Mikroakademiet.
Jeg vil takke de mange forældre, som har
været behjælpelige med de mange opgaver, der har været i løbet af året, for der har
været rigtige mange kampe, der skulle spilles. Vi har deltaget i DBU Jyllands turneringer
og i diverse private turneringer, hvor vi bl.a.
har haft hold med til overnatningsstævner,
og for de mindste har der bl.a. været deltagelse i Givskud Zoo Cup, hvor man spillede
kampe for bagefter at besøge alle dyrene i
parken.
Aktiviteten har igennem hele året været
utrolig høj både på træningsbanen og i de
mange kampe, der er blevet spillet. Dette er
ikke lykkedes uden den store indsats, som
trænerne har gjort, samt de mange forældre,
som har givet en rigtig stor og flot opbakning, når man har spillet. Desuden skal der
også lyde en stor tak til holdlederne, som har
været utrolig behjælpelige med de mange
opgaver, der har været.
I 2013 vil vi alle håbe på, at der bliver ro på
trænerfronten, således at vi kan forsætte
den fantastiske udvikling, som er sat i gang
og med håb om, at der kommer endnu flere
nye spillere til i VB.
Jes Hansen
afdelingsleder

Vejle Boldklubs Mikroakademi 2012

I sidste årsskrift kunne I læse, at VBM i 2012
ville arbejde på at etablere et forældreråd
og få fordelt de administrative opgaver, så
oplevelsen ved at gå til fodbold bliver endnu
bedre. Denne opgave har vi endnu ikke fået
løst fuldt ud, hvorfor dette også vil være et
væsentligt arbejdsområde i 2013.
Baggrunden for, at ovenstående ikke er lykkedes, er manglende trænerressourcer i det
daglige, hvorfor ALLE trænere i VBM i 2012
i den grad fortjener en guldmedalje for

arbejdsomhed, fleksibilitet og ihærdighed.
Samtidig har de manglende ressourcer også
medført diverse fejl, specielt kommunikativt,
som frustrerer alle i og omkring VBM. Heldigvis har vi i de seneste måneder oplevet en
konstruktiv opbakning blandt forældre, der
tilbyder deres hjælp til administrative opgaver, så trænerne kan fokusere på det, de
er bedst til, nemlig at udvikle de unge spillere og give gode oplevelser med fodbolden.
Derfor er det med stor optimisme, at vi ser
frem til 2013, hvor den administrative del af
»kagen« også kommer på plads.
Sidste år fik vi årgang 2003-2000 pigerne
med i vores regi. Dette er i år udvidet, så også
årgang 2005 har fået et pigehold. Udviklingen hos pigerne er meget positiv, og det er
en stor fornøjelse at iagttage, hvordan deres
færdigheder forbedres, og glæden ved at
træne og spille er tydelig for enhver, når man
ser disse friske piger på banerne. Så pigehold: Bliv ved at øve jer flittigt og koncentreret, så bliver det uden tvivl et rigtig godt
2013 for jer.
På drengesiden kan vi se, at fortroligheden
med de forskellige færdigheder udvikles og
forplanter sig til kampene, således at det, der
trænes, også overføres til kampene. Dette er
naturligvis en fornøjelse og ikke mindst givtigt for spillernes motivation og mod, således
at vi fremover kan have endnu flere spillere,
der tør at være konstruktive og kreative med
”den lille runde.”
Hos vore yngste årgange (2008-2006) er der i
det forgangne år blevet arbejdet med deres
sociale kompetencer, så der også opstår venskaber via fodbolden og dermed en tryg
base for den videre færd gennem fodboldlivet. Samtidig har vi fodboldmæssigt været
omkring koordination, boldføling, løb med
bold, retningsændringer, spark og evnen til
at kunne orientere sig på en fodboldbane.
Hvornår er bolden f.eks. ude, og hvornår er
der frispark? Alt sammen noget, der er med
til, at glæden ved fodbolden forøges.
Hos de mellemste årgange (2005-2004) har vi
været omkring førsteberøringer, indersideafleveringer, retningsændringer og finter - alt
sammen i den ramme, der hedder, hvordan
kan vi hjælpe hinanden som hold? Hvordan
placerer man sig, så man har mulighed for at
modtage en bold eller dække en modstander
op. Disse temaer har der været arbejdet på
gennem hele sæsonen.
De ældste årgange har derudover også
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arbejdet med, hvordan vi som hold vil gøre
tingene inde på banen, så vi udnytter vore
færdigheder optimalt inden for de rammer,
vi har til rådighed. Derfor er det glædeligt
at se, hvordan bevidstheden om, hvor vi kan
aflevere hen i forskellige situationer, stille
og roligt forbedres, samtidig med at vi også
bliver bedre til at forhindre modstanderne i
at blive farlige. Alt dette bliver selvfølgelig
ikke perfekt over nat, men alle spillere gør
en stor indsats for at komme til at lykkes, og
det er smittende for alle os, der er omkring
jer, at I viser dette gå-på-mod. Bliv endelig
ved med det.
Vi vil i 2013 fortsætte med at udvikle VBM,
så vi bliver endnu bedre til at udvikle spillere med god teknik, spilforståelse og engagement. Vi vil med andre ord knokle for, at
kvaliteten i VBM bliver endnu bedre i vore
træningspas og kampe.
På gensyn i 2013!

trofæet hjemtaget af Vejle Boldklubs U-12
drenge i den traditionsrige internationale
venskabsturnering.
I år var det Bramfelder SV, der var værtsklub.
Drengene fra Vejle Boldklub gjorde næsten
rent bord og demonstrerede stor overlegenhed til glæde for ungdomsformand Henrik
Jacobsen.
Målscoren i de fire kampe blev på hele 33-0!
Bedste spiller i turneringen: Asger Harder.
Topscorer i turneringen: Lucas M. Jensen.
Bedste målmand i turneringen: Løb vi ikke
med... (nok de velkendte politiske grunde...)

Jan S. Hansen
leder VBM

U-12 drenge forår

Efter den flotte efterårssæson 2011 skulle
U-12 drengene forsøge at følge op på det
flotte efterår og de mange sejre. I turneringen blev det sådan, at vi valgte at trække vores ene A-hold og i stedet arrangere
11-mands kampe for førsteholdet, mens vi så
havde vores andethold i A-rækken og tredjeholdet i B2-rækken. Tredjeholdet spillede
igen nogle flotte kampe, men efter oprykningen fra C til B2 blev modstanden lidt hårdere og kampene mere tætte. De vandt stadig nogle og tabte knebent i andre.
Andetholdet i A-rækken klarede sig også
okay, tabte nogle og vandt de fleste.
Førsteholdet fik som sagt arrangeret en masse 11-mands kampe, bl.a. mod BMI’s U-13 M2
hold, Randers Freja, Middelfart, IF Lyseng,
Køge, Hannover 64, SC Paderborn og mange
flere. Rigtig mange flotte sejre, bl.a. over
Køge, Paderborn og Randers Freja og et knebent nederlag til Hannover 64.
En halvsæson, der bød på 30 friske drenge,
der stabilt kom til træning hver gang, og derudover en 10 stykker, der var lidt mere ustabile, men rigtig flot med 40 spillere i U-12
årgangen. Tak for en god sæson til jer alle.
Sebastian

»Gerry Scot« trofæet hjemme
igen...

Efter to år i eksil i Tyskland blev »Gerry Scot«
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VB klar til indmarch i Bramfeld

Gerry Scot trofæet hjem til Vejle

Kristi Himmelfartsdag blev brugt i Hamburg, hvor 16 drenge fik en uforglemmelig
oplevelse. Togtur til Hamburg, hvorefter vi
var inde og se Hamburg Dungeon, hvor de
nervøse sjæles nerver i den grad blev sat på
prøve. Herefter aftensmad i klubhuset hos
Bramfelder SV og parret to og to, hvorefter
en tysk værtsfamilie stod klar - det var grænseoverskridende!!
Fredag formiddag var der arrangeret rundvisning på Imtech Arena, hvor HSV spiller
deres hjemmekampe. Der blev shoppet og
kigget efter danske legender… bl.a. Lars
Bastrup, Lars Jacobsen og vores egen Thomas

Gravesen.
Over middag var der indmarch, og vi blev
bakket flot op af vores mange medrejsende
forældre og søskende. Vores første kamp var
mod det hollandske hold, og vi vandt 3-0.
Den anden kamp om fredagen var mod Tus
Berne, som vi slog hele 20-0. Herefter skulle
vi igen hjem til vores tyske værtsfamilier, som
vi kom til at holde af.
Lørdag skulle vi møde Bramfelder SV’s ’99ere. Dem slog vi 7-0, og så manglede vi
bare Bramfelder SV’s ’00-ere. De stillede op,
som var det Barcelona mod Chelsea på Nou
Camp. 5-4-1 kan det godt kaldes, men de 5
kom ikke ud af eget felt, og de brugte rigtig
meget tid på at sparke bolden så langt ud af
banen som muligt. DET var en prøve, men vi
hev en 3-0 sejr i land, hvorefter champagnepropperne kunne springe. Superfed præmieoverrækkelse og aftenfest, hvor vi så Chelsea
vinde CL over Bayern.
Søndag var der en lang hjemtur i vente, men
humøret blandt drengene var der ikke noget
i vejen med - der blev sunget og spillet spil på
vej hjem i toget.
Vi vil gerne takke Henrik Jacobsen for deltagelse på turen samt ikke mindst drengene,
der gjorde turen mindeværdig for trænerne.
Sidst, men ikke mindst skal der lyde en rigtig stor tak til de medrejsende forældre og
søskende, der vist havde nogle ganske hyggelige dage i Hamburg.
Tobias og Lars

Vinterturnering
2011/12

for

U-12-hold,

For anden gang blev der gennemført en Vinterturnering for U-12 hold, årg. 2000. Folkene bag turneringen er for andet år Kim Larsen fra IF Lyseng og Lars Primdahl fra Vejle
Boldklub, tidligere Bredballe IF.
I år havde turneringen fået det blå stempel
fra DBU og blev udnævnt som DBU Fairplay
stævne. 32 hold deltog i afslutningsstævnet,
som blev afviklet i Vildbjerg.
Vinteren igennem havde 40 hold deltaget
og kvalificeret sig i tre niveauer til afslutningsstævnet. Til klubbernes tilfredshed var
turneringen lagt ud til 9-mands, da det kom
til afslutningsstævnet, som en perfekt overgang til den kommende U-13 sæson. Afslutningsstævnet blev afviklet som et weekendstævne, med næsten 500 overnattende
drenge.
Vejle Boldklub stillede med to hold og kvalificerede sig til A- og B-rækken, der havde

16 hold

Andetholdet under en af de fire indledende runder
i Vinterturneringen

i hver række.
Med sejre over Hedensted IF, Dalum IF og
Trelde GI kvalificerede andetholdet sig til
semifinalerne, hvor vi trak Esbjerg fB. Her
stoppede sejrsrækken med et 1-3 nederlag
og drengene måtte tage til takke med en
kamp om tredjepladsen. AaB var her modstanderen, og denne kamp endte uafgjort,
hvorefter AaB havde de bedste nerver i straffesparkskonkurrencen. Men trods alt acceptabelt og ganske flot med en fjerdeplads i
B-rækken. Finalen blev vundet af Kolding B
over Esbjerg fB.
Førsteholdet sejrede i A-rækken i puljen
over Næsby BK, Silkeborg IF og Hjørring IF,
og skulle derefter også spille semifinale.
Endestationen blev Ålborg Freja, der senere
vandt finalen over Randers Freja. Kampen
om tredjepladsen stod mod BMI/IF Lyseng,
og her fandt drengene ekstra kræfter frem
og vandt en superacceptabel tredjeplads i en
turnering med alle de bedste hold fra Jylland
og Fyn.
Alle drengene ved afslutningsstævnet fik en
flot Hummel windbreaker sponsoreret af OK
amba og Skovskorn A/S.
Lars Primdahl

U-11 B forår

U-11 B er et lille hold, men i en rigtig god
udvikling, hvilke også har været at se i deres
kampe, hvor de har vundet de fleste, og der
har været flere store sejre imellem.
Vi har også været til stævne, i Svendborg
Øernes Cup, hvor vi var fra fredag til søndag.
Drengene og træneren havde en supergod
weekend.
Kim Hansen
træner
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Fodboldlejr U-10 – februar 2012

Vi skulle på fodboldlejr i B1909 fra fredag til
søndag, hvor vi både skulle spille indendørs
og udendørs.
Vi var otte spillere og tre ledere, og vi skulle
mødes i VB Parken klokken 16.00 fredag den
3. februar.
Da vi ankom, pakkede vi ud og klædte om,
og så skulle vi spille vores første kamp. Kampen endte 3-2 til os over B1909. Vi tog tilbage til klasseværelset og klædte om. Så spiste vi aftensmad. Da vi havde spist, slappede
vi af og spillede bordfodbold. Vi gik i seng
klokken 22.00.

været stort og stabilt, lige siden vi ”gik på
græs”. Den lille tilgang, der har været, er
hoppet godt ind i kammeratskabet og har
vænnet sig til, hvordan vi træner i VB. Vi havde to hold (A og B), og begge hold gjorde et
godt stykke arbejde i turneringen, hvor vi i
samtlige kampe har vist, hvad det er vi laver
til træning. Det at have bolden og bruge bolden rigtigt har været i fokus, og selv om vi
ikke vandt hele tiden, så fik vi vist, at vi er
supergode på bolden.
Stefan Strandby Jensen

Safari Fodbold Cup

Søndag d. 23. september blev der afholdt
Safari Cup i Givskud.
VB var selvfølgelig mødt talstærkt op for at
vise vores fine spillertøj frem og ja, bedst af
alt, vores gode ungdomshold.
Vi deltog med vores U-5/6, U-7, U- 8 og U-9
hold.

Sneen dækker Vollsmose…

Vi stod op klokken 7, så klædte vi om og
gjorde klar til at spille kamp mod Haderslev.
Kampen endte 2-1 til os. Vi tog tilbage til
klasseværelset og slappede af i en time. Så
skulle vi spille kamp mod BK Frem. Kampen
endte 3-2 til os. Næste kamp var mod B93,
hvor det igen blev til en sejr - 2-1 til os.
Vi tog tilbage til klasseværelset og spillede
bordfodbold og legede tik og gemme.
Nu skulle vi spille indendørs. Vi blev nummer
3 ud af 5 i puljen og skulle spille om at gå i
semifinalen. Vi tog tilbage til klasseværelset
og gik i seng. Vi stod op klokken 7 og gjorde
klar til at spille indendørs. Vi kom i semifinalen, men røg ud i en meget tæt kamp. Vi
tog tilbage og klædte om. Da der var gået et
stykke tid, skulle vi spille udendørs finale. Vi
tabte 0-3 til Strib.
Det var en god tur - tak til vores trænere.
Mikkel Haugaard
U-10 spiller

U-9 årgang 2003

Foråret så fint ud for årgang 2003. Vi har
sendt spillere op til U-10, hvor de har haft
en vigtig rolle. Desuden har B-spillere fået
debut på A-holdet. Der er sket en stor udvikling blandt alle spillere, og fremmødet har
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Safari Cup i Givskud. VB scorer…

U-9 holdet viste virkelig, hvad de har lært
til træning: teknisk holdspil. De gjorde det
super flot, og vi kan ikke rose dem nok for
den dag. De fik sejre med hjem i alle deres
kampe, så skulderklap til dem fra deres træner og holdleder.
U-8 holdet viste, hvordan man spiller sammen og får lavet nogle supermål. De viste,
hvad de havde fået ud af deres tekniske træning, og hvordan man spiller sammen. De fik
også nogle supergode resultater med hjem,
så stor ros til dem fra deres træner.
U-7 holdet viste et rigtig godt stykke arbejde
på banen. De viste, at de kunne spille fodbold på egen hånd og selv finde en løsning
på banen, og også de fik nogle gode resultater med hjem, som vi alle godt kan være
meget stolte af.
U-5/6. holdet viste, hvad sådan nogle små
ben kan gøre på banen. De gjorde et godt
stykke arbejde og var pavestolte, da de var

færdige med kampene. De kom også hjem
med rigtig gode resultater.

Alle havde en hyggelig dag, og spillerne var
superstolte og det med god grund.

Efter kampene var overstået, mødtes vi alle
i Løveparken, hvor alle spillerne fik overrakt
medaljer og diplom.

Heidi Christensen

U-12 A: Bagest fra venstre: Magnus Kristensen, Waris Faghir, Victor V. Westborg, Patrick A Harritz, William
Førby, træner Jan S Hansen, Peter G. Olesen, Joachim Mazanti,
Forrest fra venstre: Erijon Hasani, Nicklas Jacobsen, Gustav S Kunst, Nikolaj H. Debel, Bjarke Ejlskov,
Edmond Kurshumliu, Mikkel Kristensen, Thomas F. Iversen, Jens Nielsen

U-12 C drenge
Bagest fra venstre: Ali Al Hares, Imad Ibrahim, træner Jan S Hansen, Jens Nielsen, Erijon Hasani
Forrest fra venstre: Addis Adkanovic, Gustav Skov Kunst, Nikolaj Holmgaard Debbel, Albin Meha
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U-11 A: Bagest fra venstre: Holdleder Michael Berthelsen, Josef K., Samsur Niazi, Erik Lascan, Johannes
Sørensen, Wahidulla Wariskhan, Wildan Subasic, træner Andreas Grønkjær
Forrest fra venstre: Mikkel Haugaard, Bican Incikli, Mathias Berthelsen, Ali Haydari, Christian G. Gammelgaard, Nikolaj Thrane, Semih Arikan

U-10 A: Bagest fra venstre: Træner Henrik Rasmussen, Wahidulla Faghir, Christian Grøndal, Nikolai D. Sigtenborg, Tarik Blagajcevic, træner Rasmus Good
Forrest fra venstre: Vildan Subasic, Victor Berisha, Anes Omic, Batughan Oksum, Atal Rahmani
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U-10 B: Bagest fra venstre: Træner Rasmus Good, Bjørn Ejlskov, Alperen Enes, Jeppe Thomsen, Abdulla
Cankaya, Tarik Blagajcevic, Meadaris Dapo, træner Henrik Rasmussen
Forrest fra venstre: Noah Jochumsen, Ibrahim Al-kassem, Baris Cankul, Anes Omic, Victor Berisha, Elvis F
Karstoft

U-9 A: Bagest fra venstre: Daniel Johansen, Ernest Kurshumliu, træner Jan S Hansen, Hekmat Sakhi, Jens
Jacob Pedersen,
Forrest fra venstre: André S Pedersen, Tasal Rahmani, Mads B Berkhout, Theo L Laursen
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U-9 B: Bagest fra venstre: Felix Ditlev, Edin Mujkanovis, Fathi M Ekici, Miregl Resic, træner Jan S. Hansen
Forrest fra venstre: Thiahan Dileepaw, Simon Mortensen, Mads B Berkhout

U-8 1: Bagest fra venstre: Lucas Nielsen, Ebubekir Hamdi, Daniel Larsen, Emil Lauridsen, Robin Striboll,
træner Henrik Rasmusen
Forrest fra venstre: Mert Kilic, Oliver Nielsen, Tasal Rahmani, Nikolaj S. Fallesen
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U-8 2: Bagest fra venstre: Frederik H Buk, Alaudin Metkamberi, Amar K., Tobias Larsen, træner Henrik
Rasmusen
Forrest fra venstre: Mads C. A. Madsen, Theo L.D.Laursen, Benjamin R Strange, Eren Arikan

U-7: Bagest fra venstre: Træner Andreas Grønkjær, Alexander Hansen, Christian Christensen, Baran D. Caliskan, Sahel Niazi, Elmedin Metkamberri, træner Rasmus Good
Forrest fra venstre: Hannan Subasic, Eyyub Incikli, Denice Grunberger, Frederik Brazil
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U-6: Bagerst fra venstre: Træner Troels Troelsen, Irvin Blagajcevic, Magnus Kringelum, Anton Klaster-Christensen, Sverre Bang, Emil Aasborg, træner Jan Hansen
Forrest fra venstre: Yad Taha, Lauin Sharif, Anna Buk, Rasmus Madsen, William Baes, Omer Ozer

Der er friske nyheder på www.vejleboldklubkolding.dk
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Kvinder
Et år på godt og ondt

Ordsproget om, at år 2 altid
er det det svære, må siges at
holde stik i VB i 2012.
På positivsiden et flot år af
U-15 M, fremgang i resultaterne på pige U-18 DM samt
Jesper Søgård
forårets hurtige kvalifikation
til 3F ligaen i efteråret. Vi har desuden fortsat en del spillere inde omkring DBU landsholdene (Sarah Dyrehauge, Emilie Henriksen,
Nadja Jensen og Ida Hedeager Kristensen).
Vi startede også med pæn succes et kvinde
serie 2 hold op i efteråret, som klarede sig
flot. Derimod var antallet af spillere på U-15
meget lavt, og resultaterne i efteråret på
pige U-18 M samt 3F liga ikke prangende.
Året sluttede med en trist udmelding, da VB
fra sommeren 2013 ikke spiller 3F liga for
kvinder. Dette er en beslutning, der skal ses
på baggrund i de øgede licenskrav fra DBU til
kvindeklubberne, og som VB ikke har mulighed for at opfylde.

Forår 2012

U-15 holdet klarede sig gennem foråret med
den meget smalle trup, og udviklede sig fint.
Tre spillere spillede meget på U-18 DM, så
resultaterne skal ses i lyset af dette. Trænerne Jan Erik Bergholm og Michael Christensen
arbejdede flot og var altid positive.
U-18 DM holdet har det stadig svært, og den
megen modgang tog hårdt på selvtilliden.
Pigerne kæmpede det bedste, de kunne,
men fremskridtene var små. Vi måtte tage
afsked med træner Jørgen Sørensen, og
Rikke Egsgaard tog sammen med Poul Erik
Jensen over. Fra klubben skal endnu engang
lyde en kæmpe tak til de to.
U-18 M under ledelse af Kristian Rasmussen
havde et fint niveau, og der var et godt sammenhold og smil hele vejen igennem. Det
er ikke altid nemt at være andethold, men
opgaven blev løst.
3F liga holdet opfyldte hurtigt og sikkert
målsætningen om at blive i rækken. De tre
første kampe i kvalifikationsspillet blev vundet og holdet sluttede som nr. 7. Antallet af
spillere var dog faldende, og det lagt sammen med skader hos de bedste spillere gjorde, at det faktisk var en imponerende præstation. Der var en god holdånd, og der blev
arbejdet superhårdt, bl.a. blev en opgave om
at rydde mos hos holdleder Finn Larsen også

løst til ug…

Efterår 2012

I sommerpausen var det tid til oprykning af
spillere, og lidt udskiftning på trænersiden.
Dennis Foged Hansen blev ny træner for Pige
U-18 DM, Poul Erik Jensen overtog U-18 M,
og Jan Erik Bergholm var chef på U-15 M
med hjælp fra fru Susanne på holdlederposten.
U-15 afdelingen var desværre ikke vokset, så
der blev kun et hold. Der blev trukket store
veksler på alle, og det var meget imponerende at se holdet kvalificere sig til den bedste
Mesterrække i 2013.Det er klart den flotteste
præstation på pigesiden i 2012.
Hos U-18 DM har der været stor fremgang,
og resultaterne er også begyndt at komme.
Der er fin struktur på, og i de kampe, hvor
alle mand har været klar og har ydet 110
procent, er der blevet vist flot fodbold. Dennis har fået samlet spillerne, og med en god
opbakning fra forældre er tingene på rette
spor. Stor tak til Kate Brandt for hjælpen på
holdledersiden samt Camilla Jørgensen som
ass træner.
3F liga holdet mistede i sommerpausen igen
spillere. Den tidligere anfører Helle Nielsen
var stadig skadet, og da Katrine Terp også
blev skadet, ligesom der var afgang fra topscorer Linette Andreasen og Louise Bendtsen,
så tingene fra start svært ud. Til første kamp i
Taastrup måtte VB stille med fem spillere på
15 år i startopstillingen, men fik dog et flot
point. Holdet har kæmpet flot hele vejen og
med 9 point, som med lidt held godt kunne
have været 15, er der ingen, der kan pege
fingre af noget. Hjemmesejrene over B 1913
og Taastrup var flotte og virkelig noget at
være stolte af.
Tak for i år.
Talentansvarlig og 3F træner
Jesper Søgård
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3F Ligaen (2012), slutstilling forår
Kampe, mål og point

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

K
Brøndby 18
Fortuna Hjørring 18
Skovbakken 18
BSF 18
OB 18
Vejle 18
KoldingQ 18
Taastrup FC 18
Team Viborg 18
SønderjyskE 18

V
17
15
15
9
8
5
5
5
3
0

U
1
1
0
1
1
3
2
0
5
2

T
0
2
3
8
9
10
11
13
10
16

Score Point
77- 8
52
84-19
46
84-20
45
37-33
28
49-44
25
26-46
18
25-60
17
24-59
15
20-50
14
10-97
2

Kampe, mål og point

K
Brøndby 14
Fortuna Hjørring 14
Skovbakken 14
OB 14
Taastrup FC 14
B 1913 14
BSF 14
KoldingQ 14
Vejle 14
B.93/HIK/Skjold 14

Kvinder serie 2

V
14
12
7
6
5
5
5
4
2
2

U
0
1
2
1
2
1
0
1
3
5

T
0
1
5
7
7
8
9
9
9
7

Score Point
63-10
42
61-8
37
23-21
23
21-30
19
23-40
17
20-40
16
27-33
15
24-33
13
11-40
9
24-42
8

Et af de meget glædelige tiltag på spindesiden i 2012 var reetableringen af et andethold i kvindesenior. Siden sommeren 2011,
hvor kvinde 1 blev lukket ned, har afdelingen været uden sekundafodbold.
Men efter et års pause blev der fra efterårssæsonen 2012 pustet liv i holdet igen. Martin
Madsen blev tilknyttet som træner, tidligere
spillere kontaktet og et hold tilmeldt DBU
Jylland serie 2.
Alt i alt har satsningen været en succes. Nok
har tilslutningen til træning ikke været overvældende, men indtil sæsonens sidste kamp,
lykkedes det os at stille hold hver gang – som
oftest endda med udskifter...! En fast stamme på en 7-8 piger blev suppleret med spillere fra telefonlisten samt overskydende piger
fra U-18 afd., og sportsligt kunne vi sagtens
være med.
Facit blev en tredjeplads efter to walkovers
mod Fredericia, to sejre på grønsværen, to
uafgjorte samt fire nederlag. Vi havde håbet
at køre sæsonen igennem uden afbud, men
i den sidste kamp i Erritsø i efterårsferien
måtte vi scratche. Vi havde 11 spillere til om
morgenen på kampdagen, da sygdom slog os
ud, og alle muligheder var udtømte. Det er
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Serie 2 kvinder, efterår
Kampe, mål og point

3F Ligaen, efterår

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

altid pinefuldt for ens selvforståelse samt for
hensynet til egen klub og modstander, så vi
håber ikke, problemet gentager sig i foråret.
Sportsligt nåede vi højdepunktet i 2. halvleg
på Vestre Stadion, hvor de grønblusede blev
kørt helt over, og en publikumsvenlig 7-3 sejr
blev hentet hjem. Returkampen blev med 0-0
en mere stille affære.
Også en alt for lille 3-2 sejr over Erritsø vil
blive husket, ligesom vi gjorde en fin figur i
de to kampe mod det suveræne tophold fra
Kolding IF.

1. Kolding IF
2. Give/Thyregod
3. Vejle B
4. Vejle FC
5. Erritsø GIF
6. Fredericia KFUM

K
10
10
10
10
10
10

V
9
5
4
4
3
1

U
1
2
2
2
1
0

T
0
3
4
4
6
9

Score Point
42- 8
28
24-16
17
23-23
14
18-20
14
17-23
10
4-38
3

Lad det være vort håb for forårssæsonen, at
den faste stamme af spillere vil vokse, således at vi kan møde med en lidt mere kontinuerlig opstilling fra kamp til kamp, samt
at der kommer mere gang i træningsfremmødet.
Ingen tvivl om, at vi råder over spillere, som
har potentiale til mere end serie 2, men før
spillertruppen er blevet flerdoblet, skal vi
absolut ingen steder!
Pia Nielsen vogtede målet i samtlige syv spillede kampe. Amanda Emdal og Rikke Jenner
spillede seks.
Ole Kristensen

Resultaterne
VB – Give/Thyregod
KIF – VB
VFC – VB
VB – Fred. KFUM
Give/Thyregod – VB
Fred. KFUM – VB
VB – Erritsø
VB – KIF
VB – VFC
Erritsø – VB

2-2
4-3
3-7
UHT
5-0
HHT
3-2
2-4
0-0
UHT

3F-ligaholdet: Bagest fra venstre: Cecilie Bekker, Kristiane Christensen, Kamilla Pedersen, Pernille Laursen,
Giti Nadim, Lisbeth Kølbæk, Louise Schnoor
Forrest fra venstre: Sanne R. Olsen, Simone Holm, Sarah Dyrehauge, Katrine Ingemann Beck, Kristina Fensbæk, Julie Dahl

Serie 2 kvinder: Bagest fra venstre: Holdleder Ole Kristensen, Anne le Fevre, Rikke Jenner, Frida Møller,
Tanja Møller, Rikke Kring, Amanda Emdal, træner Martin Madsen
Forrest fra venstre: Emilie Waldstrøm, Pia Nielsen, Anne H. Pedersen, Pernille Pedersen, Stine Boldt, Julie
Østergaard
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Kampe på Vejle Boldklubs bedste kvindehold
Navn Antal kampe
Helle Nielsen
Charlotte Frisesdahl
Annette Thychosen
Mette Lind Jensen
Lisbeth Kølbæk
Gitte K. Pedersen
Kaja Skovgaard
Rikke Hansen
Eva Vester
Helle Hansen
Lone Skov
Tina Thychosen
Birgitte Knop
Irene Kristensen
Kamilla Pedersen
Carina Johansen
Mette Holm
Anne Ulnitz
Lene Terp
Kathrine Terp
Louise Pedersen
Mette Lyse Hansen
Laura Stoumann
Lotte Madsen
Lise Søndergaard
Camila Bergstrøm
Jeanette Bomholdt
Janni Nicolaisen
Louise Schnoor
Sandra Jørgensen
Bine Dahl
Agnete Paludan
Susanne Møller
Pernille Buch
Merete Pedersen
Kristine Pedersen
Mie Thychosen
Ida Krusborg
Bettina Larsen
Carin Venborg
Stine Ågård
Simone Holm
Dorthe Andersen
Lenike Vemmelund
Katja Larsen
Helle Pinholt
Ulla Knudsen
Kristiana Boldt
Kristian Høeg
Janne Rasmussen
Marianne Jørgensen
Malene Hvid
Lilli Nielsen
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251
245
234
223
210
197
191
188
166
165
163
161
155
153
142
130
125
121
108
106
106
104
103
100
99
97
93
89
85
84
83
79
78
77
77
76
76
76
76
75
74
74
72
68
68
67
65
63
63
62
62
60
59

Aktiv
x

x

x

x

x

x
x

Navn Antal kampe
Anette Lerche
Linette Andreasen
Karin Skjoldemose
Signe Hovesen
Julie Dahl
Laura Carstens
Camilla Jørgensen
Signe Pedersen
Lisbeth Jacobsen
Lene Østergaard
Helle Olesen
Nicoline Toft
Anette Witten
Tina Søndergaard
Mona Walther
Henriette Hansen
Gitte Therkelsen
Helle Graversen
Anne-Mette Øllegaard
Christina Fensbæk
Julie Rydahl Bukh
Kristiane Christensen
Anne Sofie Olsen
Lene Hedensted
Louise Christensen
Mette Bjerg
Mai Sandberg
Louise Bjørklund
Stine Svenningsen
Annette Pedersen
Rikke Petersen
Giti Nadim
Anne Juhl
Kathrine Damgaard
Kathrine Ingemann Beck
Irene Christensen
Maiken Jensen
Louise Bendtsen
Mette Thychosen
Nadia Kjældgaard
Kirsten Pedersen
Dorthe Jensen
Heidi Sørensen
Anja Christensen
Hanne Drejer
Camilla Jochumsen
Helle Damsgaard
Charlotte Moustgaard
Cecilie Bekker
Marlene Kristensen
Lene Sivebæk
Annette Gravesen
Sally Askjær

58
55
52
51
51
51
50
45
45
45
45
44
43
43
43
42
41
41
39
39
38
38
36
36
35
35
35
35
34
34
34
31
30
29
27
27
26
26
25
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
20
20

Aktiv
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Navn
Jane Laursen
Anne Nielsen
Lone Bretlau
Sarah Dyrehauge
Camilla Schytz
Joan Hansen
Victoria Baagøe
Anja Dukic
Elisabeth Markussen
Tina Hansen
Lisbeth Østergaard
Diana Nielsen
Christiana Gregersen
Maiju Routasalainen
Sanne R. Olsen
Gitte Schmidt
Mie Bak
Cathrin Tromborg
Lone Berg
Camilla Andersen
Lene Duesberg
Pernille Laursen
Louise Koldsø
Louise Jenner
Line Pedersen
Marianne Riis
Nadja Jensen
Maibritt Jungquist
Julie Jensen
Anette Greisen
Helene Grejsen
Lotte Kristensen
Emilie Henriksen
Charlotte Pedersen
Mette Sørensen
Julie Mautone
Rikke Jensen
Jeanette Stensgaard
Allison Snooks
Pernille Obel
Karin Lautrup
Anne Guldhammer
Ida Kristensen
Britt Ebbesen
Karina Jessen
Mette Velling
Lene Bækkelund
Anja Madsen
Anette Olesen
Yvette Schandorf
Anne K. Christoffersen
Jane Wies
Jane Bisgaard

Antal kampe
19
19
19
19
18
18
17
17
17
16
15
15
15
14
14
13
13
13
13
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

Aktiv

x

x

x

x

x

Navn

Antal kampe

Marie Knudsen
Rana Ziraki
Malene Petersen
Camilla Christensen
Sanne Dekker
Birgitte Ladefoged
Lene Østergaard
Karina Kristensen
Tina Nielsen
Line Frandsen
Gitte Sørensen
Christina Kjær
Borghildur Freysdottir
Kathrine Buhl
Natasha Brandt
Cathrine Hauge
Rikke Andersen
Mette Højbert
Rikke Egsgaard
Tina Lindholdt
Lotte Kruse
Gitte Schlage
Claudia Neujahr
Christiane Thaysen
Nana Høeg
Pia Nielsen
Simone Baunsgaard
Malene B. Hansen
Majssa Hawa
Sigrid Bramming
Line Madsen
Tina Have Poulsen
Pernile Jeppesen
Lisbeth Rask
Lene Sørensen

4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aktiv
x

x

x
x

x

x

Der er
friske nyheder på
www.vejleboldklub.dk

x
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Kvindelandsholdet
Kvindelandsholdet 2012

Kvindelandsholdet har stadig Vejle Stadion
som hjemmebane, og Nørreskoven dannede
således rammen om årets store triumf, da det
lykkedes for de danske piger at kvalificere sig
til næste års EM i Sverige.
I den fra 2011 fortsatte kvalifikationspulje 7
vandt Danmark de to kampe mod Tjekkiet.
Først blev det 2-0 i Prag, mens hjemmekampen d. 20. juni i Vejle blev vundet 1-0 på mål
af Nadia Nadim.
Med et nederlag på 1-3 i Østrig satte landstræner Kenneth Heiner-Møllers udvalgte
dog sig selv under pres. Nu skulle den sidste

puljekamp d. 19. september på Vejle Stadion
mod Portugal give point, hvis Danmark skulle kvalificere sig direkte til EM.
Skarpheden den aften i Nørreskoven var ikke
just som hentet ud af en Gillette-reklame,
og trods monumental dansk overlegenhed
måtte de små 2000 tilskuere helt hen til det
65. minut, før Pernille Harder skaffede den
forløsende danske føring. Line Røddik slog
2-0 sejren fast på straffe, og DBU kunne lade
champagnepropperne springe.
Ole Kristensen

Det danske kvindelandshold sekunderet af U-8 maskotter fra VB før den afgørende kamp mod Portugal

En situation fra DK-Portugal

Slutstilling gruppe 7
Kampe, mål og point

1.
2.
3.
4.
5.
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Danmark
Østrig
Tjekkiet
Portugal
Armenien

K
8
8
8
8
8

V
7
6
4
2
0

U
0
1
1
0
0

T
1
1
3
6
8

Score Point
28-3
21
16-9
19
16-9
13
16-13
6
2-44
0

2-0 er en farlig føring… Men den holdt, og Danmark er med ved EM!

Pigeungdom
VB’s beslutning midt i november om ikke at søge licens til 3F
ligaen fremover kaster selvfølgelig også lange skygger ind
over pigeungdom, hvor fremtiden nu tegner usikker. Vil
det betyde en ende på talentOle Kristensen
udviklingen i VB Parken? Kan
ungdomstrænere og –ledere
i pigesektoren opretholde motivation og
engagement, hvis man fremadrettet kun skal
producere talenter til naboklubberne? Hvad
vil det betyde for selvforståelsen hos trænere,
som er vant til at arbejde i en eliteklub? Fremtiden vil vise det.
Fodboldåret 2012 var en sæson på godt og
ondt. U-18 pige DM måtte slutte sæsonen
2011-12 uden at have vundet en eneste kamp.
En status, der selvfølgelig dræner et hold for
selvtillid, og en status, der også betød et førtidigt farvel til træner Jørgen Tand Sørensen.
Efter at Rikke Egsgaard sammen med Camilla
Jørgensen havde optrådt som overgangstrænere, overtog Dennis Foged holdet. Et ungt
og fysisk ofte overmatchet mandskab har det
stadig svært i DM, men har dog i efteråret
tre gange smagt sejrens sødme og undgår at
overvintre på sidstepladsen. Flere spillere er
inde omkring diverse landshold og har også
ofte taget en tørn for 3F holdet, så der er
bestemt grøde i U-18 afd.
Denne afdelings andethold spillede i foråret
i A-rækken, hvor det blev til en lidt skuffende fjerdeplads. Holdet var bedre end som
så, men træningsfremmødet var beskedent,
og når flere spillere fra Idrætsefterskolen er
involveret, er det ofte svært med en kontinuerlig holdopstilling. Træner Kristian Rasmussen valgte at søge nye græsgange på den
anden side fjorden, og Poul Erik Jensen overtog holdet. Ved tilmeldingsfristen så holdet
fornuftigt nok ud til en plads i Mesterrækken,
men det var en fejlvurdering. Da turneringen
startede i august, havde kvalificerede spillere
forladt klubben, og en række piger, som før
ferien spillede U-15 B2, befandt sig nu pludselig i U-18 Mesterrækken (!). Fysisk, erfaringsog spillemæssigt holdt det selvfølgelig ikke
vand, men Poul Erik Jensen har gjort et godt
stykke arbejde, og nederlagene blev mindre,
som foråret skred frem. Og holdet er nu klar
til en frisk start i A-rækken efter vinterpausen,
hvor man bedre kan begå sig.
U-15 Mester fik en meget fin fjerdeplads i

den bedste række i foråret, og spillertilgang
betød, at vi også kunne spille 11-mands
med andetholdet, som ligeledes klarede
sig flot. I efteråret har vi selvfølgelig mærket konsekvenserne af den meget beskedne
1999-årgang, hvorfor vi kun har kunnet stille
Mesterrækkeholdet. Under ledelse af Jan Erik
Bergholm har de imidlertid fået det optimale
ud af en usædvanlig smal trup, som antalsmæssigt kun lige har rummet den portion
spillere, der skal til for at kunne stille hold.
I en sindsoprivende og højdramatisk sidste
kamp i VB Parken mod Varde – med en dommer, som var, hvad tyskerne ville have kaldt
”überfordert” – lykkedes det VB at hive en
2-1 sejr i hus, hvilket lige netop gav adgang til
Mesterrække 1 i foråret. Vanvittigt godt gået!
Et smertensbarn er stadig vore særdeles tynde
årgange 1999 og 2000 næsten uden piger.
Lad os dog med baggrund i mange udenbys pigers prøvetræning her i vintersæsonen
udtrykke forsigtig optimisme m.h.t. til at få
disse årgange fornuftigt op at stå.
Glædelig er udviklingen hos de små piger, som
spiller under Akademiet. Antalsmæssigt har vi
nu rundet de 40 spillere fra U-12 og ned, hvilket er en særdeles glædelig trend. Udover det
talentfulde U-12 hold kan vi nu stille to U-11
hold, ligesom vi efter Pigeraketten har fået et
U-8 hold op at stå, og der bliver spillet masser
af fin fodbold af de yngste piger. Fint arbejde
i Akademiet og en utrættelig indsats af Troels
Troelsen og Anne Thomsen samt deres håndgangne ledere har virkelig givet yngste pigeafdeling et boost.
Også glædeligt, at trænere/ledere i pigeungdom samt Henrik Jacobsen og engagerede
forældre kunne danne et stævneudvalg og få
den første VB Pige Cup op at stå. Meningen er
selvfølgelig, at stævnet skal blive en tradition
til gavn og glæde både for vor egen klub og
for de gæstende hold.
Idet vi efter sommeren 2013 gør os rede til år
1 efter 3F ligaen, skal vi have fundet vore ben
at stå på i pigeungdom og sørge for, at VB stadig er en attraktiv og udviklende klub.
En stor tak til alle trænere og ledere, som hver
især gør et uvurderligt arbejde til gavn for vor
klub – længe leve det frivillige foreningsarbejde!
Også tak til forældre og andre pårørende for
opbakning, tøjvask, kørsel m.m.
Og endelig tak til alle pigerne for smil og
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glade timer i 2012. Og husk – det er den røde
trøje, der klæder jer bedst…
På gensyn i 2013.
Ole Kristensen
afdelingsleder U-15 piger og yngre

Ole Kristensen

U-18 piger DM forår

U-18 piger fik DM-rækken fordoblet pointudbyttet fra efteråret. Men når efteråret nu kun
indbragte to point, var der efter de 22 kampe
ikke tale om en imponerende pointhøst…
Nederlag som 1-10 mod Brøndby gjorde ondt
på et hold aldeles drænet for selvtillid, og
klubben skred til afsked med træner Jørgen
Tand Sørensen, inden sæsonens afslutning.
Rikke Egsgaard overtog et hold, som overmatchet i turneringen kun fik to point i foråret
ved to uafgjorte kampe mod Team Viborg og
Varde.
U-18 Piger DM, forår
Kampe, mål og point

1. Brøndby
2. Horsens SIK
3. Næsby
4. BSF
5. Thisted FC
6. KoldingQ
7. Fortuna Hjørring
8. OB
9. Skovbakken
10. Varde
11. Team Viborg
12. Vejle

K
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

ken har givet fuld bonus.
Betænkes skal det også, at flere af holdets
spillere har måttet hjælpe et 3F hold med en
meget smal trup.
Flere VB-spillere er inde omkring diverse
DBU-landshold, så der er bestemt talent til
stede i U-18.

V
17
14
14
12
12
11
11
5
5
3
3
0

U
4
7
3
6
3
5
1
3
3
7
4
4

T
1
1
5
4
7
6
10
14
14
12
15
18

Score Point
79-23 55
52-16 49
50-28 45
47-24 42
62-37 39
57-41 38
61-28 34
28-67 18
21-66 18
25-63 16
27-56 13
23-83
4

U-18 piger DM efterår

Dennis Foged overtog kort inde i den nye
sæson U-18 pige DM. Holdet har det også i
den nye sæson vanskeligt, men er ikke i samme grad prügelknabe som i foråret. Og tre
gange har holdet da smagt sejrens sødme,
bl.a. gennem en knusende 5-0 sejr i Varde,
ligesom kampene mod Hillerød og Skovbak-

U-18 Piger DM, efterår
Kampe, mål og point

K
14
14
13
13
12
13
14
13
14
14
13
13
14

1. Thisted FC
2. BSF
3. Næsby
4. Brøndby
5. KoldingQ
6. Fortuna Hjørring
7. Skovbakken
8. Team Viborg
9. Hillerød
10. OB
11. Horsens SIK
12. Vejle
13. Varde

V
10
9
10
9
7
6
5
4
3
4
3
3
0

U
2
5
1
2
4
3
2
2
3
0
2
1
1

T
2
0
2
2
1
4
7
7
8
10
8
9
13

Score Point
63-17 32
30-9 32
34-11 31
38-20 29
39-18 25
24-23 21
13-13 17
23-30 14
14-32 12
14-36 12
19-39 11
19-41 10
10-51
1

U-18 A forår

Med fjerdepladsen i Mesterrækken efteråret
2011 måtte U-18 pigernes andethold gå den
tunge gang ned i A-rækken. Her var det ventet, at holdet, som på papiret så rigtig fint
ud, ville spille en fremtrædende rolle.
Det kom dog til at gå anderledes. Træningsfremmødet var ikke optimalt, og når et hold
bl.a. bygges op omkring efterskoleelever fra
VIS, giver det også udfordringer m.h.t. pigernes forpligtelser her.
Alt i alt gav det en lidt halvskuffende sæson
med et hold, der syntes at have potentiale til
mere. Kun tre kampe blev vundet, og specielt
sved det, at det i de to kampe mod lokalrivalerne fra Bredballe kun lykkedes at hjemføre
et point (!)
Ole Kristensen

Oversigt over unge VB’eres deltagelse på landshold i 2012
Kampe

Vundne

Uafgjorte

Tabte

Målscore

Mål

Indsk.

Udsk.

U16-landshold

6

1

2

3

3-7

0

2

2

U17-landshold

2

0

1

1

1-3

0

1

1

Nanna Høeg-Petersen

U16-landshold

2

1

1

0

2-1

0

2

0

Sarah Dyrehauge Hansen

U17-landshold

12

6

4

2

23-8

7

0

6

Emilie Henriksen
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U-18 M efterår

U-18 Piger A/11 (1994-96), forår
Kampe, mål og point

1. AC Silkeborg (1)
2. Team Århus Syd
3. Bredballe IF
4. Vejle B
5. Four Stars 8382
6. FC Skanderborg

K
10
10
10
10
10
10

V
8
6
5
3
2
1

U
0
2
1
4
1
2

T
2
2
4
3
7
7

Score Point
29-12
24
20- 9
20
15-18
16
19-17
13
14-26
7
11-26
5

Vi har spillet i U-18 M og havde håbet, at vi
kunne gøre en god figur her, men der har
været mange skader på alle hold i kvinde-/
pigeafdelingen og da det er os, som har
været sidst i fødekæden, har vi ikke altid
kunnet stille med det bedste hold. Vi har
fået et godt samarbejde med Vejle Idrætsefterskole, så alle piger, som er på fodbold-

U-18 DM: Bagest fra venstre: Katja Krekeler Hartz, Nadja Vinkel Jensen, Natascha Brandt, Nadja Stenstrup
Pedersen, Kamilla Møbjerg Jensen, Ida Dollerup Byrckel, Line Bank Sørensen, træner Dennis Foged Hansen
Forrest fra venstre: Thea Korsgaard Svith, Lisa V. Borchert, Isabella Brandt, Ida Hedeager Kristensen, Rana
Ziraki, Olivia Lindebjerg, Emilie Henriksen

U-18 M: Bagest fra venstre: Emma Lykke Hansen, Frida Møller, Natasha Pedersen, Julie Andersen, træner
Poul Erik Jensen
Emilie Waldstrøm, Indira Buco, Simone Søjberg, Camilla Laursen, Mathilde Kristensen, Sofie Thomsen, Stine
Kristensen
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linjen, træner med første- eller andetholdet.
Vi har også nogle, som spiller kamp på U-18
DM og U-18 M.
Der er mange nye oprykkere fra U-15, som
skulle til at vise, at de godt kunne spille lige
op med hold, som havde U-18 M som deres
førstehold. I starten af sæsonen tabte vi
kampene stort, men til sidst kunne vi spille
lige op med mange af de andre hold. Jeg
håber, at vi efter nytår, hvor vi kommer i
U-18 A, kan vise, at vi kan vinde kampe og
bruge noget af det, vi har lært i årets løb.
Poul Erik Jensen
U-18 Piger M/11 (1995-97), efterår
Kampe, mål og point

1. KB/NBSIF
2. Team Århus Syd
3. Hedensted IF
4. Skovbakken Kvindefodb.
5. FC Horsens
6. Vejle B

K
10
10
10
10
10
10

U-15 piger M1 forår

V
9
7
5
4
3
0

U
1
1
0
1
0
1

T
0
2
5
5
7
9

Score Point
36-5
28
30-6
22
15-20
15
12-15
13
18-29
9
12/48
1

U-15 pigers bedste hold havde kvalificeret
sig til at spille med blandt de bedste i U-15
pigerækken.
Der var rigtig gode hold med i kredsen, så vi

vidste, det ville blive en svær, men også en
spændende opgave.
Vi har nogle talentfulde piger, og vi var klar
over, at nogle af dem ville få nogle kampe
for U-18 DM, og derfor ikke kunne være
med hos U-15. Det gjorde så bare, at der var
andre, der måtte tage ansvar og gå forrest i
stedet. Og på den måde fik de yngste U-15
piger lov til at vise, de godt kunne spille flot
fodbold alligevel. Det var også en god måde
at give pigerne en erfaring på, som de kunne
bruge efter sommerferien, når årgangene
skulle deles op alligevel.
Vi spillede i en kreds med seks hold, hvor vi
fik en flot og fornuftig fjerdeplads. Bemærkelsesværdig var sejre i begge kampe over
Esbjerg samt en flot udesejr i Næsby, som
netop gav fjerdepladsen.

U-15 Piger M1/11 (1997-98), forår
Kampe, mål og point

1. KB/NBSIF
2. Skovbakken IK
3. FC Horsens
4. Vejle B
5. Munkebo/Næsby
6. Esbjerg fB

K
10
10
10
10
10
10

V
9
7
5
3
2
1

U
1
0
1
1
3
0

T
0
3
4
6
5
9

Score Point
37-5
28
17-8
21
13-15
16
17-35
10
11-17
9
9-24
3

U-15 M: Bagest fra venstre: Træner Jan Erik Bergholm, Line Gude, Sofie Krabbe, Cathrine Andersen, Cecilie
Juhler, Malene Jessien, Irma Buco, Julie Rosenberg, holdleder Susanne Bergholm
Forrest fra venstre: Emma Hoeg, Marika Skov, Sofie Meng Mortensen, Emma Bjerregaard Kristensen, Cecilie Hansen, Laura Nyrup, Maja Nissen
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U-15 M's træningslejr i Spjald forår

Fredag kl. 15 afgang fra VB Parken. Efter vi
var velankommet til Spjald, og pigerne var
blevet indkvarteret, spiste vi aftensmad kl.
17.30. Efter en times træning i strid vestenvind så vi X-factor på storskærm og hyggede
med den medbragte kage. Vi fik også tid til
at afholde spillersamtaler om fokuspunkter
i foråret.
Lørdag kl. 7.00 morgenvækning, som Laura P
stod for, morgenmad kl. 7.45, omklædte og
klar til kamp kl. 9.00 mod AC Silkeborgs U-15.
Kampen mod AC blev en jævnbyrdig affære,
vi var under pres i kampens start, dels pga.
den kraftige vestenvind, som vi havde imod
os og AC, som helt sikkert havde Mesterrække-niveau. Vi kommer lidt heldigt foran efter
et hjørnespark. Efter pausen havde vi vinden
i ryggen, men formåede ikke rigtigt at lægge
pres på AC, som i stedet fik udlignet til 1–1,
hvilket blev kampens resultat. Helt sikkert
et okay resultat, især da AC senere sikkert
vandt 3–0 over vores U-18 A.
Næste kamp var mod AC Silkeborgs U-18,
som i efteråret spillede i Mesterrækken. Det
blev en kamp, hvor vi fik mere plads og tid
til at spille bolden rundt, fordi deres pres
ikke var som U-15 holdets. Vi spillede en god
kamp med flot spil over fløjene. Vi kom dog
bagud 1–2, men kæmpede os tilbage til stillingen 3–2 med et kvarter tilbage. AC scorede til sidst to gange efter hjørnespark og
vandt kampen 4–3.
Herefter blev der slappet af i svømmehallen
inden aftensmaden.
Herefter begyndte vores eget lille indendørsstævne. U-18 og U-15 lavede blandede hold
og hyggede sig i over to timer med nogle
ganske underholdende kampe.
Kl. 20.00 så vi Voice på storskærm og hyggede med rigelige mængder af slik, kage og
slush ice. Søndag morgen kl. 7.15 stod Laura
N og Cathrine for vækning af de andre piger,
og efter morgenmaden var der en times let
træning. Efter oprydning på værelserne og
lidt frokost var der afhentning og hjemrejse
mod Vejle. Spjald Fritidscenters gode faciliteter og forplejning samt pigernes altid gode
humør gjorde det til en super weekend.
Tak til forældre for kørsel og kagebagning.
Jan Erik, Susanne, Michael

U-15 piger M efterår

U-15 piger efterår 2012 var en stor udfordring, da truppen var meget smal, og vi stadig gerne ville gøre en god figur. Faktisk var
U-15 pigetruppen ikke på mere end 14 piger
i alt. Det gjorde selvfølgelig betingelserne

noget vanskeligere, end vi havde drømt om.
Men vi var enige om at tage kampen op og
gøre alt for, at vise os frem på den bedste
måde og få gode resultater alligevel.
Med flot sammenhold, en rigtig god disciplin, superfremmøde til de fleste træningspas samt minimalt med skader lykkedes det
for U-15 pigerne at gøre det umulige.
Vi var kommet i en rigtig god kreds med
mange tætte kampe, og hvor flere hold slog
hinanden. Der blev spillet om to pladser til
at komme i M1 efter nytår, hvor favoritterne
nok var Varde og Kolding Q med Esbjerg
og VB som dem, der ville prøve at drille de
andre.
Vi startede ud mod Esbjerg på hjemmebane,
hvor vi havde muligheden for at se styrkeforskellen mod et af de hold, vi regnede med at
kunne spille lige op med. En kamp, hvor det
bølgede frem og tilbage, endte 0-0,
I den anden kamp skulle vi til Kolding Q,
som vi selv regnede som en af favoritterne.
Det var også en kamp, der bølgede frem og
tilbage, men hvor vi alligevel kunne bringe
os foran 2-0. Sidst i kampen fik vi en skade
i vores midterforsvar. Derefter kom vi rigtig
under pres, og Kolding fik scoret to gange til
slutresultatet 2-2.
Tredje kamp var igen på hjemmebane, hvor
Dybbøl kom på besøg, og vi vandt sikkert 7-3.
I fjerde kamp skulle vi til Varde, som jeg havde været ude og se i en tidligere kamp, og
som vi havde meget stor respekt for, da det
er et rigtig godt hold, men som vi også havde
læst, hvordan ville spille og vidste, hvordan vi
kunne drille. Og man må sige, vi drillede dem
efter en superflot og velspillet kamp af os,
som vi helt fortjent vandt 5-2.
Nu skulle vi til Esbjerg, som vi spillede 0-0
med i første opgør – denne gang vandt vi
helt fortjent 2-1.
Herefter kom Kolding Q på besøg, og i en
tæt og til tider flot spillet kamp tabte vi desværre 1-2.
I syvende kamp skulle vi til Dybbøl, som vi
vandt 7-3 over i første opgør, og derfor tog vi
måske for let på opgaven i det sønderjyske.
Vi tabte 2-3 og hang noget med hovederne!
I allersidste spillerunde skulle vi møde Varde
på vores hjemmebane. Det var en kamp, hvor
vinderen ville rykke med i Mesterrække 1
efter nytår, og taberen ville stå tilbage med
ingenting. Varde kunne nøjes med uafgjort,
hvor vi der imod skulle vinde.
I en kamp, hvor Varde satte os under pres fra
starten, havde vi svært ved at spille det fodbold, som vi viste, sidst vi mødte hinanden.
Men efter 20 minutter laver vi det flotteste
kontramål, jeg har set i U-15 piger. Og så var
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det pludselig os, der ville komme med i den
bedste række. Fem minutter senere brændte
vi endda et straffe. Efter 10 minutters spil i
anden halvleg får Varde et straffe, som de
scorer sikkert på. Og så var det pludselig
dem, der lå til at smutte med i M1. Men da
der mangler otte minutter scorer vi til 2-1 og
så er det igen os, der er med i M1 efter nytår.
Kampen slutter 2-1 til VB til tårer, smil og stor
jubel i VB Parken.
Nu glæder vi os rigtig meget til at tage
udfordringen op i Mesterrække 1 efter nytår
blandt de 12 bedste hold i Jylland og på Fyn.
Og så håber vi på, der kommer tilgang til
U-15 piger.
Tusind tak til alle forældre, søskende, familie på anden vis og alle andre for den flotte
opbakning, til både ude- og hjemmekampe.
Jan Erik Bergholm

blev det aldrig Barca-rytmer, der prægede
holdet - der var ikke meget hæl og tå i vores
kampe - men det var ærligt håndværk. Spille
bolden op kunne vi ikke, så der blev spillet
meget med lange bolde til kanter og ned i
bagrummet, hvor vore hurtige folk kunne
true modstanderne. Røre Bjert på puljens
førsteplads var umuligt, men det blev til en
fin andenplads kulminerende med en 7-1 sejr
i sidste runde i Fredericia.
Traditionen tro deltog vi i Madsby Cup i Fredericia, hvor vi havde en fin weekend. Vi lagde ud med i en flot kamp at spille 1-1 mod
Lystrup fra B1-rækken. Dernæst var der en
1-5 nedtur mod Vipperød, hvor holdet blev
ramt af flere skader, og nedturen fortsatte i
lørdagens sidste kamp mod Aabenraa, hvor
det blev til et 1-2 nederlag med mål imod os
i sidste minut.
Dette betød jo deltagelse i søndagens B-slut-

U-15 Piger M/11 (1998-99), efterår
Kampe, mål og point

1. KB/NBSIF
2. Vejle B
3. Varde IF
4. Esbjerg fB
5. Dybbøl IU

K
8
8
8
8
8

V
4
4
4
3
2

U
2
2
1
1
0

T
2
2
3
4
6

Score Point
16-12
14
20-13
14
25-15
13
17-20
10
15-33
6

U-15 piger B2 forår

I efteråret 2011 havde vi i afdelingen lige
haft spillere nok til at stille et 7-mands hold –
først ved sæsonens afslutning uden hjælp fra
Mesterrækken.
En igennem foråret massiv medlemstilgang gjorde det imidlertid muligt at stille
et 11-mands hold i B2-rækken. Ja til sidst
havde vi ikke færre end 18 spillere i andetholdstruppen – ikke så sært, vi havde svært
ved at få armene ned. En del af medlemsfremgangen skyldtes tilknytning af spillere
fra Lindved og Hover, som kunne fortsætte
7-mandsfodbolden i deres hjemklub og spille
11-mands i VB – en god løsning for såvel spillerne, moderklubberne som for VB.
Et urutineret og aldersmæssigt særdeles
blandet hold, som rakte fra sidste kvartals
96’er til årgang 2000, havde det svært i starten. Vi tabte to af tre træningskampe samt
de første to turneringskampe.
Men efterhånden kom der skik på holdet. Vel
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U-15 B til Madsby Cup. Uden mad og drikke…

Glade U-15 B piger med sølvmedalje og en irgrøn
præmie…

spil. Svendborg blev i en – meget tidlig! –
morgenkamp besejret 1-0, hvorefter der kom
den sejr, pigerne selv satte størst pris på: En
sikker 2-0 sejr i lokalderbyet mod Vinding,
som stillede med et blandet første- og andethold. B-finalen blev tabt 2-3 til Aabenraa på
de mindst mulige marginaler – nemlig straffesparkskonkurrence, men VB-pigerne var
stolte over deres andenplads, som indbragte
sølvmedaljer og en fin sportstaske.
Årets fodboldmæssige højdepunkt var
afgjort deltagelsen i klubbens egen VB Pige
Cup første weekend i sommerferien. Et ferieramt VB-hold måtte ud på lånemarkedet for
at stille hold, og med Louise Stald og Laura
Nyrup fra Mesterrækkeholdet blev hele holdets spil løftet på en måde, så der i alle tre
kampe nu blev SPILLET nydelig fodbold. Fynske Strib og Fjordager blev slået 2-0 og 4-0,
og så var 0-0 mod FC Horsens nok til førstepladsen.
Fiduspokal til Mathilde Frank.
I efteråret har der desværre kun været spillere nok i afdelingen til at stille Mesterrækkeholdet.
Ole Kristensen

U-15 Piger B2/11 (1997-98) forår
Kampe, mål og point

1. Bjert IF
2. Vejle B
3. Erritsø GIF
4. KB/NBSIF
5. Vinding SF
6. Fredericia fF/KFUM

K
10
10
10
10
10
10

V
7
5
4
3
2
1

U
1
1
3
3
6
2

T
2
4
3
4
2
7

Score Point
27-14
22
21-16
16
13-13
15
16-17
12
10-12
12
6-21
5

U-11 og U12 piger

Endnu et år er gået for VB-piger årgang
2001, med mange spændende kampe og
oplevelser på godt og ondt. Pigerne er inde
i en super fodboldudvikling på hvert deres
niveau. Man kan for alvor se, at vores træning i Coerver Coaching giver pote, når vi
møder vore modstandere.

U-11 piger forår

Hen over vinteren deltog pigerne i diverse
indendørsstævner med mange super oplevelser og gode resultater og flere finaler.
Vi var i foråret tilmeldt i DBU Jyllands turnering i U-11 A. Det gav mange fine kampe og
ikke mange nederlag.

U-12: Bagerst fra venstre: Træner Troels Troelsen, Frederrikke Kristiansen, Cecilie Christensen, Emma Poulsen,
Laura Schytte, Camilla Jørgensen, Sascha Agerskov, holdleder Gitte Christensen
Forrest fra venstre: Milla Møllegaard, Eline Gernow, Rikke Troelsen, Katrine Thomsen, Ditte Marie HenrikU-11
og U-12
piger
sen,
Johanne
Andersen
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I weekenden 01.-03. juni deltog vi i Madsby
Pige Cup i Fredericia. Et godt stævne med et
højt niveau i U-12 piger, hvor vi var med.
Vi var kommet i pulje med St. Restrup 1,
Hvidovre og Middelfart. De første to kampe
vandt vi, så
gruppefinalen stod mellem Middelfart, som
også havde vundet deres to første kampe
og os. Desværre trak Middelfart det længste
strå og vandt 2-0. Det betød, at de blev etter
og skulle i A, og vi skulle i B. Vi kom i pulje
med Hvidovre og Stautrup og vandt begge
kampe, hvorefter vi skulle spille semifinale.
Her hed modstanderen Erritsø, et andet
A-hold, der som os også var kommet i B. Det
blev en meget velspillet kamp, hvor vi kom
bagud 1-0 og udlignede til 1-1, hvilket blev
resultatet, og det betød, at kampen skulle
afgøres i straffesparkskonkurrence. Der var
Erritsø skarpere end os og vandt – ØV! Men
pigerne spillede under hele stævnet fint fodbold.
Den 30-06 deltog pigerne i VB Pige Cup med
stor succes. Vi vandt finalen 3-0 over Stensballe og fik revanche for et nederlag i turneringen. Og så blev pigerne sendt på en
velfortjent sommerferie.
.

U-12 piger efterår

Pigerne var nu blevet U-12 og tilmeldt i U-12
A, hvor de fortsatte deres flotte spil fra foråret.
Fra d. 10.-12. august deltog pigerne i Lunderskov Cup. Vi kom i pulje med Gråsten, Lunderskov, ØBG og Brenderup. Det gav to sejre
og to uafgjorte. I kampen mod Lunderskov
spillede vi årets dårligste kamp. Men sådanne kampe kommer, og pigerne var oppe på
hesten til næste kamp.
I semifinalen skulle vi møde ØBG. Dette

Kampråb efter kampen. VB U-12 til Lunderskov
Danske Bank Cup. Frederikke i midten har brækket tåen og er med som support
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blev spil til et mål, og vi vandt 6-1 og var
klar til finalen, hvor vi skulle møde Lunderskov. Pigerne var enige om, at denne kamp
bare skulle vindes. De forsatte det flotte spil
fra semifinalen og vandt finalen 2-0. Og så
kunne man høre Vejle Boldklubs U-12 piger
over hele Lunderskov juble til den store
guldmedalje. En super weekend. En tak for
glimrende opbakning fra forældre på forældrecampingen og fra de forældre, der kom
og så på og heppede.
Lørdag d.18-8 deltog pigerne i Marienlyst
Pige Cup (Fyn) eller det man på de kanter selv
kalder »Det uofficielle DM for U-12 piger.«
Der er måske noget om det. De bedste hold
fra Fyn og Sjælland var der, flere af de bedste fra Jylland og et hold fra Sverige. Så ja,
det var et stævne på eliteplan. Vi var i pulje
med Slagelse, Assens, de forsvarende mestre
og senere vindere Marienlyst samt Kvärnby
fraSverige. Det blev fire gode kampe, hvor vi
blev matchet mod fire dygtige hold.
I den første kamp skulle vi lige finde os selv
og tabte 1-4 til Slagelse. Så var vi i gang. Vi
vandt 3-1 over Assens og spillede 1-1 mod
velspillende Marienlyst. I den sidste kamp
mødte vi Kvärnby og spillede 2-2. Det kan
godt være, at vi ikke vandt stævnet, men
pigerne fik meget andet med fra stævnet.
D. 19-09 var pigerne inde og se kvindelandskamp Danmark-Portugal på Vejle Stadion og
mødte efter kampen spillerne i Loungen.
Et SUPER år af pigerne både på og uden for
banen.
Troels Troelsen

U-10 piger forår

Efter en super indendørssæson startede
afdelingen op med at deltage med et hold
til Fætter BR Cup i Erritsø søndag d. 22. april.

Lunderskov Danske Bank Cup. Troels tegner og fortæller og lægger taktikken

Det er et opstartsstævne for de yngste årgange, og det er et rigtig godt stævne. Foråret
viste sig jo vejrmæssigt som bekendt ikke fra
sin bedste side i år, men denne dag holdt det
dog tørvejr.
Pigerne startede med en uafgjort kamp.
Derefter gjorde de rent bord med tre sejre i
streg! Det tegnede godt for den kommende
turnering. Alle pigerne var i glimrende form,
og de spillede forrygende flot fodbold. Man
blev helt i tvivl, om de var kommet i en forkert række i DBU Jyllands turnering. Og det
skulle senere vise sig, at det var de…
Træningsturneringen
I år havde vi valgt at melde holdet til i træningsturneringen. Holdet havde større styrke end forventet, til trods for at der var en
del piger, der ikke havde spillet fodbold så
længe. Man kunne godt have ondt af vores
modstandere, idet holdet trampede gennem
fire kampe med en målscore på ikke mindre
end 28-3!
Turneringen
Ovenstående gjorde sig også gældende i den
ordinære turnering. Det eneste, man kan
sige om det, er, at vi ved tilmeldingen gjorde
en fejl, som ville blive rettet til efterårssæsonen. Vores oplæg til forårets kampe var derfor, at vi ville forsøge at bruge de ting, som
pigerne arbejdede hårdt med under træningen. Og det lykkedes i de fleste kampe at få
spillet til at flyde. Pigerne forsøgte at spille
bolden rundt i stedet for bare at sparke den
langt frem. Det giver dem mere luft under
kampene, og vi andre på sidelinjen bliver
underholdt af forrygende flot spil.
Turneringen var ligesom træningsturneringen altså lidt af en walkover for holdet, som
gik gennem foråret med fire sejre og to uafgjorte kampe. Samtidig havde holdet en målscore på hele 29-5.
MADSBY PIGE CUP
I lighed med sidste år deltog vi også i Madsby
Pige Cup i år. Denne gang havde vi to hold
meldt til, idet der på daværende tidspunkt
var 13 piger i afdelingen. Og da alle piger fik
tilbuddet om at deltage, meldte 11 piger sig
på banen. Det var lige rigeligt til kun et hold,
derfor blev to hold tilmeldt. Det ene måtte så
spille uden udskifter. Og det klarede de flot,
de fik lidt hjælp af en sidstekvartals U-11 spiller i et par af kampene.
Hold 1 lagde ud med lørdag at vinde to og
tabe en kamp. Det skulle samlet vise sig at
være nok til at komme i en A-pulje om søndagen. Den første kamp mod Sundby 3 blev
lidt af en gyser. Det var en meget lige kamp,

men den var hård for pigerne at komme
igennem. Uden udskifter og mod så godt
et hold mistede pigerne en del kræfter. De
kæmpede virkelig for sejren, men i de sidste
minutter måtte de se sig besejret. Søndagens
sidste kamp mod Sundby 2 vandt de til gengæld helt suverænt. Det rakte dog ikke til en
finaleplads, men pigerne kunne tage hjem
fra en dejlig weekend med bevidstheden om,
at de havde spillet op til deres bedste.
Hold 2 var kommet i en tre-holds pulje. Det
betød, at de skulle spille en dobbeltturnering
lørdag. Disse kampe endte med to nederlag
og to sejre. Dette rakte til en B-pulje i søndagens kampe. Men nu var pigernes kræfter dog opbrugte. De spillede to forrygende
flotte kampe mod Taulov og Odder, men
resultatet stod ikke mål med deres anstrengelser. De tabte begge kampe, men også de
kunne tage hjem med æren i behold.

U-11 piger efterår

Lunderskov Cup 2012
Som optakt til den nye sæson som U-11 spillere deltog afdelingen med et hold til årets
Lunderskov Cup. 10 piger havde taget imod
udfordringen i at debutere på 7-mands
banen ved dette stævne. Og det blev en stor
succes. Pigerne havde en god tur med dejlige
stunder både på og uden for banen. U-12
pigerne deltog også med et hold, så der var
mange VB’ere på skolen.
Vi tog af sted for at blive indkvarteret fredag
eftermiddag d. 10-08.
Lørdag skulle pigerne så i aktion. Alle var
spændte på, om de kunne udfylde deres rolle
på den større bane. Men de havde ikke behøvet at være nervøse: Alle kampe gik over al
forventning. Pigerne spadserede gennem tre
indledende kampe med en helt vild målscore
på 33-0!
Derefter skulle holdet møde Gråsten 2 i semifinalen. Og da Gråstens træner kom hen og
bad om lov til at benytte tre af deres U-12
spillere, havde vi ingen betænkeligheder ved
at sige ja. Den indledende kamp havde vi
vundet 15-0, og tiltaget ville måske betyde
en mere lige kamp til fordel for begge hold.
Og det blev det da også. Men alligevel var vi
spilstyrende kampen igennem og vandt med
4-0.
Nu ventede finalen mod Egtved. Og sikke en
gyser den blev! Den ordinære kamp endte
0-0, så nu skulle det afgøres ved straffespark.
Alle var slemt nervøse, men fik at vide, at
uanset resultatet, havde de gjort det godt
- opført sig pænt, spillet superflot fodbold
(hvilket blev kommenteret af en del trænere: vores flotte pasningsspil og samarbej133

U-11 Danske Bank Cup. Ren afslapning…

U-11 får pokal og medaljer ved Danske Bank Cup

de på banen), og så havde vi da også vores
grønne VB Pige Cup bluser med i stedet for
overtræksveste.
Selvom Zahra lagde godt ud med at score på
det første spark, måtte vi se os besejret. Samme Zahra Haydari fik finalens gyldne støvle
efter flot fodboldspil. Den pige er en meget
dygtig teknisk spiller.
Og søreme om ikke også pigerne vandt is til
hele holdet! Den fotokonkurrence, der var
ved stævnet, blev vundet af os. Og så kunne
U-11 og U-12 slutte søndagen af med en god
og svalende is.

er RIGTIG mange til træning i hallen. Så der
kommer jo nok et par forældre på banen for
at hjælpe lidt til.

Efterårsturneringen

Efter en fin medlemstilgang måtte vi eftermelde et hold i Region 3’s turnering. Nu deltog vi med et A-hold og et B-hold. Og begge
hold gjorde det godt i alle kampe. Vi fik både
vundne, tabte og uafgjorte kampe i begge
rækker og havde i det hele taget et godt
efterår. Pigerne udviklede sig meget henover efteråret. Nogle udviklede sig mere end
andre, men som helhed er alle godt på vej
i den rigtige retning. Der var en lille grundstamme på A-holdet, og så fik flere spillere
fra B-holdet på skift lov at prøve kræfter i
den lidt sværere række. Og eftersom der er
kommet yderligere 3-4 dygtige spillere til
afdelingen, bliver det en udfordring for trænerne at sætte hold til foråret. Men det skal
vi nu nok få løst til alles tilfredshed.
Nu står indendørssæsonen for døren. Der
er sat to hold til stævnerne, men med ca.
20 piger vil der hver gang være nogle, der
må sidde over. Men alle kommer med ud at
spille. Den helt store udfordring ligger i, at vi
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Til sidst skal der lyde en stor tak til Ole Kristensen. Han er som altid behjælpelig, når
jeg er i tvivl om noget. Eller når jeg har en
opgave, der skal løses. Hans store erfaring er
for mig uvurderlig, og jeg gør stor brug af
den. Troels skal også have tak for det gode
samarbejde, vi har haft. De fælles træningspas er til stor glæde for U-11 pigerne. Og
en del af dem har også prøvet kræfter, når
U-12 pigerne skulle bruge lidt hjælp til deres
kampe. Jan Hansen fra Mikroakademiet har
været en god mentor for mig, når de nye
øvelser skulle implementeres til træningen.
Anne Thomsen

U-8 Piger

Året startede uden et U-7 / U-8 pigehold i
Vejle Boldklub. Men så kom dagen, hvor vi
afholdt
DBU Pigeraketten i VB Parken. Et hav af
piger fra årgang U-7 op til U-12 mødte op
og havde en super dag, og selv vejrguderne
var med os!
Blandt de fremmødte stod en flok på ca.
seks U-7 og U-8 piger fra anden klub, som
var blevet trætte af at træne med drenge.
De spurgte, om vi ikke havde et hold i deres
aldersklasse i VB. Vi måtte jo desværre sige,
at det havde vi ikke, men Ole (afdelingsleder
for piger) og Troels (træner) handlede hurtigt og sagde, at det kunne vi da hurtigt lave
om på.
Sådan gik det til, at VB fik et U-8 pigehold

U-11 A: Bagest fra venstre: Holdleder Jytte Rasmussen, Zarah Haydari, holdleder Birgitte Andersen, Julie
Iversen, Louise Schmidt, Naja Kragelund, Laura Andersen, træner Anne Thomsen
Forrest fra venstre: Maya Dilling, Tanja Kristoffersen, Emma Jacobsen, Julie Lauenstein

U-11 B: Bagest fra venstre: Holdleder Jytte Rasmussen, Maja K. Jensen, holdleder Birgitte Andersen, Naja
Kragelund, Celine Svarrer, Julie Berg, træner Anne Thomsen
Forrest fra venstre: Sarah El-Dabbas, Frederikke Nielsen, Julie Iversen, Siri Mørk, Sonja Kesawan
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tilmelde et hold i Region 3’s turnering. Nu
deltog vi med et A-hold og et B-hold. Og
begge hold gjorde det godt i alle kampe. Vi
fik både vundne, tabte og uafgjorte kampe
i begge rækker og havde i det hele taget et
godt efterår. Pigerne udviklede sig meget
henover efteråret. Nogle udviklede sig mere
end andre, men som helhed er alle godt
på vej i den rigtige retning. Der var en lille
grundstamme på A-holdet, og så fik flere spillere fra B-holdet på skift lov at prøve kræfter
i den lidt sværere række. Og eftersom der
er kommet yderligere 3-4 dygtige spillere til
afdelingen, bliver det en udfordring for trænerne at sætte hold til foråret. Men det skal
vi nu nok få løst til alles tilfredshed.
Nu står indendørssæsonen for døren. Der
er sat to hold til stævnerne, men med ca.
20 piger vil der hver gang være nogle, der
må sidde over. Men alle kommer med ud at
spille. Den helt store udfordring ligger i, at vi
er RIGTIG mange til træning i hallen. Så der
kommer jo nok et par forældre på banen for
at hjælpe lidt til.
Til sidst skal der lyde en stor tak til Ole Kristensen. Han er som altid behjælpelig, når
jeg er i tvivl om noget. Eller når jeg har en
opgave, der skal løses. Hans store erfaring er
for mig uvurderlig, og jeg gør stor brug af
den. Troels skal også have tak for det gode
samarbejde, vi har haft. De fælles træningspas er til stor glæde for U-11 pigerne. Og
en del af dem har også prøvet kræfter, når
U-12 pigerne skulle bruge lidt hjælp til deres
kampe. Jan Hansen fra Mikroakademiet har
været en god mentor for mig, når de nye
øvelser skulle implementeres til træningen.
Anne Thomsen

U-8 Piger

Året startede uden et U-7 / U-8 pigehold i
Vejle Boldklub. Men så kom dagen, hvor vi
afholdt DBU Pigeraketten i VB Parken. Et hav
af piger fra årgang U-7 op til U-12 mødte op
og havde en super dag, og selv vejrguderne
var med os!
Blandt de fremmødte stod en flok på ca.
seks U-7 og U-8 piger fra anden klub, som
var blevet trætte af at træne med drenge.
De spurgte, om vi ikke havde et hold i deres
aldersklasse i VB. Vi måtte jo desværre sige,
at det havde vi ikke, men Ole (afdelingsleder
for piger) og Troels (træner) handlede hurtigt og sagde, at det kunne vi da hurtigt lave
om på.
Sådan gik det til, at VB fik et U-8 pigehold
efter sommerferien. Til den første træning i
august mødte der otte piger op, og det tal
er vokset, så vi i dag er 13 piger i den aldersklasse. Det er en flok super piger med MEGET
energi på den gode måde til at ville lære
noget.
Den 25-08 kom den store dag, hvor pigerne
skulle spille deres første kamp på en femmandsbane - kun to piger havde tidligere
prøvet at spille kamp. Så der var spænding
på både hos pigerne og forældrene. Men
spillerne lod sig ikke mærke med det, da
kampen gik i gang. De spillede super, og vi
vandt en og spillede en uafgjort. FLOT PIGER!
Yderligere to gang har pigerne været ude
og spille her i efteråret, og det er gået rigtig
fint.
En stor tak skal der lyde fra mig til pigerne
for deres humør og deres gå-på-mod og til
forældrene for deres opbakning på og uden
for banen.
Troels Troelsen

BRUDEKJOLER og SELSKABSTØJ

- til ham og hende

Dæmningen 10 · 7100 Vejle · Denmark · Telefon 75 82 90 91
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U-8: Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Emilie Poulsen, Finja Knauf,,Cecilie Andersen, Lærke Berg,
Josefine Christensen
Forrest fra venstre: Clara Jørgensen, Helena Thorup, Lea Troelsen, Amalie Kristoffersen, Katrine Lautrup,
Naja Vangsgaard

•
•
•
•

Jordarbejde
Kloakarbejde
Belægningsarbejde
Vejarbejde
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VB Pige-Cup
Premiere for VB Pige Cup
Efter at have fundet sig godt til rette i VB
Parken må det det nu også være på tide for
klubben at byde sig til som arrangør af stævner og andre arrangementer. Nu har vi faciliteterne til det.
Et første tiltag i 2012 var premieren på VB
Pige Cup, et breddestævne for U-10 til U-15
piger.
Selv et for den danske sommer så sjældent et
fænomen som solen tittede nysgerrigt med,
da 30 pigehold lørdag d. 30. juni gæstede VB
Parken.
16 klubber fra Jylland og Fyn havde sendt
hold til stævnet, og ca. 300 pigespillere og
deres trænere og ledere samt medbragte
fans havde en dejlig dag på anlægget, hvor
der blev spillet både 11-, 7- og 5-mands fodbold.
Uanset resultaterne gik ingen tomhændede
hjem, idet der var skriggrønne T-shirts til alle
samt medaljer til de tre yngste rækker. Herudover var der selvfølgelig fine præmier til
de bedst placerede hold.
Vinderne af de enkelte rækker blev:
U-10 A: Lyseng IF
U-10 B: Lyseng IF
U-11 A: VB
U-11 B: Kolding B
U-12 A: Nr. Bjært/Strandhuse
U-12 B: Gauerslund IF
U-15 B: VB

Det er bestemt stævneudvalgets intention at
gøre dette stævne til en tradition, og næste
år håber vi at se endnu flere hold i VB Parken.
Tak til de mange frivillige hjælpere – bl.a. friske piger fra U-18 afd. - som var med til at
gøre dagen festlig for deltagerne.
Lad det samtidig være vort håb, at flere i
klubben – også i drengeafdelingen – får mod
på at sætte ting i værk, så der kan komme
masser af liv på anlægget.
Ole Kristensen

Gauerslund-piger får overrakt T-shirts og medaljer

Natasja Pedersen scorer i flot stil direkte på frispark for VB mod Fjordager i U-15 rækken – en kamp de
senere vindere fra værtsklubben vinder 4-0
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Programsælgere

Programsælgere ved divisionskampene: Ole Kristensen, Ulla Kristensen, Kaj Benzon, Carsten Würtz og Georg Sørensen

Tommy
andersen

– alt i årstidens
fisk og vildt

Tømrermester
Esbern Snares Vej 23
DK - 7100 Vejle
Tlf. 40 84 98 00
Fax 75 83 08 49

Havnens Fiskehus
telefon:

75 82 20 43
75 82 84 44

E-mail:
tommya@andersen.mail.dk
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The Double
The Double 1972
1972 indgår som et af de markante år i klubbens lange historie. For anden gang vinder
af »The Double,« dansk mester og vinder
af DBU´s Landspokalturnering. Derudover
første gang deltager i Europa Cup’en for
mesterhold, Kampe i Kenya, Toto-turneringen og sommertur til San Remo.
I den anledning havde VB's bestyrelse i samarbejde med Vejle Boldklub Kolding inviteret
spillere, ledere og ledsagere til 40 års jubilæumsfest søndag den 11. november 2012.
20 spillere var med til at vinde ”The Double,«
og 15 af disse var mødt op til 40 års jubilæet.
Der var afbud fra Flemming Serritslev, Palle
Just og Jens Ole Andersen. To spillere, Niels
Wodskou og Ole Fritsen, samt træner Jozef
Szengyörgyi er døde.
Derudover deltog også 1972-lederne Ejgil
Jensen, Robert Torntoft, Preben Thomsen og
Arne Stokfisch samt Keld Hansen, Mogens
Christensen, Knud Herbert Sørensen og Nor-

man Knop fra museumsudvalget. VBK var
repræsenteret med formand Lars Skou og
direktør Henrik Tønder, og formanden for
VB, Søren Pagh, repræsenterede VB.
Arrangementet startede kl. 12.00 på Vejle
Atletikstadion, hvor alle de fremmødte blev
budt velkommen af Søren Pagh og Lars Skou.
Sidstnævnte havde i anledningen af jubilæet
medbragt et gavekort til hver af spillerne og
lederne, så de kunne købe bogen »Mr. VB Ejgil Jensen.«
Derefter viste Karsten Lund billeder fra 1972
og fortalte om de mange oplevelser, der havde været i løbet af året.
Der var også tid til at se VB Museet, som i
dagens anledning havde en udstilling vedrørende 1972- holdet.
Der skal lyde en stor tak til VB, VBK og Museumsudvalget for et veltilrettelagt arrangement.
På vegne af 72-holdet
Conny Laursen

De 15 danske mestre sammen med deres UK-Chef:
Bagest fra venstre: Niels Hüttel, Jørgen Markussen, Kell Meyer, Gert Jensen, Conny Laursen, Tommy Hansen,
Finn Johansen, Karsten Lund og Torben Knop.
Forrest fra venstre: Robert Torntoft, Jens Jørn Jensen, Iver Schriver, Finn Hansen, Erik Pedersen, Allan Simonsen, og Poul Mailand
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I dagens anledning havde Karsten Lund også en
gave til Mr. VB Ejgil Jensen - en æske »guld chokolade«

Erik Pedersen og Jørgen Markussen ser på udstillingen fra 1972.

Spillere og ledere var derefter inviteret til spisning på Vejle Stadion med efterfølgende præsentation af
holdet i pausen mellem VBK og AB.
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samarbejdspartnere
Hovedsponsor:

Lumiere

Frøs

Munkebjerg Hotel
Nordea

Eksklusivsponsor:

TDC Erhvervscenter, Vej-

Anders Andersen’s Rengøring

le Boldklub Kolding

Carlsberg

Petrowsky

Give Elementer

Skov Advokater

Hummel

Restaurant Skyttehuset

Merrild

Sport 24

Sydbank

Stærk

Tegllund

Universal Transport

Trefor

Vejle Turisttrafik
Trefor

Platinsponsorer:

FDE
JTT

Bryggen
Danske Bank

Guldsponsorer:

Easyjuke

5E

Fredericia Furniture

Audi, Fredericia

Hanssen

Bagger Sørensen & Co. A/S

Mediaboost

Comwell Kellers Park

Mediator as

Comwell Kellers Park Golfclub

TDC Erhvervscenter

Isabella

Palle Iversen A/S

Jokri ejendomme

R2 Group

Jyske Bank

Rent

Loyalty Factory

Skov Advokater

Nordea

Solar

PWC

Spar Nord

Restaurant Neptun

Jyske Medier

Tøjeksperten, Vestergade, Vejle
Share IT

Kulturpartner:

Sole Gruppen

Torvehallerne

Syddanske Medier
Tulip

Champions Club:

Isabella

Allan Hansen Automobiler

Deloitte

Anders Andersen’s Rengøring

Gits

HTH Køkkener

Scandic, Vejle

KPMG

Subway

KSL Grøn Service
Lido Fitness

Sølvsponsorer:

Loyalty Factory

El Giganten
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samarbejdspartnere
Vognmand Morten Larsen

GXG Markets

Arbejdernes Landsbank

Munkebjerg Hotel

Bjert Invest

Vingsted Hotel & Konferencecenter

BSM Reklame

Malerfirmaet Mikkel-

Business Kolding

sen & Ludvigsen A/S

Bøje & Brøchner

Ramirent A/S

Fendt Caravan

LH Uni Gulve A/S

Campus Vejle

Torvehallerne A/S

Den Jyske Sparekasse

BDO Statsautoriseret Re-

Frontpeople

visionsaktieselskab

GXG markets

Lett Advokatfirma

Hansson & Partners

Lido Fitness

Hoka Tæpper & Gulve

R2 Group A/S

JK Pavilloner

Vinding Gruppen A/S

JTT

Henriksen Bøger & Papir

Østergaard

Hummel A/S

Kelly Schultz

Ok Snacks A/S

Lemminkäinen

Sole Minkfoder A/S

Murermester Bent Olsen

Universal Transport & Flyt-

Nykredit

teforretning ApS

Vejle Musikteater

Quattro Clinic/Teres Hospitalet

Peterson

Unibox

Preben Jørgensen Huse

KPMG Statsautoriseret Re-

Quattro Clinic

visionspartnerselskab

Scandic, Vejle Boldklub Kolding

Restaurant Neptun ApS

Scandic, Kolding

Bagger-Sørensen Invest A/S

Telenor

Hanssen Holding A/S

Tørring VVS

Hoffmann A/S

Vejle Brand

Isabella A/S

Vinding Gruppen A/S

Palle Iversen A/S Jern & Staal

Vingsted hotel og konferencecenter

PWC

Martinsen, Vejle

Forsikringsselskabet Vej-

Martinsen, Kolding

le Brand af 1841g/S
Danske Bank
SKOV Advokater

Erhvervsklubmedlemmer

Bøje & Brøchner a/s

AC El-installation ApS

Lysholt Erhverv A/S

Skyttehuset ApS

Hansson og Partners A/S

Jelling Musikfestival

Lastas A/S

Holmris

Hundsbæk & Henriksen A/S,

HTH Køkkenforum

Rådgivende Ingeniører
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Sport24

BT Gulve A/S

Fredericia Furniture A/S

JP&C Jørgen Petersen & Co. A/S

Jansson Gruppen A/S

Linie Kemi A/S

Morong Safaris

Mediaboost V/ Lene Brøndum

Jyske Medier A/S

EA Værktøj Engros A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Restaurant Vedelsborg

Sydbank A/S

Campex ApS

Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vejle

Jens Linde A/S

Holtum Data A/S

Europark A/S

Jyske Bank A/S Vejle

Sandmanden - Storsække service

Lissau A/S, Vejle

Spangsberg Company A/S

Quick Info

Sports Pharma A/S

Restaurant Bone's A/S

Vejle Turisttrafik

Boligbutikken-Vejle ApS

Danske Fragtmænd A/S

Syddansk Erhvervsskole Vejle

Flextek A/S

Billund Trav

Vejle Rejser ApS

Dan Cake A/S

Skibsholt

FTZ Autodele & Værktøj A/S

Tøjeksperten Buch A/S

Vognmand Niels Hansen A/S

Campus Vejle

Hornstrup Centret

BoConcept, Vejle A/S

LD Handel & Miljø A/S

Nortec System A/S

MB Solutions A/S

LRØ I/S

Middelfart Sparekasse

Uldum Maskinfabrik A/S

P.A. ANDERSEN & SØNNER

Elgiganten A/S

Jelling Naturkød

Østjydsk Bank A/S, Vejle Afd.

Lemminkäinen A/S

Anders Andersen's Rengøring

Vissing Agro

Saxo Bank

Ingvard Christensen Aps (ny Droob Aps)

BSM Reklame

Alimex Seafood A/S

Caféen - Den Gamle Arrest ApS

Colliers International Danmark A/S

Rambøll Danmark A/S

Hans Laursen Optik A/S

Advokater Thyssen, Skovbo & Forsberg

Insign v/ Michael Kristensen

Uldum VVS A/S

Lumiere A/S

BRF Kredit A/S

Nykredit

home Vejle

Optimera Vejle A/S

Marius Pedersen A/S

Entreprenørfirmaet Øster-

Nisgaard & Christoffersen A/S

gaard, Vejle A/S

Alm. Brand

Realkredit Danmark

RUMarkitektur

Stærk A/S

Multiline A/S

TFC Fastfood A/S

Sinatur Haraldskær

Zeta Invest ApS

Reidarsborg Kontormøbler A/S
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JCN Vejle

Strib Grønt

Vognmand Knud Gade A/S

Hetek ApS

K.G. Hansen & Sønner A/S

Kiropraktor Lilly Schmidt Davidsen

Blomsterhuset Karetmagergården

KSL Grøn Service A/S

Den Jyske Sparekasse - Vejle

Arbejdernes Andels-Boligforening

Sannes Malerforretning A/S

Vejle Kommune

Free-Form A/S

Moogio Vejle

Frontpeople A/S

Preben Jørgensen Huse A/S

Martinsen A/S

Redoffice Kontorkompagniet A/S

Tømrermester Karsten Høgs-

Stark Superbyg Vejle

borg Petersen ApS

VTK A/S (Vejle Teknisk Kemisk Fabrik)

Lindved El A/S

Dansk Kabel TV A/S

Teknos A/S

Tømrermesteren Søren Bak ApS

Give El

Murermester Ove Larsen

Danske Leasing 3966

Comwell Kellers Park Golfklub

Unisans

Super Dæk Service - Vejle ApS

Kvik Køkkener, Vejle

JR Maskincenter

Comwell Kellers Park P/S

Prinfovejle - Jelling Bogtrykkeri A/S

Vemas A/S

Hospitech A/S

Raunstrup Tømrer A/S

Jensen Fragt A/S

Dagli'brugsen Ødsted

Boesens Begravelsesforretning I/S

Alfred Jensen & Søn A/S

Give Elementfabrik A/S

Tormax Danmark A/S

Mølgaard Invest ApS

Conrad Café

Petrowsky A/S

Helge Frandsen A/S

Bayern AutoGroup A/S

Dankøl A/S

Tørring VVS & Pejsecenter A/S

Lifa A/S

Vejle Firma Idræt

Primo Tæpper Vejle v/ K E Grønlykke

XL Byg Vejle Trælasthandel A/S

Orla Horsbøll Holding ApS

Dansk Indkøb

Campus Vejle

A/S SportConcept International

Bredballe Have- Og Anlægsservice

Forzabikes.dk

Mr. Vejle A/S

Mary´s Pub

Jobcenter Vejle

Trekantens IT ApS

DGI-Huset Vejle

JTT Conveying A/S

Hotel Hedegaarden A/S

5E Byg A/S

Codex Advokater

Henrik Christensen A/S

DANSK KreditorService A/S

Kraft Biler Erhverv A/S

Dansk Ventil Center A/S

Brdr. Plagborg ApS

Hoka Tæpper & Gulve ApS

Vognmand Morten Larsen

Idé-Kemi ApS

Renseriet.com

Danbolig

JEVI A/S
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Give Vinhandel V/ Tommy Vi-

Tegllund A/S

debæk Albrechtsen

Tele-Mark A/S

Vejle Byggegrunde ApS

Scandic Vejle

Carlsberg Danmark A/S

Kelly Schultz Consult

Allan Hansen Automobiler A/S

Wirtgen Denmark A/S

JK Pavilloner ApS

Foreningen oktoberfest i Vejle

Hvenegaard & Jens Bo Land-

BankNordik

inspektører A/S

Match Racing Denmark

Knutsson VVS A/S

Proshoppen

Murermester Bent Olsen A/S

Fadølsbutikken

Byens Bilpleje.DK ApS

Østjydsk Pejsecenter

Skala Ejendomme

Lars Eriksen

Tømrermester Tommy Andersen ApS

Føtex

Skovdal Kro A/S

Telia / Stofa

Dækbussen

Share It

Århus Jernbane Apo-

Initzial ApS

tek v/ Bent Hougaard

YIT A/S

Tørring Autolak A/S

JMC A/S, Svane Køkkenet, Vejle

DS Smith Packaging Denmark A/S

Tryg Forsikring A/S

Vejle Erhvervsudvikling

Vestervang Maskinværksted A/S

Falks Flytteforretning ApS

Telenor Butikken A/S

Tørring AutolagerApS

TDC A/S

B'SEEN Media ApS

B + A A/S

Loyalty Factory

Th. Udengaards Metalstøberi A/S

A/S Arbejdernes Landsbank

Green Network

CC & CO

Frøs Herreds Sparekasse

Niels Ærø Malerentreprise ApS

Tp Erhvervscentre A/S

Kirkegaard Design

Aktiv Fokus

JO-KRI Ejendomme A/S

TDC Erhvervs Center Vejle C ApS

Dokument Centeret A/S

Brandstorm

GSV Materiel Udlejning

Aaby-Rosenfeldt

Digitalhuset

Deloitte Statsautoriseret Re-

Holm Frederiksen A/S

visionspartnerselskab

Lokalavisen Budstikken

Rool Denmark/ Bjert Invest

Audi Fredericia

Randstad A/S

AB Huset A/S

Lomholt Services

Dynaudio Cabinets

BDO Statsautoriseret Re-

FYSIOCENTER VEJLE

visionsaktieselskab

Bryggen Vejle

Foreningen Business Kolding

Lokalenergi Handel A/S

ATEA

Fayrefield Foodtec Scandinavia A/S

Fotografen v/ Bo Nielsen
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Danplant Planteservice

Kolding Golf Club

Kolding Gokartcenter ApS

Brande Metalkøb

Kolding Ilt og Gas A/S

Jensen Advokatfirma

Lemvigh-Müller A/S, Kolding

N. Eilersen A/S

LIK A/S

Core Competence A/S

Lotra A/S

Careitec A/S Hovedafdeling

Stark Lumbye Trælast

Mediator as

Peterson Packaging A/S

Museet På Koldinghus

Handelsbanken Vejle Afdeling (7635)

Energi Spiren

Trekantsområdets Lederforum

Lalandia A/S

Trekantområdets Lederforum

Kunstmuseet Trapholt

Kaso Byg ApS

Slotssøbadet

Højgaard Installation ApS

Casino Munkebjerg Vejle A/S

Alko Print A/S

Harrys Flisemarked

Duras A/S

Luka

Sonlac A/S

Charly's Pub

Mølholm Vin & Kolonial V/ Claus Fahlen

Bjert Invest A/S

Hyrup Kro

Trade2you

Exxit 59

Trade Partners

Minsandten

EP Skilte

Rådgivende Ingeniørfirma Søren Jensen

Henrik Madsen Tømrerfirma ApS

A/S Arbejdernes Landsbank

FDE A/S

Speakloud

Café Albatros

Vejle Kommune, Erhvervsudvikling

Bramdrupdam Hallerne

Tage Nissen A/S

Temp Team A/S

Haubjergmadsen A/S

Focus People A/S

Easyfood A/S

Tantec A/S

Merrild Kaffe A/S

Arkitekthuset. Vejle A/S

Mazur Lyd-Lys-AV

Den Helstøbte Leder

KARSBERG

Panter Rejser

Shell Service ApS

Design City Vest A/S

Dansk Industri & Skadeservice

Jks A/S

Syddanske Medier

Miele A/S

2Bconnect

Nordea Liv & Pension

Kolding Pak

rcogm reklamebureau as

Kpf Arkitekter A/S

Phoquz

Advodan Vejen A/S

IBC Kurser

Hebro Danmark Aps

Sengespecialisten, Vejle

Solar Danmark A/S

Ødsted Auto

Pia Brix Thomsen

Teldust A/S
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IMG

TREFOR A/S

De Forenede Dampvaskerier A/S

Klaus Eskildsen Holding ApS

Rengøringsselskabet Rent Aps

Baxx Promotion

Vasegårdens Klinikker

JHHE ApS

Jydsk Planteservice A/S

Galionen ApS

M3 Research A/S

ShoppingBAZAR

Standleje Aps

Time to Win

Volkswagen Vejle

Gits A/S

Club Foam ApS

Elgiganten A/S

Norstar

E-WASH.DK

Kristian Skovbo Events

Mehlsen FC

Medicsport A/S

VB Parken A/S

Brdr. DAUGAARD PEDERSEN A/S

Nuco Invest

Skiltestedet Vejle

DRIVE Business

Vejle Fodboldgolf

medarbejderne

FBJ Rådg. Ingeniører A/S

WebDesignCenter

Ejner Hessel A/S
sdfg
Valeur A/S
Catering Engros A/S
Jobdk
uni-technology A/S
Palles Bageri
Allianceplus A/S
HOTEL SVANEN
DFDS SEAWAYS
Group Travel
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Vejle  Boldklub  Kolding  A/S

ter en positiv udvikling - i disse for dansk fodbold så vanskelige tider - når det kommer til
sponsorindtægter. Dette skyldes ikke mindst
et stærkt arbejde af alle i salgsorganisationen, og at vores produkt uden for banen har
høj Superligaklasse. Det er dejligt at opleve
den markante og brede opbakning, vi nyder
fra vores samarbejdspartnere. Det brede fundament og store netværk bag Vejle Boldklub
Kolding er imponerende og enestående i
Betsafe Liga-sammenhæng, og vores klubs
helt store styrke.
Kodeordet er rettidig omhu, derfor arbejder
selskabet hele tiden ud fra at tilsikre en økonomisk stabilitet – uanset om de sportslige
mål sommeren 2013 opnås eller ej.
Sportsligt meldte vi en klar målsætning ud
inden sæsonstarten: “Det eneste, der tæller
sportsligt, er oprykning til Superligaen i sommeren 2013”, og derfor blev der investeret i
førsteholdstruppen, som blev tilført kvalitet
og forstærkninger, så der var handling bag
ordene.
Efterårssæsonen sluttede vi med en god og
velfortjent 2-0 sejr over nedrykkerne fra
Lyngby og endte dermed efteråret 2012 på
en oprykningsgivende andenplads. Og selvom det sidste indtryk altid er det bedste, kan
placeringen i en yderst lige Betsafe Liga ikke
skjule, at efteråret har budt på både op og
nedture, og pointhøsten ikke er godkendt.
Nu har vi så 14 kampe frem til afslutningen
på sæsonen, og jeg håber, alle vil bakke op
om Vejle Boldklub Kolding, så vi sammen kan
give holdet den støtte og opbakning, der
skal til for, at oprykningskampen falder ud
til Vejle Boldklub Koldings fordel. Det er vigtigt, at vi viser, vi kan stå sammen i et yderst
vigtigt og kort fodboldforår.
På forretningssiden er det flot, at vi fortsæt150

Det var særdeles glædeligt, at vi i slutningen af november 2012 kunne offentliggøre,
at vi har forlænget samarbejdet med vores
hovedsponsor Frøs Herreds Sparekasse frem
til udgangen af 2013. Frøs Herreds Sparekasse har de seneste to år været hovedsponsor for Vejle Boldklub Kolding, og det samarbejde har haft stor værdi for os som klub
og vil fortsat have det. Vi ser den nye aftale
som en stor tillidserklæring fra Frøs Herreds
Sparekasse, og et vigtigt skridt på vejen til,
at Vejle Boldklub Kolding for alvor kan blive
regionens hold og blive det fodboldflagskib
for Trekantområdet, som vi alle ønsker.
Jeg vil gerne takke alle ansatte i Vejle Boldklub Kolding for deres bidrag i 2012. En speciel tak skal lyde til Henrik Tønder, Kim Brink,
Mads Bro Hansen, Nicolai Wael og Brian Kristensen.
Jeg ønsker alle sponsorer, aktionærer, fans,
publikum og ansatte et godt 2013. Ligesom
Vejle Boldklub Kolding samt Vejle Boldklub
og Kolding IF ønskes et godt 2013.
Lars Skou.

Vejle  Boldklubs  bestyrelse  2012

VB’s bestyrelse: Fra venstre: Jakob Thygesen, Erik Jensen, Conny Laursen, Søren Pagh Pedersen Henrik
Jacobsen, Ole Holm, Finn Vesterled

Ordinær generalforsamling den
25-01-12
En snes fremmødte – udover bestyrelsen –
havde valgt EM-håndbolden fra og var mødt
frem til klubbens ordinære generalforsamling i VB Parken.
Formand Lars Kjeldsen udtrykte indledningsvist mindeord over de ni VB’ere, som var
afgået ved døden i 2011, og hvis nekrologer
er at finde i VB’s Årsskrift.
Traditionen tro blev Gert Eg valgt som dirigent.
I sin formandsberetning kunne Lars Kjeldsen
glæde sig over den endelige ibrugtagen
af VB Parken, som fandt sted i 2011. Han
opfordrede medlemmerne til at værne om
og være med til at videreudvikle det unikke
træningsanlæg, som klubben nu råder over.
Af sportslige milepæle fra det forgangne
år kunne Kjeldsen nævne bl.a. oprykning
til amatørafdelingens bedste seniorhold fra
serie 2 til serie 1, DM-licens til U-18 piger
samt en meget fin start for mikroakademiet.
Formanden kunne notere et aktuelt medlemstal på 904 medlemmer.

Allerede inden regnskabet senere skulle gennemgås, forudskikkede Kjeldsen et driftsunderskud på 741.000 kr. Som baggrund for
det triste resultat kunne nævnes uforudsete
administrationsomkostninger, en overraskende udgift på en sponsoraftale, investeringer i VB Parken samt manglende indtægter ved cafeteriedriften.
Formanden kunne løfte sløret for et forsigtigt budget 2012, som udviser 25.000 kr. på
plussiden.
Efter at have uddelt ledernålen til Hans Hansen for 10 års tro VB-tjeneste, begrundede
Lars Kjeldsen afslutningsvis sin bebudede
fratræden fra formandsposten med manglende tid.
Beretningen blev uden kommentarer fra forsamlingen taget til efterretning.
Jakob Thygesen kunne herefter gennemgå
regnskabet og igen påpege de faktorer, som
havde resulteret i det store underskud. Egenkapitalen er med underskuddet spist op og
står nu i minus på godt 300.000 kr.
Thygesen betonede som formanden, at budgettet 2012 er forsigtigt – her er ikke taget
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højde for evt. indtægter ved stævner o. a.
arrangementer, cafeteriedrift etc.
Efter en række opklarende spørgsmål fra forsamlingen blev regnskabet godkendt.
Et forslag om ændring af regnskabsåret –
med virkning fra 2013 – til 01-07 - 30-06 som
følge af den nye turneringsstruktur med
sommer-sommer turneringer blev enstemmigt vedtaget.
VB’s generalforsamling skal derfor fra 2013
afholdes i august måned.
Henrik Jacobsen fremlagde på ungdomsafdelingens vegne et forslag til kontingentstigning i ungdom. Årsagen skal søges i øget
træningsmængde og forbedrede træningsfaciliteter, ligesom kontingentet stadig er
lavt sammenlignet med andre idrætsgrene.
Jacobsen kunne efter spørgsmål fra salen,
der gik på angiveligt frafald som følge af
kontingentets størrelse, meddele, at klubbens medlemstal rent faktisk er steget med
150 medlemmer i 2011 – primært på de yngste årgange.
Efter en livlig debat om forslaget samt om
det aktuelle kridttillæg og efterfølgende
summemøde hos bestyrelsen blev forslaget
vedtaget med en mindre korrektion.
Kontingentet andrager herefter årligt 1100,kr. fra U-5 til U-9 og 1500 kr. fra U-10 til
U-18/19. Seniorkontingent er uforandret.
Som et led i kontingentet udleveres nu fremover VB’s Årsskrift til alle ungdomsmedlemmer.
Kridttillægget bibeholdes også i år 2012,
hvorefter der evalueres.
Søren Pagh Pedersen blev valgt som ny
formand, mens Ole Holm og Henrik Jacobsen genvalgtes til bestyrelsen, der herefter
består af syv medlemmer. Bestyrelsen fik af
generalforsamlingen bemyndigelse til at
selvsupplere sig med op til to medlemmer.
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Iwan Hansen nyvalgtes, og Finn Larsen genvalgtes som suppleanter.
Peter Hansen og Niels Ejnar Gammelgaard er
stadig revisorer, ligesom Mads Peter Nielsen
også i 2012 beklæder posten som revisorsuppleant.
Under eventuelt kunne næstformand Henrik Jacobsen udtrykke en stor tak til Lars
Kjeldsen for hans virke i de forgangne to år,
inden den afgående formand kunne motivere det traditionelle VB-leve.
Ole Kristensen

Næstformand Henrik Jacobsen takker den afgående formand, Lars Kjeldsen

VB's Venner
Kræmmermarkedet 2012 ved DGI Huset blev
afviklet tilfredsstillende, selv om Steen Jørgensens pludselige dødsfald skabte en del
uforudsete problemer. Det samme gjorde
nattefrosten, så de første par dage var der
ekstra travlhed på markedet. Økonomisk
blev markedet ikke den store succes, men
der er blevet skabt en tradition i byen og hos
kræmmerne, så markedet fortsætter på den
ny plads, der er blevet anlagt ca. 200 m vest
for DGI huset. Da påsken i 2013 allerede er
i slutningen af marts, er Kræmmermarkedet
næste år flyttet til d. 19.-21. april.
VB’s Venner overtog d. 01-06-2012 driften
af cafeteriet i VB Parken. Forløbet til nu har
været præget af blandede følelser, idet der
ikke er den store opbakning til daglig. Det
går bedre i weekenden og på de hverdage,
hvor der spilles kampe.
For at få mere gang i klublivet vil VB’s Ven-

ner nu forsøge at arrangere klubaftener med
fodbold på tv, f.eks. landskampe, Champions
League m.m. Andre aktiviteter kan være grillaften, foredrag m.m.
VB’s Venner vil gerne i kontakt med folk, der
vil hjælpe os med at tage nogle vagter i cafeteriet, til hverdag og weekend. Mere info
ved henvendelse i cafeteriet i VB Parken.
Pga. Steen Jørgensens dødsfald tidligere på
året er Jørgen Potempa indtrådt i bestyrelsen
fra suppleantposten, så bestyrelsen nu består
af: Finn Vesterled (formand), Finn Larsen
(næstformand), Mads Peter Nielsen (kasserer), Hans-Erik Baungaard (sekretær), Ronnie
Nielsen, Michael Henriksen, Per Mikkelsen og
Jørgen Potempa.
Hans-Erik Baungaard

Ud i det blå med motor på...
•
•
•
•

el-drevne køretøjer
el-motorer til kørestole
el-motorer til industri
el-motorer til hospitaler

Vi har ﬂexible løsninger til
de ﬂeste transportbehov –
både ude og inde.
Ring eller kom forbi for at
se vores store udvalg og få
et godt tilbud...

U-B-Let A/S
Friis Hansens vej 9 • 7100 Vejle
Tlf. 75 85 80 22 • www.ub-let.dk
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VB's Seniorklub
Det har været et spændende år for medlemmerne af VB's Seniorklub med udflugter og
en række spændende foredrag. Derudover
har der været tilgang af en række nye »gamle« VB-medlemmer som Kurt Kristensen,
Tommy Hansen, Jens Jørgen Jensen, Hans
Junker, Ole F. Hansen, Heinz Hildebrandt og
Palle »Hitte« Jensen. Efter en vellykket julefrokost i december 2011 var der lagt op til
det første møde i 2012, der, som traditionen
byder, var årets generalforsamling.

Generalforsamling

Ud af seniorklubbens 52 medlemmer var der
til generalforsamlingen mødt 37 medlemmer
op.
Robert Torntoft gennemgik dagsordenen
for mødet og anbefalede Ole Vedel som

Under eventuelt anbefalede Robert, at Tommy Hansen blev optaget som nyt medlem i
seniorklubben. Der var også et velkommen
til Kurt Kristensen som nyt medlem.
Robert kunne også oplyse, at museumsudvalget i 2012 vil anmode nogle medlemmer om
at hjælpe til med ad hoc opgaver.
Endnu engang var der en forespørgsel fra
nogle medlemmer om at flytte vores møder
til Vejle gl. Stadion. Igen var svaret, at vi tidligere har besluttet, at møderne på amatørbestyrelsens anbefaling finder sted i VB Parken.
Som sidste punkt på generalforsamlingen
kunne Robert oplyse, at bestyrelsen har
besluttet, at kontingentet for 2012 er uændret kr. 100.

Tommy Troelsen genopfrisker de gode gamle dage med Poul
Erik Bech, Mogens Pladsbjerg, Karsten Lund og Erik Skaaning

Bestyrelsen 2012: Conny Laursen, Robert Torntoft og Preben
Birn

dirigent. Vores nye kasserer, Preben Birn,
gennemgik regnskabet, som udviste et nettoresultat på kr. 160,77 og en formue på kr.
10.296,58. Regnskabet blev godkendt uden
bemærkninger. Dernæst var der valg til
bestyrelse, aktivitetsudvalg og festudvalg.
Der blev valgt nye ansigter ind i aktivitetsudvalget. Udvalget består nu af Jørgen Markussen, Iver Schriver og Jørn Larsen.
Derimod anbefalede formanden, at valg til
festudvalget blev udskudt til februarmødet.
Otto Ejsing og Erling Rasmussen ønskede
ikke genvalg.
I sin redegørelse bad Robert generalforsamlingen mindes Bent Sørensen, Gunnar Jørgensen og Niels Wodskou som vi mistede i
2011. Robert fortalte lidt om deres store
bedrifter i klubben igennem mange år.
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Johnny Hansen, Ejgil Jensen og Ulrik le Fevre drøfter og nyder de gode vine

Møde den 7. februar 2012

På en dejlig frostklar vinterdag i VB Parken
var vi mødt 42 medlemmer op. Det var ny
rekord mht. antal fremmødte, så det tegnede godt for sæsonen 2012.
Robert indledte mødet med at byde Tommy
Hansen velkommen som nyt medlem. Derudover var der en lille hilsen til Ole Olesen, som
i januar rundede de 65 år. I.h.t. til dagsordenen skulle der vælges medlemmer til »fest-

udvalget,« men det blev ikke nødvendigt,
eftersom Robert havde fået tilsagn fra Otto
Ejsing, Ole Olesen og Gert Roland. Robert
takkede herefter Mogens Pedersen for hans
store indsats i festudvalget.
Herefter var det aktivitetsudvalget, som
præsenterede deres oplæg til arrangementer i 2012. Der var herefter en god debat om,
»hvorfor vi mødes« i seniorklubben, og Ejgil
Jensen kom her ind på, at seniorklubben var
etableret for ca. 20 år siden med det formål,
at gamle VB’ere kunne mødes og udveksle
VB-værdier og gode VB-historier.
Aktivitetsudvalget blev også rost for deres
»katalog« for aktiviteter i 2012. Konklusionen blev, at de eksterne aktiviteter ikke nødvendigvis behøver at ligge på vores mødedag
den første tirsdag i måneden, men kan ligeså
godt være hvilken som helst anden dag. Der
kom også forslag til nye emner, som aktivitetsudvalget bør behandle. Som eks. blev
nævnt indlæg ved VB's nye formand Søren
Pedersen, indlæg ved Kim Brink, Henrik Tønder, Henning Enoksen el. a. Derudover var
der også forslag om, at der blandt medlemmerne kunne være nogen, som gerne ville
fortælles om deres oplevelser i klubben eller
i udlandet.
Som afslutning på dagens program var der
vinsmagning. Vi var 13 medlemmer, der
gerne ville udforske en række tyske vine,
som blev præsenteret af vineksperten Bjarne
Hansen.

Boldklub.
Søren startede med at fortælle lidt om sig
selv og sin tilknytning til Vejle Boldklub.
Søren er 53 år og ansat hos Lemvigh-Müller i
Kolding som HR Chef.
I sit indlæg kom Søren ind på de store udfordringer, som bestyrelsen stod over for i 2012.
Bestyrelsen havde opstillet 5 fokuspunkter
som der specielt skulle bruges ressourcer på:
1. VB Parken - faciliteter
2. Kiosk- / Cafeteriedrift
3. Revurdering af samarbejdsaftalen VBA/
VBK
4. Den økonomiske situation
5. Indtjening via arrangementer / bandereklamer.
Søren kunne oplyse, at der siden udflytningen til VB Parken havde været en nettotilgang af medlemmer med et totalt medlemsantal p.t. på 1007 og 56 tilmeldte hold..
Efter Sørens indlæg var der en god debat,
hvor der både blev stillet kritiske spørgsmål,
men også konstruktive forslag til, hvorledes
Vejle Boldklub kunne komme videre med
udviklingen.
Efter en god orientering og en god debat var
der rosende ord til den nye formand.

Møde den 3. april 2012

Robert bød de 34 fremmødte medlemmer
velkommen, og der var også en særlig velkomst til Vejle Boldklubs nye formand Søren
Pagh Pedersen. Derudover kunne Robert
oplyse, at Jens Jørn Jensen og Hans Junker
havde søgt optagelse i seniorklubben.
Hovedpunktet på dagsordenen var en orientering om den aktuelle situation i Vejle

Robert indledte med at byde velkommen
til 40 fremmødte medlemmer. Siden sidste
møde havde tre medlemmer passeret de 65
år, nemlig Ulrik Hansen, Eluf Troelsen samt
Børge Hansen, og de fik traditionen tro hver
overrakt en vingave. Knud Engedahl var blevet 70 år, men da han havde sendt afbud,
måtte han have sin gave til gode.
Dagens foredragsholder var VBK's nye direktør Kim Brink. Kim fortalte om sin baggrund
som træner og sportsdirektør i forskellige
klubber og var godt klar over, at det var et
svært signal udadtil at starte i VBK, som lige

VB's formand Søren Pagh Pedersen giver orientering

Direktør Kim Brink fortæller om VBK

Møde den 6. marts 2012

155

Knud Engedahl fylder 70.

Kaj Johansen fylder80.

havde fyret en række medarbejdere, og som
regnskabsmæssigt havde et underskud på kr.
17 mio.
Men han glædede sig til arbejdet i VBK og
mente, han kunne tilføre klubben en hel del
både på det sportslige område og på arbejdet omkring sponsorerne. Kim Brink mente,
at grundlaget var i orden til at føre klubben
frem til en plads i superligaen, måske ikke i
denne sæson, men fundamentet til at rykke
op i superligaen senest i 2013 var lagt.
Angående samarbejdet med Kolding mente
Brink, at det var nødvendigt, da Vejle-området var for lille til, at VB kunne klare det
alene, og han ville ikke udelukke, at der på
sigt kunne komme andre klubber med i samarbejdet.
Kim Brink var imponeret over, at en 1. divisionsklub kunne have en af landets største
erhvervsklubber og mente, at der var gode
muligheder for at gøre den endnu større ikke
mindst efter Kolding-samarbejdets fødsel.
På talentområdet så det rigtig fornuftig ud
- ikke mindst på KUV området. Talentudvikling er vigtig, men ikke nok i sig selv.
Efter Kim Brinks indlæg var der tid til debat,
der bl.a. handlede om økonomi, sponsorer,
talentudvikling samt om salg og køb af spillere.
Kim besvarede de forskellige spørgsmål, så
godt han kunne - han havde jo trods alt kun
været kort tid i klubben. Et spændende foredrag, og VB's seniorklub ønskede Kim Brink
al mulig held og lykke med arbejdet i Vejle
Boldklub Kolding.

gav han ordet til Tommy Troelsen, og det kan
jo godt være farligt, men Tommy beherskede
sig og underholdt os de næste 90 minutter.
Efter lidt startbesvær med fjernsynsbilledet
og lyden (ikke Tommys…) kom vi i gang med
at se Tommys fremragende DVD. Vi så klip fra
de spændende pokalfinaler, VB havde deltaget i samt mange kampe fra danmarksturneringen og interview med VB- legenderne Ingvard Knudsen Jensen og Eigil Jensen. Under
fremvisningen blev der diskuteret og fortalt
historier om de mange store og spændende
kampe, VB havde deltaget i frem til 100 års
fødselsdagen den 5. maj 1991. En stor tak til
Tommy for 90 underholdende minutter.
Der var også flasker til Kaj Johansen (80 år)
og Knud Engedahl (70 år), som begge havde
haft fødselsdag.

Møde den 1. maj 2012

På en flot solskinsdag den 1. maj mødte 36
medlemmer frem til månedens seniormøde.
Efter Robert havde budt velkommen, og vi
havde fået det traditionelle morgenmåltid,
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Møde den 5. juni 2012

Der var lagt op til et spændende foredrag
med BT's chefredaktør Olav Skaaning Andersen, og det blev til fulde indfriet. Jørgen
Markussen gav indledningsvis en kort introduktion af Olav og fortalte lidt om deres fælles fødeby, Hjortsvang.
Derefter var ordet frit, og Olav fortalte inspirerende om, hvorfor han var blevet en stor
VB-fan og stadigvæk fulgte med i udviklingen i klubben.
Specielt VB's guldalder fra 70'erne til 1984
var han meget imponeret over. Han huskede også den respekt, han som spiller i Rask
Mølle havde, da han i en kamp havde Ejgil
Jensen som dommer.
Han fortalte også om sit spændende karriereforløb fra opvæksten i Hjortsvang, Tørring
Gymnasium, Københavns Universitet, studenterjob på DR og sin karriere i DR sojournalist og dokumentarfilm-tilrettelægger. Her
stod han bl.a. bag dokumentaren 'Tavshe-

dens Pris fra 1999, hvor han sammen med
Niels Chr. Jung satte fokus på dopingmisbrug
i international cykelsport og den danske rytter Bjarne Riis’ vej mod toppen før Tour de
France-triumfen i 1996. Var herefter i fire år
chef for Ekstra Bladets sportsredaktion, hvorefter han i fire år var chef for DR-Sporten. Fra
2007 chef for Deadline på DR2, DR2 Udland

Tommy Poulsen fortæller om EM i Ukraine/Polen

Olav Skaaning Andersen

og P1 Orientering, Agenda, Panorama,
Europa Lige Nu og Fagbogsmagasinet på P1.
Nomineret til Cavling-prisen i 1999, 2000 og
2007. Alt i alt et imponerende karriereforløb.
Hovedtemaet i Olavs foredrag var ellers et
spændende indblik i afdækningen af doping
i cykelsporten og om, hvorledes han selv og
Niels Chr. Jung havde arbejdet i det skjulte
fra 1995 til 1999 med at dokumentere misbruget.
Der skal lyde en stor tak til Olav for et rigtig
spændende foredrag - vi kunne godt havde
brugt en time mere!
Ellers kunne Robert oplyse, at Ole F. Hansen har søgt optagelse i seniorklubben. Der
skulle også tages stilling til, om vi skulle på
udflugt til Søby Brunkulslejre, men eftersom
der ikke var tilslutning nok, blev turen aflyst.
Der var også traditionen tro en flaske til Jørn
Larsen og et til lykke med de 65 år.

fra Tommy »Kuglepen« Poulsen, som fortalte
om sin deltagelse ved det seneste EM i fodbold i Ukraine/Polen.
Han kunne fortælle om den store kriminalitet i Ukraine, livsfarlig trafik, sprogmæssige
problemer, store investeringer i stadions og
lufthavne. Der blev også sat spørgsmålstegn
ved, hvorfor »specielle« lande som Ukraine,
Sydafrika m.fl. blev valgt som lande, der
skulle afholde sådanne store arrangementer.
En stor tak til Tommy for et godt indlæg.

Udflugt til Jysk og Uldum Kær den
4. september 2012

Septembermødet var henlagt til Uldum og
omegn. Jørn Larsen havde sammensat en
spændende dag, som startede fra Vejle gl.
Stadion kl. 9.30. Vi var mødt 24 seniorklubmedlemmer op klar til afgang. Ad forskellige
omveje nåede vi Jysk i Uldum, som var første
stop på vores udflugt. Efter at vi var blevet
påklædt med gul sikkerhedsvest for ikke at

Møde den 7. august 2012

Robert bød velkommen til de 34 fremmødte
medlemmer. Der var en særlig velkomst til
det nye medlem Heinz Hildebrandt, som har
valgt at tage turen fra København en gang
hver måned for at være sammen med gamle
VB’ere.Ellers var dagens program et indlæg

Besøg hos Jysk i Uldum
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Conny Laursen og Jørgen Markussen lytter til Jørn
Larsen i Uldum Kær

Ejgil Jensen får ligeledes overrakt sin fødselsdagsgave af
Robert Torntoft

blive kørt ned på det store lager, var vi klar til
rundvisning. Vi fik fortalt, at matrikelarealet
svarer til 48 fodboldbaner og at højlagrene
bliver betjent af 21 automatkraner, der hver
er 39 meter høje og vejer 42 tons. Hver kran
har kostet 10 mio. kr. i anskaffelse.

som hver fik en vingave. Det drejer sig om
Thorben Jensen og Leif Jacobsen, som begge
har rundet de 65 år. Desuden to lidt ældre
herrer, nemlig Viggo Jensen og Ejgil Jensen,
der begge rundede de 85 år. Stor klapsalve
til alle.

Efter en spændende gennemgang, som
varede et par timer, var vi klar til afgang til
Uldum Kær. Vi var 10 medlemmer, som havde
taget imod Jørns tilbud om at besøge Uldum
Kær og høre den spændende historie om
kæret, som gennemstrømmes af Gudenåen.
Kærområdet rummer en mængde spændende dyre- og plantearter. Vi fik også hørt
nogle spændende historier om tørvegravning i Kæret.
Jørn havde sørget for, at vi kunne grille pølser, og der var også en kold øl til de tørstige.

Møde den 2. oktober 2012

Ved mødet deltog 37 medlemmer.
Formanden bød velkommen til Jan Svendsen
fra Brande, der holdt et spændende foredrag
om det Brune Guld m.m. Han fik stor tak for
et virkelig flot foredrag.
Et ønske fra Palle Jensen, bedre kendt som
”Hitte”, der ønskede at blive optaget som
nyt medlem, blev imødekommet.
Der var ved dagens møde fire fødselarer,

Viggo Jensen får den traditionelle flaske af formanden
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Robert Torntoft overrækker et gavekort til Jan Svendsen og
takker for et spændende foredrag

Møde den 6. november 2012

Til årets sidste ordinære møde var der mødt
40 medlemmer op for bl.a. at høre et foredrag med håndbolddommer Per Olesen,
der sammen med sin faste makker Lars Ejby
Pedersen regnes blandt de bedste dommere
i verden. Parret blev f. eks. udvalgt til at
dømme finalen ved VM i håndbold i 2009 for
mænd.
Per fortalte om sin karriere som håndbolddommer og kom ind på flere spændende
områder som f.eks. de mange lande, som han
har rejst i, hvilke krav der stilles til at blive en
international håndbolddommer, økonomien
ved at dømme kampe, hvordan man forbereder sig på dagen til de store kampe, forholdet mellem dommer og spillere og meget
mere.
Der skal lyde en stor tak til Per for et spændende foredrag, hvor vi fik lidt indblik i, hvad
der foregår i håndboldverdenen.

Under orientering bad Robert os mindes
Niels Pedersen, som var afgået ved døden
den 30. september og Ulrik Hansen, som var
afgået ved døden 4. november.
Palle Jensen blev budt velkommen som nyt
medlem, og Leif Jacobsen fik en forsinket
hilsen (flaske), da kan havde rundet de 65 år.
Der var også en lykønskning til Curt Sørensen
med de 75 år.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak
til de mange foredragsholdere, der har givet
sig tid til at besøge Seniorklubben i 2012.
Ligeledes en stor tak til aktivitetsudvalget,
som har stået for de spændende udflugter
og foredrag.
10. Håndbolddommer Per Olesen tegner og fortæller

Conny Laursen

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
159

Spillerranglisten
Gert Eg................................... 509

Charles Knudsen.................... 205

Henning Enoksen.................. 132

Kim Nørholt............................. 96

Knud Herbert Sørensen (2)... 476

Bent Sørensen........................ 200

Harald Knudsen-Jensen........ 131

Valentino Lai........................... 95

Finn Christensen.................... 457

Jens Jørn Jensen.................... 197

Jens Madsen.......................... 130

Frantz Petersen........................ 94

Niels Wodskou....................... 388

Poul Bilde............................... 197

Peter Hansen......................... 128

Normann Knop........................ 94

Alex Nielsen........................... 327

Johnny Mølby........................ 194

Svend Andersen..................... 128

Eluf Troelsen............................ 94

Jørgen Markussen................. 324

Knud Herbert Sørensen........ 187

Adeshina Lawal..................... 127

Jerry Brown.............................. 92

Karsten Lund......................... 310

Ulrik Balling........................... 186

Dan Sørensen......................... 127

Kristian Fæste.......................... 92

Poul Mejer............................. 307

Peter Poulsen......................... 186

Jørgen Bach Andersen.......... 127

Azer Busuladzic....................... 92

John Sivebæk......................... 296

Lars Døhr................................ 185

Palle Brinch............................ 125

Christian Keller........................ 91

Asger Jensen.......................... 293

Jacob Svinggaard.................. 184

Holger Soelberg.................... 123

Frantz Padetsky....................... 90

Poul Erik Østergaard............. 289

Ole Fritsen.............................. 182

Jens Poulsen........................... 121

Erik Marxen............................. 90

Erik Skåning........................... 286

Gert Jensen............................ 182

Kurt Bakholt.......................... 119

Poul Hartmann........................ 89

Allan Simonsen...................... 282

Julian Barnett........................ 181

Ekaus Nielsen......................... 116

Helmuth Pedersen................... 87

Per Jørgensen........................ 276

Lars Rud................................. 178

Erling Sørensen...................... 116

Erik Dahl.................................. 86

Flemming Serritslev............... 267

Knud Nørregaard.................. 175

Niels Chr. Hüttel.................... 116

Jørgen Nielsen......................... 86

Steffen Kielstrup................... 263

Orla Hansen........................... 173

Peter Gravesen...................... 114

Kim Kristensen......................... 85

John Laursen.......................... 262

Knud Winding....................... 170

Felix Salomon........................ 112

Henrik Jensen.......................... 85

Poul Jensen............................ 259

Harry Iversen.......................... 164

Willy Hansen.......................... 112

Svend Sundien......................... 85

Jesper Mikkelsen................... 257

Brian Rasmussen.................... 162

Carlo Hansen......................... 110

Hugo Sørensen........................ 84

Tommy Troelsen.................... 257

Gunnar Jørgensen................. 160

Ole Møller Nielsen................. 110

Henrik Ravn............................. 83

Steen Thychosen.................... 252

Ulrich Thychosen................... 158

Peter Graulund...................... 109

Søren Pallesen......................... 83

Henrik Risom......................... 243

Heinz Hildebrandt................. 157

Jan Sønksen........................... 108

Aage Vesterlind....................... 82

Klaus Eskildsen...................... 240

Ulrik le Fevre.......................... 156

Jens Peter Pedersen............... 108

Conny Laursen......................... 81

Carsten Pedersen................... 237

Laurits Andersen................... 153

Finn Hansen........................... 104

Thomas Gravesen.................... 79

Erik Boye................................ 233

Michael Rasmussen............... 152

Peter Christiansen................. 104

Leon Dupont............................ 79

Tommy Andersen.................. 233

Brian Berthelsen.................... 150

Boye Habekost....................... 104

Tage Nothlev........................... 78

Alex Nørlund......................... 229

Bjarne Schouw....................... 149

Kenneth Knudsen.................. 104

Sel vmål................................... 78

Jan Knudsen.......................... 228

Finn Johansen........................ 147

Sladan Peric........................... 104

Lasse Lauth.............................. 77

Johannes Fischer.................... 226

Hans Christensen................... 147

Torben Sangild...................... 102

Karl Aage Damsgaard............. 77

Erik Petersen.......................... 225

Kasper Dalgas........................ 146

Charles Corell......................... 101

Henrik Holm............................ 77

Peter Kjær.............................. 225

Henrik Fig.............................. 142

Even Stauner.......................... 100

Jonathan Neftali...................... 74

Kaj Johansen.......................... 220

Kaj Poulsen............................ 141

Mads Beierholm...................... 99

Thomas Mikkelsen................... 74

Jesper Olesen......................... 215

Holger Hansen....................... 141

Brian Christensen.................... 99

Preben Thomsen...................... 74

Johnny Hansen...................... 214

Niels Erik Andersen............... 140

Brian Nielsen............................ 97

Mads Spur-Mortensen............. 73

Tommy Hansen...................... 211

Kent Scholz............................ 140

Iver Schriver............................. 96

Vagn Hedeager....................... 73

Ib Jacquet............................... 210

Jesper Søgaard...................... 140

Jacob Laursen.......................... 96

Stig Olsen................................. 72

Torben Sørensen.................... 210

Calle Facius............................ 137

Tommy Knudsen...................... 96

Lasse Ottesen........................... 72

Svend Pedersen..................... 209

Brian Steen Nielsen............... 134

Bora Zivkovic........................... 96

Lars-Peder Pedersen................ 72

160

Carsten Andersen................... 71

Andreas Albers....................... 51

Niels Ejner Gammelgaard...... 39

Magnus Jensen....................... 28

John Larsen............................. 71

Chr. Høgni Jacobsen............... 51

Jens Jensen............................. 38

Egon Therkelsen..................... 27

Eduardo Delani....................... 70

Poul Erling Poulsen................ 50

Andreas Moos......................... 38

Svend Eg................................. 27

Jimmy Nielsen......................... 70

Theis Rasmussen..................... 49

Kern Lyhne.............................. 38

Kristoffer Johannsen.............. 27

Keld Bordinggaard................. 69

Jørgen Nielsen (2)................... 49

Mikael Rynell.......................... 37

Anders Post Jacobsen............. 27

Benny Poulsgaard................... 68

Denis Fazlagic......................... 49

Kim Olsen................................ 37

Philip Lund.............................. 27

Steen Juuelsen........................ 68

Jacob Olsen............................. 48

Helge Jensen........................... 37

Sedin Alic................................ 27

Keld Hansen............................ 68

Keld Meyer............................. 48

Jacob Bresemann.................... 36

Chris Hermansen.................... 26

Brian Priske............................. 67

Chris Sørensen........................ 47

Leif Sørensen.......................... 36

Oluf Sjørup............................. 26

Axel Hansen............................ 66

Hans Junker............................ 47

Torben Westmark................... 36

Allan Gaarde........................... 26

Martin Borre........................... 66

Harry Andreasen.................... 47

Morten Bech........................... 36

Julius Hansen.......................... 25

Ib Skotnborg........................... 65

Bo Harder................................ 46

Peter Matzen.......................... 35

Michael Blom.......................... 25

Lars Rosengaard..................... 63

Pablo Piñones-Arce................ 46

Adda Dejziri............................ 34

Aage Sickmann....................... 25

Jacob Thychosen..................... 62

Tommy Schram....................... 46

Torben Luxhøj......................... 34

Johnny Hansen (2).................. 24

Kurt Fritsen............................. 61

Peter Ankersen....................... 46

Henrik Toft.............................. 34

Rene Schmidt.......................... 24

Willy Madsen.......................... 60

Carl Aage Sørensen................ 46

Bent Christensen.................... 34

Adolf Petersen........................ 24

Ulrik Johansen........................ 60

Gunnar Petersen..................... 46

Christian Petersen.................. 34

Jonas Halling Frederiksen...... 23

Niels Schmidt.......................... 60

Christian Christiansen............ 45

Peter Degn.............................. 34

Chidi Omeje............................ 23

Jørgen Albrechtsen................ 59

Jens Berthel Askou................. 45

Alan Hansen........................... 34

Claus Frandsen........................ 23

Nicolai Wael............................ 59

Flemming Andreasen............. 45

Jesper Holdt Jensen................ 33

Troels Rasmussen.................... 23

Allan Olesen........................... 59

Vagn Særmark........................ 45

Carsten Jensen........................ 33

Lars Villadsen.......................... 23

Lars Kølbæk............................ 58

Jacob Taz Sørensen................ 45

Jan Hoffmann......................... 32

Steen Mikkelsen..................... 23

L. K. Larsen.............................. 58

Torben Juhler.......................... 45

Nikolaj Hust............................ 32

Martin Pedersen..................... 22

Dejvi Glavevski........................ 58

Henning Andersen................. 45

Kaj Hansen.............................. 32

Henrik Raben.......................... 22

Axel Wulff............................... 58

Otto Petersen......................... 45

Hans Sielemann...................... 31

Christian Lundberg................. 22

Marc Pedersen........................ 56

Mogens Pladsbjerg................. 44

Tommy Christensen................ 31

Kaj Sørensen........................... 22

Alfred Møller.......................... 55

Henning Rasmussen............... 44

Thomas Kousgaard................. 31

Denny Andersen..................... 22

Dario Mijatovic....................... 54

Issey Nakajima-Farran............ 44

Kello Hansen........................... 31

Michael Jørgensen................. 22

Nicolai Jørgensen................... 54

Jesper Ljung............................ 42

Thomas Røll............................ 30

Arne Stockfisch....................... 21

Ingvard Knudsen-Jensen........ 54

Tage Hveisel Hansen.............. 41

Egon Skov............................... 30

Egon Ibsen.............................. 21

Lasse Kronborg....................... 54

Mathias Hansen...................... 41

Danny Jung............................. 29

Johnny Madsen...................... 21

Henry Henriksen..................... 54

Jan Larsen (2).......................... 41

Mogens Nielsen...................... 29

Christian Jørgensen................ 20

Godwin Antwi........................ 53

Carl Johnsen........................... 40

Oliver Thychosen.................... 29

Ibrahim Salou......................... 20

Anders Nordstrøm.................. 53

Kenneth Brylle........................ 40

Thorkild Knudsen................... 29

Niels Præstegaard.................. 20

Ronni Bagge........................... 53

Brian Sandholt........................ 40

Jens Ørgaard........................... 29

Rune Ertsås............................. 20

Otto Ejsing.............................. 53

Claus Jensen............................ 39

Palle Just................................. 28

Martin Andersen.................... 20

Henrik Smedegaard............... 52

Bent Blom............................... 39

Eduard Demenkovets............. 28

Willy Scheepers....................... 20

Jørgen Jørgensen................... 52

Justice Erhenede..................... 39

Henrik Bøgebjerg................... 28

Knud Baun Christensen.......... 19

Per Madsen............................. 51

Aage Christensen................... 39

Axel Mortensen...................... 28

Lennart Lynge Larsen............. 19

Jeppe Andersen...................... 51

Carl Lundsteen........................ 39

Carsten Hemmingsen............. 28

Kim Fogh................................. 19

Thomas Thorninger................ 51

Preben Elkjær......................... 39

Lars Madsen............................ 28

Nicolaj Agger.......................... 19
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Arthur Bressendorff................ 19

Kent Olsen............................... 12

Kalmar Saag............................... 8

Patrik Jensen.............................. 5

Per Frederiksen........................ 18

Axel Petersen........................... 12

Nikolaj Hagelskjær.................... 8

Hélder Cabral............................. 5

Karsten Pedersen..................... 18

James de la Motte................... 12

Thorhallur Dan Johannsson...... 8

Dipsy Selowane......................... 5

Axel Madsen............................ 18

Anders Clausen........................ 12

Børge Samson............................ 7

Michael Præst............................ 5

G. Guldbrandsen..................... 17

Bent Sørensen (2).................... 12

Svend Hansen............................ 7

Carsten Holm............................. 5

Torben Knop............................ 17

Edu Silva................................... 12

Aage Petersen........................... 7

Herve Tchinda............................ 5

Ulrik Lindkvist.......................... 17

Oscar Plougmand.................... 11

Aage Haugesen......................... 7

Tom Mortensen......................... 5

Michael Stryger....................... 17

Greg Schwager........................ 11

Sani Tahir................................... 7

Vagn Pedersen........................... 5

Aage Sørensen......................... 17

Andreas Sørensen.................... 11

Dick Last..................................... 7

Søren Jensen (Målmand).......... 5

Alexander Scholz..................... 17

Claus Nielsen............................ 10

Lars Pedersen............................. 7

Stig Jørgensen........................... 5

Jesper Eg.................................. 16

Paul Mailand............................ 10

Frank Olsen................................ 7

Jeppe Vestergaard.................... 4

David Vidarsson....................... 16

Carsten Damm Pedersen......... 10

Magnus Wikström..................... 7

Jens Bødtker.............................. 4

Akos Takacs.............................. 16

Sammy Youssouf..................... 10

Elmer Bertelsen......................... 7

Kim Elgaard............................... 4

Georg Vejlgaard...................... 16

Klebér Saarenpää.................... 10

Robert Petersen......................... 7

Bruun......................................... 4

Torben Christensen................. 16

Jørn Poulsen............................ 10

Verner Jensen............................ 7

Jens Henrik Petersen................. 4

Erik Bo Andersen..................... 16

Charles Lindholm..................... 10

Morten Donnerup..................... 7

Christian Madsen....................... 4

Ole Verner............................... 15

Ditmar Gramstrup................... 10

Erling Blicher Andersen............ 7

Carl Marius Nielsen................... 4

Michael Damm Pedersen........ 15

Bjarne Nielsen.......................... 10

Anders Gabel............................. 7

Bruno Andersen........................ 4

Troels Knudsen........................ 15

Mark Strudahl.......................... 10

Rodolfo Dos Santos Soares....... 6

Bent Jensen................................ 4

Steen Frederiksen.................... 15

Jader »Baré« Spindler............. 10

Carsten Siersbæk....................... 6

Svend Møller.............................. 4

Carl Keuer................................ 15

Bent Andersen........................... 9

Rene S. Andersen...................... 6

Benny Knop............................... 4

Rasmus Würtz.......................... 15

Nikolaj Christensen................... 9

Bjarne Clemmensen.................. 6

Gert Simonsen........................... 4

Hagbard Andreasen................ 15

Thoudahl.................................... 9

Danilo Arrieta............................ 6

Georg Nielsen............................ 4

Lars Jensen............................... 15

Jørn Simmenæs......................... 9

Palle Jensen............................... 6

Hardy Hansen............................ 4

Alphonse Tchami..................... 15

Jens Ole Andersen..................... 9

Knud Kjær.................................. 6

Harry Hjorth............................... 4

Carsten Hansen........................ 15

Vestergaard............................... 9

Thomas Sørensen...................... 6

Kaj Wagener.............................. 4

Jesper Christiansen.................. 14

Trond Bjørndal........................... 9

Henrik Andersen....................... 6

Søren Frederiksen...................... 4

Carl Rasmussen........................ 14

Søren Jensen.............................. 9

Søren Mehl................................ 6

Chris Sørensen (2)...................... 4

Michael Madsen...................... 14

Thomas Gill................................ 9

Ole Andersen............................. 6

Suguru Hashimoto.................... 4

Wassim El Banna..................... 13

Carl Hansen................................ 9

Jesper Madsen........................... 6

Bjarne Christensen.................... 4

Christian Sivebæk.................... 13

Peter Løwenstein....................... 9

Osvald Andersen....................... 6

Ken B. Olsen.............................. 4

Niels Bisp Rasmussen............... 13

Thomas G. Christensen.............. 9

Brian Pedersen (2)..................... 6

Preben Birn................................ 4

Henrik Olesen.......................... 13

Henning Toft............................. 9

Brian Pedersen........................... 6

Verner Sørensen........................ 4

Allan Dyring............................. 13

Ejner Friis................................... 8

Søgaard...................................... 5

Erling Poulsen............................ 4

Jonas Faaborg.......................... 13

Markussen.................................. 8

Evariste Dibo.............................. 5

Henrik G. Jensen........................ 4

Arne Peter Sørensen............... 12

Knud Lund................................. 8

Poul Mølgaard........................... 5

Keld Christensen........................ 4

Baba Collins............................. 12

Henning Pedersen..................... 8

Poul Erik Bækgaard................... 5

Jesper Lund................................ 3

Kaj Andersen........................... 12

Poul Erik Bech............................ 8

Nicklas Roest.............................. 5

Aage Møller............................... 3

Max Rasmussen....................... 12

Oluf Andersen........................... 8

C. Størner................................... 5

Kenneth Christiansen................ 3

Gunnar Schmidt....................... 12

Leo Sørensen............................. 8

Stephen Lowe............................ 5

Johnny Vilstrup.......................... 3

Henrik Lund............................. 12

Preben Hald............................... 8

Flemming Trøst Poulsen............ 5

Torben Jensen............................ 3
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Jesper Mikkelsen (2)................. 3

Lars Fuglsang............................ 2

Peter Nørgaard......................... 1

Børge Sørensen........................ 1

Jan Faber................................... 3

Henrik Asmussen...................... 2

Mikkel Refsgaard..................... 1

Tarik Kehli................................. 1

Hans Hansen............................. 3

Lars Damsbo............................. 2

Michael Thor............................. 1

Tandrup..................................... 1

Heine Christensen.................... 3

Knud Kølbæk............................ 2

Henrik Ullum............................ 1

Søren Madsen........................... 1

Flemming Johansen................. 3

Aage Jørgensen........................ 2

Henry Hansen........................... 1

Carsten Lorentsen.................... 1

Morten Hansen......................... 3

Aage Mølgaard........................ 2

Ingemann Clausen.................... 1

Carsten Wiis.............................. 1

Mogens Petersen...................... 3

Kaj Holm................................... 2

Ingvard Christensen................. 1

Casper Høst............................... 1

Haakon Mortensen.................. 3

Jørgen Thychosen..................... 2

Martin Ogstrup......................... 1

Svend Sørensen........................ 1

Martin Skov.............................. 3

Laurits Ravn.............................. 2

Jacob Poulsen........................... 1

Svend Jensen............................ 1

Mads Torry................................ 3

Per Mølgaard............................ 2

Mads Fogh................................ 1

Svend Hast................................ 1

Jacob Bennedsen...................... 3

Stig Friis..................................... 2

Jan Grøn.................................... 1

Curt Sørensen........................... 1

Jan Larsen................................. 3

Robert Bernat........................... 2

Leo Hansen............................... 1

Ole Schouboe........................... 1

Egon Jepsen.............................. 3

Erik Lynge................................. 2

Gert Christensen....................... 1

Steen Engby.............................. 1

Jens Erik Mortensen................. 3

Henrik Ipsen.............................. 2

Lars From.................................. 1

Thomas Bach............................. 1

Ørsur Hansen............................ 3

Bechara Oliveira....................... 2

Georg Jørgensen...................... 1

Derrick Nissen........................... 1

Sebastian Spornberger............. 3

Nicolaj Rasmussen.................... 2

L. Jepsen.................................... 1

Sander Post............................... 1

Otto Mortensen........................ 3

Frede Rasmussen...................... 2

Kurt Gaarmann......................... 1

Ronnie Andersen...................... 1

Thomas Andersen..................... 2

Georg Krogh............................. 2

Jimmi Klitland........................... 1

Eigil Jensen............................... 1

Thomas Fig................................ 2

Gustav Petersen........................ 2

Kim O. Pedersen....................... 1

Erling Jensen............................. 1

Søren Zachariassen................... 2

Hans Jepsen.............................. 2

John Hansen............................. 1

Erling Rasmussen...................... 1

Bjarne Eriksen........................... 2

Harald Møller........................... 2

John Jensen.............................. 1

Julius Danielsen........................ 1

Bruno Bødker........................... 2

Euan Holden............................. 2

Kent Husted.............................. 1

Per Vandborg........................... 1

Jens Nørgaard........................... 2

Anders K. Jacobsen.................. 1

Kenneth Olsen.......................... 1

Kaj Christensen......................... 1

Nicklas Eriksen.......................... 2

Urmas Rooba............................ 1

Karsten Venborg...................... 1

Per Bjørnsholm......................... 1

Hans Jensen.............................. 2

Arne Sørensen.......................... 1

Karl Schreiber........................... 1

Frede Nielsen............................ 1

Henrik Nielsen.......................... 2

Thomas Overgaard................... 1

Kaj Simonsen............................ 1

Frode Christensen..................... 1

Henry Honoré........................... 2

Bent Gaarmann........................ 1

Kaj Mortensen.......................... 1

Daniel Jensen............................ 1

Ian Højgaard............................. 2

Bent Johannesen...................... 1

Lars Lunde................................. 1

Henrik Jørgensen.......................

Arne Johnsen............................ 2

Bertel Dorf................................ 1

Skamriis..................................... 1

Birger Christoffersen................ 2

Lars Bendsen............................. 1

Brian Wolf................................. 1
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Lederranglisten
Robert Torntoft
Ejgil Jensen
Erik Methmann
Erling Sørensen
Kay Winther
Jan Mejer
Orla Hansen
Gert Roland Jensen
Vagn Dam Pedersen
Ole Kristensen
Poul Erik Bech
Erik Raaballe
Leo Hansen
Viggo Jensen
Henrik Jacobsen
Leif Jacobsen
Erik Pedersen
Erling Rasmusssen
Larry Ebel
Finn Vesterled
Curt Sørensen
Jørgen Mejer
Heine Clemensen
Ole Olesen
Erling Mørk
Keld Hansen
Jørgen Knudsen
Leif Dam
Erik Juul
Knud Winding
Lars Larsen
Carsten Quist
Lars Kjeldsen
Finn Johansen
Kaj Kristensen
Poul Mejer
Lars Hansen
Charles Knudsen
Hugo Sørensen
Kaj Mortensen
Tom Thomassen
Erik Nielsen
Ole Fritsen
Mads Peter Nielsen
Erik Jensen
Børge Mikkelsen
Torben Nielsen
Børge Hansen
Ole F. Hansen
Peter Sørensen
Lone Skov
Hans Jessen
Carsten Hansen (KUV)

Stadig aktiv

Antal år

x

55
46
40
33
32
31
30
30
29
28
28
28
28
27
27
26
25
25
25
23
23
22
22
22
21
21
21
21
20
19
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

Stadig aktiv
Arne Stockfisch
Gert Eg
Ingvard Christensen
L.J. Andersen
Michael Kjølby
Ulrik le Fevre
Ole Agerbo
Helle Bruun Kristensen
Peter Hansen
Ole Conradsen
Rikke Egsgård
Michael Henriksen
Helle Hansen
Jens-Erik Skylvad
Michael Bech
Erik Skaaning
Gunnar Jørgensen
Ivan Sørensen
Carsten Andersen
Heinrich Wendelboe
Karl Aage Pedersen
Lene Henriksen
Birger Jensen
Carl Aa. Lemann Sørensen
Gunnar Pedersen
Henry Henriksen
Jacob Kjølby
Jens Ancker
P. Madsen »Akasia«
Poul Bilde
Stig Malberg
Thomas Skjødt
Jens Clausen
Hans Jørgen Lund
Vivian Nygård
Hans Hansen
Ronni R. Nielsen
Brian Rasmussen
Klaus Bank Larsen
Egon Therkelsen
Erik M. Poulsen
Georg Vejlgaard
Ingvard Knudsen Jensen
Kai Johansen
Knud Johansen
Michael Hougaard
Claus Therkelsen
Flemming Andersen
Ole Svenningsen
Marianne Henriksen
Kaj Kohave
Anette Madsen
Etienne Ebel

x
x
x
x

x
x
x
x
x

Antal år
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

x
x

10
10

Der er friske nyheder på www.vejleboldklubkolding.dk
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På lederranglisten, som nu rummer 106 personer med 10 års anciennitet eller mere som
tro tjenere for vores alle sammens Vejle Bold-

Etienne Ebel

Etienne Ebel startede som leder i 1999,
hvor han blev valgt ind i bestyrelsen for
VB Senior Support. I perioden 2003-2004
som formand og igen i perioden 20072012.
I 2006 blev Etienne tilknyttet serie 1 som
holdleder, og i 2010 overtog han træneransvaret for Oldboys +32 holdet under
DGI.
Med 25 år har også Etiennes far, Larry,
plads på lederranglisten.
Stor tak til Etienne med håbet om, at han
følger i sin fars fodspor, så VB endnu i
mange år kan få glæde af hans arbejde.

klub, fik to nye navne plads i 2012.
De nye nålemodtagere er:

Anette Madsen

Anette er om nogen indbefattet af
begrebet ”en rigtig VB`er”. I rigtig mange
situationer er Anette trådt til, når klubben har haft akut behov for hjælp. Sidst
da Anette i 2012 med ganske kort varsel
måtte overtage hvervet som ansvarlig for
klubbens materialer.
Anette har gennem årene haft ansvar for
følgende:
2003: Holdleder miniput 3.
2004: Afdelingsleder mikroputdrenge
2005-2006: Afdelingsleder miniputdrenge.
2007– 2012: Skoleleder DBU`s Fodboldskole.
Fra andet halvår 2012: Materialeforvalter.
Desuden har Anette i mange år sammen
med mange frivillige forvaltet boderne
på Vejle stadion.
En stor tak til Anette for de 10 år i VB`s
”tjeneste.”

MøldAMs elektro, Vejle Aps
Autoriseret

Værksted

IndustrI Huset
Boulevarden 11
7100 vejle
telefon 75 82 58 00
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VB Museet

Museumudvalget:
Ejgil Jensen, Keld Hansen, Robert Torntoft, Mogens Christensen, Knud Herbert Sørensen (1), Norman Knop
Et blik ind i VB-Museet i det gamle klubhus på Vejle Atletik Stadion
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Bogen om Mr. VB - Ejgil Jensen
Mr. VB - Ejgil Jensen

For godt tre år siden var jeg i gang med at
læse en af Allan Simonsens fodboldbøger,
hvori han i meget positive vendinger beskriver sit venskab med Ejgil Jensen.
Det gav mig ideen til bogen Mr. VB. Hvorfor
ikke skrive en bog om en af de mest betydningsfulde ledere i VB igennem tiderne? Jeg
kontaktede bl.a. Allan Simonsen i Spanien
for at høre, hvad han syntes om ideen. Han
var meget begejstret, men mente, at det
kunne blive vanskeligt at overtale Ejgil til at
være med.
Efter dog at have fået Ejgils accept kontaktede jeg vores tidligere førsteholdsmålmand
Alex Nielsen, adm. direktør på Herning Folkeblad, for at få hjælp til at finde en fodboldinteresseret forfatter, der kunne skrive
bogen sammen med Ejgil. Der var mange
gode forslag, og det endte med, at jeg fik
kontakt til Jens Ancker og Mogens Hansen,
begge tidligere journalister på Vejle Amts
Folkeblad.
Der blev nedsat en projektgruppe bestående
af Jens Ancker, Mogens Hansen, Niels Poulsen (NP Grafisk) og undertegnede, som skulle
gennemføre projektet.
Bogen er nu færdig og blev ved en reception
på Vejle Stadion d. 06. december 2012 præ-

senteret. Den beskriver Ejgils mange oplevelser som VB’er og hele hans civile karriere.
Derudover beskriver bogen også spændende
lokalhistoriske begivenheder.
Der skal lyde stor tak til Ejgil og projektgruppen samt de sponsorer, der har gjort det
muligt at få skrevet en spændende og historisk bog om Vejle og Mr. VB.
Conny Laursen

Projektgruppen: Fra venstre bogens forfatter Jens Ancker, projektkoordinator Conny Laursen, medforfatter Mogens Hansen, Grafik og trykning Niels Poulsen og hovedpersonen Mr. VB Ejgil Jensen.
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Førstehjælpskursus i VB-Parken
Trænere/ledere i VB deltog i det forløbne år i et førstehjælpskursus i VB Parken. Førstehjælpsinstruktør
Bruno Ejlskov gav først de fremmødte et kursus i
hjerte-lunge-redning af børn og voksne samt fjernelse af fremmedlegemer fra luftvejen. Der var demon-

stration af klubbens hjertestarter.
Herefter blev der taget andre emner op, som kan
være relevante for en fodboldtræner, f.eks, brud,
forstuvninger, hovedskader, blødninger, næseblod,
hvepse- og bistik, epilepsi mm.

Bruno Ejlskov instruerer de fremmødte.

VB medlem nr. 1000
I føljetonen om VB-medlem nr. 1000, som vi
har fulgt siden 2001, er Anne Sofie Neujahr
Madsen nu blevet 16 år.
I foråret spillede hun for U-18 A holdet, men
har nu sagt farvel til mor og far på Stadion
Allé – i alt fald i hverdagene – for at gå på
efterskole i Elbæk.
Men ganske kan Fie selvfølgelig ikke slippe
fodbolden. Når det har passet med at komme hjem i weekenden, og kvinde serie 2-holdet (hvor far Martin er træner!) har spillet
kamp, har Fie naturligvis taget en tørn her.
Og et par gange har hun skam også været på
scoringslisten!
Og for fin til stadig at hjælpe til i kiosken på
stadion under divisionskampene er hun selvfølgelig heller ikke.
Så selv om Anne Sofie nu for det meste bor
et stykke vej fra hjembyen, står der stadig VB
i hjertet på medlem nr. 1000.
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VB-medlem nr. 1000 Anne Sofie Neujahr Madsen

Nekrologer
Steen Jørgensen

I marts 2012 døde Steen
Jørgensen og VB’s Venner
mistede et mangeårigt medlem af bestyrelsen.
Steen har i sine mange år i
Vejle Boldklub og VB’s Venner hjulpet, hvor der har
været behov. I VB har Steen været træner og
holdleder, passet kiosken på Nordre Stadion
samt passet kiosk på både det gamle og nye
Vejle Stadion under hjemmekampe.
I 1993 blev Steen medlem af VB’s Venners
bestyrelse og kunne derfor have fejret 20 år
jubilæum til næste år. I den periode vil han
især blive husket for det store arbejde, han
gjorde for VB’s Venner ved salg af juletræer,
hjælp ved koncertarrangementerne, samt
kontakten til kræmmerne ved det årlige
Kræmmermarked i Vejle. Steen havde en rigtig god kontakt med kræmmerne, hvilket de
påskønnede.
Selv om Steen var plaget af sygdom i de senere år, var hans vilje til at hjælpe altid til stede.
Steen er begravet på Nordre Kirkegård tæt
ved Vejle Stadion og den klub, der betød så
meget for ham.
Ære være Steens minde.
Hans Erik Baungaard

Kay Winther

Den 08. april døde Kay
Winther på Odense universitetshospital. Han blev 65 år.
Siden Kay i 1969 kom fra
Viby til Vejle, var han medlem af VB. Kay var med til at
rykke op fra serie 3 til serie 2
og senere vinde det jyske mesterskab det første år, han var i klubben og det første jyske
mesterskab, klubben har vundet i serie 3.
Da Kay sluttede som aktiv spiller, blev han
træner og leder. Først i ungdomsafdelingen,
senere i seniorafdelingen, hvor han i flere
perioder var en populær, meget respekteret
og dygtig holdleder på divisionsholdet.
Blandt andet, da holdet for femte og foreløbig sidste gang, med Poul Erik Bech som
cheftræner vandt det danske mesterskab i
1984. Det var Kay meget stolt over og det
passede ham fint, når han præsenterede sig,
at tilføje: »Danmarks - eller Nordens bedste
holdleder!« Han yndede også selv jævnligt at
gøre opmærksom på, at han var Danmarks
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mest vindende holdleder gennem tiderne,
og netop humoren og den hurtige replik gik
hånd i hånd med Kay Winther.
Kay har haft mange tillidshverv. Bestyrelsesmedlem i VB A/S og oldboys-afdelingen, hvor
han også var kasserer. Han er nummer fem
på klubbens lederrangliste og hædret med
VB’s sølvnåI.
Kay var udlært bankassistent i Andelsbanken, der senere blev til Unibank og Nordea,
og hans professionelle håndtering af pengesager kom klubben til gode på mange måder.
Han var en meget stor hjælp i forbindelse
med klubbens sociale tiltag, pasning af cafeteria, bankospil og meget mere.
Kay var alene og efterlader sig sin søster,
Aase, der bor i Århus.
Æret være Kays minde!

Hugo Sørensen

Klubbens formand fra 1960
til 1971, overlærer Hugo
Sørensen, døde den 9. april.
Han blev 89 år.
Hugo var opvokset på Langelinie og gik på Langelinie
Skole, inden han fortsatte
på Kirketorvets Mellem- og Realskole. Efter
realeksamen tog han i 1945 lærereksamen
fra Jelling Seminarium og fik ansættelse ved
skolevæsenet i Esbjerg.
Hugo begyndte at spille fodbold i VB som
junior, og som 18-årig og fortsat yngling
debuterede han i 1941 i 3. Division i Odense
mod 1913. Han nåede 84 kampe, inden han i
1946 rejste til Esbjerg.
I 1947 spillede VB finale om det jyske mesterskab i Vejen netop mod Esbjerg fB, der havde
Hugo Sørensen som anfører. Kampen sluttede uafgjort. I omkampen i Kolding triumferede VB og vandt 2-1.
I 1953 vendte Hugo tilbage til Vejle og blev
lærer ved Nyboesgades Skole.
I februar 1955 blev Hugo valgt til VB’s bestyrelse, og året efter blev han sekretær. Fra
1960 til 1971 var han klubbens formand.
Han sad også i JBU’s bestyrelse fra 1959 til
1977, hvor han sluttede som næstformand.
Han udførte begge steder et meget stort og
særdeles kompetent arbejde og blev hædret
med henholdsvis JBU’s guldnål og VB’s sølvnål.
Hugo efterlader sin hustru Nete og sønnerne
Jens Peter og Knud Ole samt svigerbørn og
børnebørn.
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Æret være Hugos minde.

Niels Karl Petersen

Den 30. september døde
et af klubbens mangeårige
medlemmer, Niels Karl Petersen, 78 år.
Niels’ medlemsskab begyndte som dreng, og han spillede
på de forskellige hold i ungdomsafdelingen.
Han blev udlært i VVS-branchen og førte
senere VVS-firmaet Brdr. Petersens Eftf. på
Niels Finsensvej til et af byens største inden
for branchen, men han tog sig tid til og fulgte med stor interesse VB og klubbens kampe,
ligesom han støttede »sin« klub økonomisk
med sponsorater og annoncer. Dette bl.a.
også i VB’s Årsskrift, som han og hans firma
har støttet gennem alle årene.
Niels var også medlem af VB’s Seniorklub, og
han deltog i klubbens møder den første tirsdag i hver måned, så længe helbredet tillod
det.
Niels efterlader sig sin hustru, Joan og børnene Jens Henrik og Hanne samt svigerbørn
og børnebørn.
Æret være Niels' minde.

Ulrik Hansen

Den 04. november døde
klubbens mangeårige medlem, Ulrik Hansen, 65 år gammel.
Ulrik var kun seks år, da han
blev medlem af VB, og det
var noget før, han egentlig
var berettiget til. Man skulle være 10, men
Ulrik var et usædvanligt talent i teknisk henseende, og det var sikkert derfor, der blev
dispenseret.
Som lilleput- og drengespiller brillerede Ulrik
med sine tekniske færdigheder - ikke kun i
kampe, men også, når der var interne konkurrencer. Det kunne f.eks. være under sommerlejren på V-Borgen, eller når fiduspokaler
blev uddelt.
Fysisk kneb det dog for Ulrik at indfri de
forventninger, man havde til ham, og han
nåede ikke til tops hverken i ungdoms- eller
seniortiden, men efter han sluttede sin aktive periode, fulgte han fortsat klubben og
mange kampe på stadion.
Han var medlem af VB’s Seniorklub og deltog
så vidt muligt, og så længe kræfterne rakte, i
klubbens månedlige møder.
Ulrik blev uddannet som reservedelsekspedient ved automobilfirmaet Martin Kjær og
fortsatte inden for denne branche. Længst
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tid var han hos firmaet Jens Linde, hvor han
var ansat i næsten 30 år.
Ulrik efterlader sig sin hustru, Jonna, samt
børn og børnebørn.
Æret være Ulriks minde.

Curt Sørensen

Curt Sørensen døde den 13.
november, 75 år.
Som mange drenge, der har
evner og lyst til at spille fodbold, blev Curt medlem, da
han som 10-årig kunne blive
optaget. Og Curts evner var
store. Han spillede på førstehold de fleste år
i ungdomsafdelingen og nåede som junior i
1955 at være med på VB’s ynglingehold, der
vandt det på det tidspunkt attraktive jyske
pokalmesterskab for ynglinge.
Som senior debuterede han på divisionsholdet 23. april 1961 i Esbjerg mod 1. divisions
suveræne tophold. Han var også med i VB’s
70 års jubilæumskamp den 3. maj mod VfR
Neumünster og senere på divisionsholdets
spændende sommertur til Jugoslavien, hvor
han spillede den ene af turens kampe mod
Sibinik NK.
Curt, der var uddannet murer, stoppede
forholdsvis tidligt som aktiv på topplan på
grund af andre gøremåI. Han stod selv for
det meste af arbejdet med at bygge familiens dejlige villa på Antilopevej og kom dermed nær på klubbens spillesteder på Vejle
Stadion og Ndr. Stadion, hvor nye opgaver
ventede.
I 1969 blev han leder og træner i ungdomsafdelingen. Han var imidlertid også suppleant
til spilleudvalget, og da formanden for spilleudvalget rejste til Hjørring, indtrådte Curt
sammen med Kai Johansen, Poul Erik Bech
og Arne Stockfisch i spilleudvalget, hvor han
først sad i seks år, men derefter skiftede mellem forskellige lederopgaver. Udover spilleudvalget var Curt periodevis medlem af VB’s
bestyrelse, materialeforvalter og holdleder.
Han er hædret med klubbens sølvnål og registreret med 23 år på lederranglisten, men
det slår langt fra til, hvis de utallige ad hoc
opgaver, han uden løn og med sin store faglighed og
kompetence har udført for klubben, tælles
med.
Æret være Curts minde.
Ejgil Jensen
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Fra dagbogen
December 2011
06. Vejle Boldklub Koldings cheftræner Nicolai Wael kan nu
kalde sig P-træner, da han består DBU’s P-eksamen efter et toårigt uddannelsesforløb. Uddannelsen er den højeste nationale og internationale træneruddannelse.
12. U-14 drenge A samt U-15 pige B, der begge vandt det
jyske mesterskab, og U-15 pige M, der vandt pokalturneringen, hædres ved et arrangement i VB Parken.
13. Der bliver trampet gevaldigt i Spinning-cyklernes pedaler,
da Vejle Boldklub Kolding holder Vejle-Kolding Cykelmaraton
på Jokri Park. Formålet er at køre penge ind til Vejle Boldklub
Kolding, og de 22 ryttere sveder for sagen og kører penge ind
til klubben, mens både voksne og børn julehygger i Fredericia
Furniture Loungen.
19. Vejle-Kolding Erhvervsklub og Campus Vejle præsenterer
et nyt og spændende tiltag med en række Gå-hjem-møder
for medlemmerne af Vejle-Kolding Erhvervsklub. Møderne
er tænkt som endnu en mulighed for at få inspiration og ny
viden, for at netværke og øge involveringen i Vejle-Kolding
Erhvervsklub.

Rynell til den svenske storklub Hammarby. Den traditionsrige
og populære Stockholm-klub er svenskerens barndomsklub,
og muligheden for igen at trække i Hammarby-trøjen har
været afgørende for 29-årige Mikael Rynells beslutning om at
vende hjem til Stockholm.
30. Vejle-Kolding Erhvervsklub afvikler lørdag sit årlige indendørs fodboldstævne for sponsorer og samarbejdspartnere. I
Vingsted Hotel og Konferencecenter spiller 20 hold om at vinde Sport24 Cup. Sidst på eftermiddagen kan Lotra kåres som
vinder af stævnet efter en finalesejr på 4-3 over 2BConnect.
31. Vejle Boldklub Koldings U-19-spiller Patrick Jensen spiller hele kampen, da det danske U-18 landshold taber 0-2 til
Spanien.
Februar 2012
01. Jokri stopper som stadionsponsor for Jokri Park pr. dags
dato. Vejle Boldklub Kolding har kendt til beslutningen gennem længere tid og har budgetteret derefter.

21. VB's Årsskrift for 2011 er på gaden. Traditionen tro kan
man i Årsskriftet læse artikler og statistikker fra 2011.

03. Vejle Boldklub Koldings førsteholdsspillere ankommer
efter en cirka 4½ times flyrejse efterfulgt af en halv time i bus
til Club La Santa på Lanzarote, som den næste uge danner
rammen om en tur med fokus på det sociale og på fysisk træning. Opholdet på La Santa har spillerne selv betalt.

Januar 2012

11. Mangeårig VB- og DBU-leder, Kaj Johansen, fylder 80 år

10. Vejle Boldklub Koldings cheftræner Nicolai Wael har valgt
at have stor fokus på den enkelte spiller i den ”lange” opstart
frem mod sæsonpremieren den 5. april ude mod Brønshøj.
Det betyder blandt andet, at spillerne møder ind forskudt
efter vinterpausen. I dag sparker første hold spillere træningen i gang i VB Parken.

15. Vejle Boldklub Koldings Patrick Jensen udtages til
U-18-landsholdet, der i slutningen af februar og starten af
marts spiller to træningskampe mod Schweiz.

12. Patrick Jensen og Derrick Nissen fra Vejle Boldklub Kolding udtages til det danske U-18 landshold, der fra den 30.
januar til den 4. februar deltager i Copa del Atlántico 2012
på Gran Canaria.
17. Vejle Boldklub Kolding ansætter Kim Brink som direktør.
Det betyder. at ledelsesteamet fremadrettet udgøres af Kim
Brink og administrerende direktør Henrik Tønder.
23. Når Vejle Boldklub Kolding i dag for alvor tager hul på
den første fælles træning efter vinterpausen, er der tre prøvespillere med i truppen. Det drejer sig om den 24-årige islænding Halldor Orri Björnsson samt 19-årige Søren Zachariassen
og 20-årige Lennart Nielsen fra Kolding IF.
25. Vejle Boldklub Kolding og Alexander Scholz bliver enige
om at ophæve forsvarsspillerens kontrakt. Den unge spiller
har holdt fodboldpause siden sommeren 2011.
25. Vejle Boldklub Kolding lejer den 22-årige offensivspiller
Søren Frederiksen hos de danske mestre FC København. Den
unge sønderjyde kommer til klubben på en lejeaftale, der
gælder frem til sommer.
27. Vejle Boldklub Kolding sælger midtbanespilleren Mikael

15. Vejle Boldklub Kolding spiller 1-1 mod OB i forårets første
træningskamp. Hans Henrik Andreasen bringer OB foran 1-0
i det 20. minut, mens Søren Zachariassen udligner til 1-1 med
et lille kvarter igen i en fin træningskamp.
21. Vejle Boldklub Kolding sælger forsvarsspilleren Marc
Pedersen til den svenske storklub Djurgården IF. Handlen
kommer efter, at Marc Pedersen har været på et succesfuldt
prøveophold i Stockholm-klubben.
22. Kristian Fæste og Jeppe Andersen fra Vejle Boldklub Kolding udtages til henholdsvis U-21- og U-20 landsholdet, der
i slutningen af februar spiller venskabskampe i henholdsvis
Tyrkiet og Holland.
Marts 2012
05. Vejle Boldklub Kolding og KUV’s fjerde sæson af Trænerakademiet sprænger alle rammer og fordobler nærmest deltagerantallet i forhold til sidste år. Hele 72 trænere er tilmeldt
Trænerakademiet, der har til formål at inspirere og udvikle
børne- og ungdomstrænere i regionen, mod 38 sidste år.
05. Vejle Boldklub Kolding tilknytter 19-årige Søren Zachariassen til førsteholdstruppen. Midtbanespilleren kommer til
klubben fra moderklubben Kolding IF’s danmarksseriehold og
spiller foreløbig som amatør frem til sommer.
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08. På grund af en hofteskade må angriberen Kim Olsen
indstille fodboldkarrieren med øjeblik virkning. Kim Olsen vil
indtil videre fortsæt være tilknyttet truppen uden for banen.
09. VB har fået udtaget Sarah Dyrehauge til U-17 landsholdet,
som 17.-21. marts spiller på Island samt Nana Høeg og Emilie
Henriksen til samling med U-16 landsholdet d. 25.-26. marts.
Emilie er endda kun U-15 spiller.
15. Vejle Boldklub Kolding, KIF Håndbold og FC Fredericia
holder den første fælles netværksmesse i eksklusive omgivelser hos Audi i Fredericia. Messen er en stor succes med mere
end 100 stande, og knap 500 gæster.
16. Vejle Boldklub Kolding ophæver kontrakten med angriberen Rune Ertsås. Den sympatiske nordmand kom til klubben
i august 2010 fra norske Molde og havde stor succes den første halvsæson, men siden har skader og sygdom sat en stopper for regelmæssig spilletid i Vejle Boldklub Kolding-trøjen.
18. Tidligere VB-målmand, Knud Engedahl, fylder 70 år.
27. Spanske fodboldspillere i dansk fodbold hører til sjældenhederne, men matchet Vejle Boldklub Kolding og Jonathan
Neftali har været en stor succes, og nu er parterne enige om
at forlænge den 27-årige forsvarsspillers kontrakt med tre år,
så den løber frem til sommeren 2015.

Slovakiet for at deltage i Slovakia Cup
13. Vejle Boldklub Kolding er etableret ud fra en vision om
at forene kræfterne i Trekantregionen omkring et regionalt
fodboldflagskib, og netop Trekantområdet bakker op om
Vejle Boldklub Kolding. Således har samarbejdspartnere og
virksomheder i regionen givet tilsagn om at styrke Vejle Boldklub Kolding med et tocifret millionbeløb.
15. Nana Høeg udtages til U-16 samling 26.-27. april og Sarah
Dyrehauge samt Anne Katrine Christoffersen er udtaget til
U-17’s EM kval. 24. april til 2. maj.
18. Der holdes ordinær generalforsamling i selskabet Vejle
Boldklub Holding A/S.
19. Vejle Boldklub Koldings Derrick Nissen er blevet udtaget
til U-18-landsholdet, der i næste uge spiller Slovakia Cup.
24. Gratis sæsonkort til årets konfirmander og øvrige elever
fra 7. klasse skal skabe mere stemning og flere fans på Vejle
Stadion. Bag det fornemme initiativ står Kolding og Vejle
Kommuner og Vejle Boldklub Kolding.
25. Vejle Boldklub Kolding bibeholder sin A+ licens på herresiden for sæsonen 2012/13. Dermed er Vejle Boldklub Kolding
en af i alt 12 klubber, der kan kalde sig A+ licensklub.

28. Vejle Boldklub Kolding sælger forsvarsspilleren Peter
Ankersen til den norske storklub Rosenborg. Handlen er klubbens største salg i nyere tid, og den 21-årige back tiltræder i
Rosenborg øjeblikkelig.

30. VB er i VB Parken vært for DBU’s Pigeraketten. Over 70
piger deltager.

29. Oliver Thychosen og Patrick Jensen, der stadig har alderen
til U-18-landsholdet, fra Vejle Boldklub Kolding udtages til det
danske U-19-landshold, der møder Montenegro på udebane i
to træningskampe. Kampene spilles den 11. og 13. april.

01. Vejle Boldklub Kolding forlænger kontrakten med Andreas Moos, så den nu løber frem til sommeren 2013.

April 2012
01. VB Parken lægger kunstgræs til årets anden og sidste
udtagelsestræning i KUV-regi. Tidligere på foråret blev spillerne, der skal udgøre KUV-holdet i årgang 2000 fundet, og i dag
skal de sidste spillere til KUV-holdet i årgang 1999 så findes.
04. Merrild Kaffe og Vejle Boldklub Kolding brygger videre på
det gode samarbejde, og det betyder, at tilskuerne på Vejle
Stadion fremover kan nyde Merrild Kaffe på lægterne.
09. Vejle Boldklub Kolding har premiere på et nyt og flot
kampprogram. Prisen for det 32 sider store program er 10 kroner. Pengene fra salget af kampprogrammet går ubeskåret
til Vejle Boldklub Koldings officielle fanklub The Crazy Reds
09. VBK-spillerne bærer sørgebind, da de i 4-0 sejren over
Hobro 2. påskedag mindes den mangeårige lederlegende Kay
Winther, som dagen før afgik ved døden.
11. Vejle Boldklub Koldings fremadstormende offensivspiller
Oliver Thychosen fortsætter med at understrege, at han er i
forrygende form. Onsdag eftermiddag reducerer han til 1-2
for det danske U-19-landshold, der opnår 2-2 mod Montenegro i en venskabskamp.
12. Patrick Jensen fra Vejle Boldklub Koldings U-19-ligahold
udtages til det U-18-landshold, der senere på måneden skal til
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Maj 2012

01. Vejle Boldklub Kolding skriver en 2-årig kontrakt med den
estiske landsholdsangriber Kaimar Saag, der kommer til klubben fra Superliga-klubben Silkeborg IF, hvor han har spillet
de seneste 4½ år.
02. Vejle Boldklub Kolding ønsker at skabe de bedste rammer
og de største sportsoplevelser for både spillere, fans og klubbens sponsorer. Derfor iværksætter Vejle Boldklub Kolding i
samarbejde med sportskommunikationsbureauet, ”Business
in sport” projektet ”Fyld Vejle Stadion”.
06. Kvalifikationsspillet til 3F Ligaen starter, og med en 4-0
sejr over Viborg er VB allerede tæt på overlevelse i den bedste
række.

Der er
friske nyheder på
www.vejleboldklub.dk

07. 18-årige Patrick Jensen, der i lørdagens kamp mod Esbjerg
fB fik debut for Vejle Boldklub Kolding i divisionssammenhæng, er fra i dag og frem til og med onsdag på en inviteret
inspirationstur til den tyske Bundesligaklub FSV Mainz 05.
08. Vejle Boldklub Kolding ansætter pr. dags dato U-17-træner Nikolaj Primdal på fuldtid. Han er sammen med U-19-træner Kim Engstrøm en fast del af teamet omkring Nicolai Wael
og førsteholdet.
09. Vejle Boldklub Kolding ansætter 32-årige Claus Nørgaard
som U/19-træner. Den nuværende træner i Skovbakken IK
afløser fra den nye sæson Kim Engstrøm, der i stedet bliver
træner for Vejle-Koldings hold i U-17-Ligaen.
10. Vejle Boldklub Koldings Ole Bisp, der er anfører på klubbens U-17-Ligahold, udtages til U-16-landsholdet, som i slutningen af maj spiller to landskampe mod Tyskland på udebane.
10. Vejle Boldklub Koldings Oliver Thychosen udtages til det
danske U-19-landshold, der sidst i maj på hjemmebane deltager i Eliterunden – den afgørende EM-kvalifikation om en
plads ved sommerens EM-slutrunde i Estland.
16. Vejle Boldklub Koldings målmand Kristian Fæste udtages
til U-21-landsholdets EM-kvalifikationskamp mod Makedonien, der spilles den 5. juni.
18. Vejle Boldklub Kolding skriver en 2-årig kontrakt med den
26-årige midtbanespiller Lasse Kronborg. Midtbanespilleren,
der har en fortid i Vejle Boldklub, begynder i Nørreskoven
efter sommerferien.
22. Vejle Boldklub Koldings talentfulde midterforsvarer
Patrick Jensen, der stadig har alderen til at spille på U/18landsholdet, udtages til det danske U-19-landshold, der i
den kommende tid deltager i Eliterunden – den afgørende
EM-kvalifikation om en plads ved sommerens EM-slutrunde
i Estland.

fra AGF/Viby. Patrick Rasmussens angrebsmakker Andreas
Winther blev med 11 scoringer nummer 4 på topscorerlisten.
24. Vejle Boldklub Kolding skriver en 3-årig kontrakt med
24-årige Christian Sivebæk, der det seneste halve år har spillet
for Seattle Sounders i Major League Soccer. Christian Sivebæk
kan spille både back og kant.
28. Vejle Boldklub Kolding skriver en 3-årig kontrakt med
15-årige Mads Døhr Thychosen. Den unge spiller har været
en af profilerne på Vejle Boldklubs U-15-hold, og derfor er
offensivspilleren nu blevet belønnet med en kontrakt for sit
hårde arbejde.
29. Vejle Boldklub Kolding taber sommerens første træningskamp med 2-1 til Superligamandskabet fra AGF. Målscorer for
gæsterne Lasse Kronborg på straffespark.
30. Der er premiere for VB Pige Cup i VB Parken. 30 hold fra
Jylland og Fyn deltager.
Juli 2012
07. Vejle Boldklub Kolding får den 28-årige islænding Jonas
Gudni Saevarsson til prøvetræning. Den centrale midtbanespiller, der til daglig spiller i Halmstads BK i Sverige, står noteret for 10 A-landskampe for Island.
07. Vejle Boldklub Kolding har fra søndag og frem til fredag
den 30-årige spanier Eduardo Balon til prøvetræning. Spanieren, der senest har spillet for Catarroja i den fjerdebedste
række, er en venstrebenet offensivspiller, der kan spille venstre kant eller angriber.
10. Vejle Boldklub Kolding forlænger kontrakten med den
19-årige offensivspiller Oliver Thychosen, så den nu løber frem
til sommeren 2015.
11. Vejle Boldklub Kolding forlænger ungdomskontrakterne
med de talentfulde U-19-spillere Jeppe Kirk og Sebastian
Spornberger, så de er i klubben til sommeren 2013.

23. Vejle Boldklub Koldings Ole Bisp Rasmussen debuterer på
U-16-landsholdet. Forsvarsspilleren spiller hele kampen mod
Tyskland, som ender med tysk sejr på hele 5-0.

16. Den 22-årige midtbanespiller Ogou Akichi fra Elfenbenskysten træner fra mandag formiddag med i Vejle Boldklub
Kolding.

28. Patrick Jensen fra Vejle Boldklub Koldings U-19-hold får
fuld spilletid mandag eftermiddag for det danske U-19-landshold, der i den afgørende kvalifikationskamp om at komme
med til EM taber 0-2 til Grækenland på Gentofte Stadion.

18. Vejle Boldklub Kolding laver aftaler med de to Næsby/
OKS-spillere Nicolai Døj og Rasmus Larsen, der forstærker
U-19-ligaholdet i ’95-årgangen. Nicolai Døj er venstreback,
mens Rasmus Larsen spiller centralt på midtbanen.

Juni 2012

23. Vejle Boldklub Kolding har i denne uge den argentinske
angriber Juan Clazón til prøvetræning.

10. Vejle Boldklub Kolding tager ved hjemmekampen mod
Næstved afsked med fem spillere, der stopper i klubben efter
sæsonen. Det drejer sig om Jesper Jensen, Sedin Alic, Søren
Frederiksen, Michael Stryger og sidst, men ikke mindst anfører Steffen Kielstrup, der stopper i Nørreskoven efter mere
end 11 år på førsteholdet. VBK vinder kampen 4-3.

29. Vejle Boldklub Kolding spiller ude 1-1 mod nedrykkerne
fra HB Køge i sæsonpremieren i Betsafe Ligaen. Jeppe Andersen udligner for VBK.
29. Mr. VB, Ejgil Jensen, fylder 85 år.

20. På et mål af Nadia Nadim vinder Danmark 1-0 over Tjekkiet på Vejle Stadion i EM-kvalen.

30. DBU’s Fodboldskole kører i VB Parken under mottoet ”Bliv
EM-stjerne” ugen ud

21. Patrick Rasmussen fra Vejle Boldklub Koldings U-17-hold
bliver topscorer i den netop afsluttede U-17-Liga. Angriberen har scoret 16 mål, hvilket er to flere end Marcus Solberg

August 2012
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06. Vejle Boldklub Kolding indgår en 3-årig kontrakt med
den 23-årige angriber Nicolaj Agger, der er blevet købt fri i
Superliga-klubben Brøndby IF.

25. Vejle Boldklub Koldings Patrick Rasmussen bliver skiftet
ind, da det danske U-17-landshold indleder EM-kvalifikationen i Tjekkiet med at besejre Montenegro sikkert med 3-0.

12. Ved lørdagens placeringskampe i den internordiske turnering på Færøerne er der spilletid til både Patrick Rasmussen og
Jákup Hansen. Danmark taber til Norge i kampen om tredjepladsen, mens Færøerne besejrer Island.

27. Patrick Rasmussen fra Vejle Boldklub Kolding spiller de
sidste 24 minutter, da det danske U-17-landsholdet taber 2-1
til Rusland i EM-kvalifikationen i Tjekkiet. Asger S. Sørensen
fra FC Midtjylland reducerer i overtiden.

14. Vejle Boldklub Kolding skriver en 2-årig kontrakt med
den islandske midtbanespiller David Vidarsson. Den 28-årige
islænding kommer til Vejle Boldklub Kolding fra det suveræne tophold i Sveriges næstbedste række Östers IF

Oktober 2012

15. Vejle Boldklub Kolding vinder 13-0 i 1. runde af DBU Pokalen mod fynske Ubberud IF. 13-0-sejren er klubbens største sejr
i pokalturneringens historie.
17. Vejle Boldklub Koldings Ole Bisp Rasmussen er blevet
udtaget til U-17-landsholdet, der i slutningen af måneden deltager i Syrenka Cup. Kaimar Saag spiller de sidste 45 minutter,
da Estland slår Polen 1-0

01. Vejle Boldklub Koldings Mads Døhr Thychosen bliver dobbelt målscorer i sin debutkamp for det danske U-16-landshold,
der ude besejrer Tjekkiet 4-2.
07. Medlemmerne af Vejle Boldklub Koldings erhvervsklub
har en hyggelig og spændende aften i selskab med TV-kokken
Claus Holm.
09. Vejle Boldklub Koldings Oliver Thychosen udtages til det
danske U-20-landshold, der ude møder Ukraine og Georgien
henholdsvis den 12. og den 16. oktober.

22. Patrick Jensen bliver udtaget til U-19-landsholdet, der spiller to kampe mod henholdsvis Sverige og Norge i begyndelsen af september.

15. Vejle Boldklub Koldings spillertrup viser deres evner i et
køkken, da de på Restaurant Galionen i Brejning – med hjælp
fra et par dygtige kokke - kreerer en udsøgt tre-retters menu.

28. Ole Bisp Rasmussen spiller 70 minutter, da det dansk
U-17-landshold slår Nordirland 5-4 efter straffespark i Syrenka
Cup.

26. Vejle Boldklub Kolding præsenterer i samarbejde med
KUV-klubberne og Gauerslund IF et epokegørende nyt initiativ i dansk fodbold. Sammen vil de med udgangspunkt i et
center i Gauerslund IF tilbyde målrettet færdighedstræning
for piger og drenge i alderen 5-11 år.

29. Mangeårig leder i VB, Viggo Jensen, fylder 85 år
September 2012

November 2012

05. Omkring 60 personer er mødt frem til et arrangement
på Vejle Stadion, hvor der er lejlighed til at høre oplæg fra
direktør Kim Brink og cheftræner Nicolai Wael, inden der er
mulighed for at stille spørgsmål til de to samt Lasse Kronborg,
Nicolaj Agger, Christian Sivebæk og David Vidarsson.

02. Vejle Boldklub Kolding, KUV og Merrild på fredag fløjter
op til femte udgave af fodboldstævnet Merrild Match med
rekorddeltagelse. Hele 94 hold - heriblandt 20 udenlandske
hold – deltager
.
07. 190 virksomheder er tilmeldt Vejle Boldklub Koldings netværksmesse, der holdes i Vingsted hotel & konferencecenter.
Blandt de mange tilmeldte virksomheder er 80 gæstevirksomheder.

05. Vejle Boldklub Kolding indgår stor aftale med Shoppingcenteret BRYGGEN. Samarbejdet betyder, at Bryggen bliver
både Platinsponsor og Tribunesponsor på Vejle Stadion.

07. Det danske U-19-landshold står foran sin første runde i
kvalifikationen til EM – den såkaldte UEFA Preliminary Round.
Vejle Boldklub Koldings Patrick Jensen er udtages til truppen.

11. Vejle Boldklub Kolding og klubbens anfører Jens Berthel
Askou bliver enige om at forlænge forsvarsspillerens kontrakt
med yderligere to år, så aftalen nu gælder frem til sommeren
2015.

11. I forbindelse med opgøret mod AB fejrer klubben, at det
i år er 40 år siden, at den vandt ”The Double” altså mesterskabet og landspokalturneringen samme år. Derfor er holdet
fra 1972 inviteret til et arrangement i forbindelse med ABkampen, ligesom de præsenteres på grønsværen i pausen.

02. Sarah Dyrehauge og Emil Henriksen tager med U-17
landsholdet på træningslejr i Irland.

14. VBK skriver en 2-årig kontrakt med den 17-årige angriber
Patrick Rasmussen, der blev topscorer i U-17 Ligaen i sæson
2011/2012.
16. Vejle Boldklub Kolding har til kampen mod FC Vestsjælland premiere på et nyt og fast tiltag med pre-match show,
der skal være med til at skabe endnu mere stemning på Vejle
Stadion.
19. På Vejle Stadion vinder det danske kvindelandshold 2-0
over Portugal og skaffer sig dermed adgang til EM-slutrunden
i Sverige 2013.
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13. Gauerslund IF og Vejle Boldklub Kolding sparker gang i
et nyt fodboldtilbud for alle børn i alderen 5-11 år. Hele 65
drenge er mødt op på Gauerslund Stadion for at få målrettet
færdighedstræning med udgangspunkt i Coerver-filosofien.
13. VB’s amatørbestyrelse beslutter ikke at søge licens til 3F
ligaholdet for sæsonen 2013-14.
20. Mads Døhr Thychosen spiller hele kampen, da det danske
U-16 landshold på udebane taber 2-1 til Portugal i en venskabskamp.

20. Patrick Jensen spiller hele kampen, da det danske
U-19-landshold tager hul på EM-kvalifikationen med en 3-1
sejr over Cypern.
22. Patrick Jensen spiller hele kampen, da det danske
U-19-landshold slår Montenegro 3-2 i EM-kvalifikationen på
Cypern.
25. Vejle Boldklub Kolding slår Lyngby 2-0 i topkampen på
Vejle Stadion. Sejren betyder, at holdet overvintrer på andenpladsen i Betsafe Ligaen.

25. Frøs Herreds Sparekasse forlænger samarbejdet med Vejle
Boldklub Kolding og fortsætter som hovedsponsor frem til
udgangen af 2013.
25. VBK holder i forbindelse med Lyngby-kampen Tour De
Spinning, hvor rigtig mange ryttere giver den fuld gas til fordel for Vejle Boldklub Kolding. Arrangementet har Munkebjerg Hotel og TREFOR som hovedsponsorer.
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Der er friske nyheder på www.vejleboldklub.dk
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