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Vestergade 28 B  ·  7100 Vejle
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Vejlevej 29 · 7300 Jelling · Tlf 75 87 18 43
www.petrowsky.dk

Den direkte vej  
mod målet...
  - en sikker Topscorer!

På gensyn i:
Spar Nord Vejle
Havneparken 4, tlf. 76 41 41 00
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VB Shoppen er fyldt med originale spillebluser · originale shorts/strømper 
halstørklæder · caps · penalhuse · støvleposer · nøglebånd · drikkedunke 

huer · svedbånd · VB armbånd - hele tiden nyheder!

Vi har klædt VB på i mange år sammen med hummel 
- fra miniputter over damer til veteraner og divisionsholdet.

HC SPORT - VEJLE
Torvegade 9 - 7100 Vejle - Tlf. 75 82 15 99

LEVERANDØR TIL 
VEJLE BOLDKLUB 
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Forord

VB’s Årsskrift udkom første gang i 1954 
med følgende indledning:

En tradition skabes… 
”de seneste år i Vejle Boldklubs historie 
har stået i den sportslige fremgangs tegn, 
således som alle i VB og VB`s Venner helst 
ser udviklingen forme sig for deres gamle 
klub. Men denne side af klubbens udvikling 
er ikke tilstrækkelig. den skal følges med 
initiativ og fremskridt inden for ledelsen, 
det være sig bestyrelsen eller udvalgene. et 
udtryk for, at dette sker, er de nye tanker 
og planer, ledelserne i såvel VB som VB`s 
Venner nu beskæftiger sig med. 
Hvem kunne ikke tænke sig et nyt klub-
hus – et hus, som kun var VB`s, og som 
kunne blive hjemstedet for klubbens virke. 
det kunne vi vist alle sammen, og der-
for regner vi også med, at dette årsskrift, 
som skal skaffe det første bidrag til den 
fond, der skal danne grundlaget for, at 
planen om klubbens eget hus, bliver ført 
ud i livet, bliver udsolgt. Men forhåbnin-
gerne er ikke blot af økonomisk karakter. 
Vi håber desuden, at dette årsskrift må 
blive indledningen til en lang række, som 
gamle VB’ere ofte vil vende tilbage til for 
at mindes ”dengang, vi var med”, og som 
kan bringe bud til andre – deriblandt for-
ældrene til de hundreder af drenge, der 
hører hjemme i ungdomsafdelingen – om, 
hvad der rører sig i VB.
kort sagt: Vi håber, at en ny, levedygtig 
tradition er skabt i VB med dette årsskrift. 
Fremtidigt behøver ingen VB’er at være i 
tvivl om, hvad han skal bruge som jule- 
eller nytårshilsen.
Glædelig jul og godt nytår.”

Poul Nielsen  
journalist

En tradition fortsætter…
den tradition, der blev påbegyndt i 1954, 
er fortsat med dette årsskrift, som er num-
mer 56 i rækken, hvilket er en meget flot 
tradition i VB, og det er med stor glæde 
og stolthed, at traditionen fortsætter. det 
er lykkedes i kraft af en stor indsats fra 
redaktionskomiteen og fra alle bidragydere 
i alle afdelinger af klubben.  

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

Året 2009 blev også et år med væsentlige 
begivenheder i VB`s historie:
-   Sidste kamp på Nordre Stadion blev spillet 

 25. juni.
-  VB Parkens etablering blev endelig sat 

i gang 29. juni med første spadestik til 
baneanlægget, så det bliver klar i løbet 
af foråret 2010. 

-  udbudsmateriale til fase 1 af klubhus 
udsendt 24. november, så det er klar til 
sommeren 2010.

-  det nye museum blev rammen for mar-
keringen af 50-året for det andet pokal-
mesterskab og 25 året for det seneste 
mesterskab. 

-  Alle klubbens ungdomshold for piger og 
drenge nåede de satte målsætninger.

-  Førsteholdet i SAS ligaen måtte desværre 
rykke ned i 1. division og serie 1 holdet 
ned i serie 2.

 
VB havde i 2009 i alt 970 medlemmer, heraf 
692 aktive, 129 passive og 149 trænere/
ledere omkring 46 hold. Så der er meget at 
skrive om. Vi har valgt at beskrive holdenes 
kampe, resultater, stillinger samt bringe bil-
leder af holdene. Hver afdelingsleder beret-
ter om den afdeling, lederen er ansvarlig 
for. Vi tilstræber dermed at kunne give et 
billede af, hvad der er foregået i klubben 
i det forgangne år.

I danmarksturneringen for herrer måtte VB 
desværre konstatere, at det ikke lykkedes at 
sikre forbliven i SAS ligaen, og holdet måtte 
”igen” en tur ned i 1. division. Holdet lå 
inden forårssæsonen på næstsidstepladsen 
med et point op til overlevelse på tredjesid-
stepladsen. Men trods stor satsning lykkedes 
det desværre ikke at sikre forbliven i SAS 
ligaen. Holdet har i efteråret også skuffet 
noget og ligger på en ottendeplads i 1. 
division med otte point op til en opryknings-
plads. Holdet er dog efter en flot 1-0 sejr 
over Brøndby klar til kvartfinalen i foråret 
i pokalturneringen.
Andetholdet i danmarksserien klarer sig 
fortsat godt og sluttede sæsonen 2008/09 
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på en fjerdeplads. Holdet har i efteråret 
fortsat en positiv udvikling og ligger nu 
på en andenplads. 

I forlængelse af beslutningen i 2008 om at 
vende turneringerne senior i jBu-regi fra 
sommer til sommer blev det i 2009 yderli-
gere besluttet at ændre helårsturneringen 
til halvårsturneringer, således at der spilles 
om op- og nedrykning både forår og efterår.

I herresenior afdelingen fik serie 1 holdet 
som forventeligt endnu et vanskeligt år, 
men sikrede i sommer lige akkurat over-
levelse i serie 1. Men det lykkedes ikke i 
efteråret, hvor holdet sluttede på en sid-
steplads med 13 point op til forbliven, og 
holdet må en tur ned i serie 2. Men med 
halvårsturneringer er der mulighed for at 
rykke op igen allerede til sommer. 
Serie 4 holdet, der startede foråret på en 
førsteplads sluttede også foråret på denne 
plads og rykkede op i serie 3, hvor hol-
det i efterårsturneringen sluttede på en 
fjerdeplads. 
Serie 5 holdet, der også startede foråret på 
en førsteplads sikrede også en oprykning til 
serie 4, hvor holdet i efteråret også slut-
tede på en fjerdeplads.

ungdomsafdelingens højest rangerende 
hold i u-19 (ynglinge) og u-17 (junior) har 
også i 2009 spillet i de bedste ligaer under 
dBu og klaret sig tilfredsstillende med hen-
holdsvis en i skrivende stund niende- og 
sjetteplads midt i ligaerne.
u-18 piger i Team Vejle, hvor VB har lavet 
et samarbejde med Vinding, kunne ikke 
klare sig i dBu ligaen og endte på sidste 
pladsen i foråret, hvilket medførte, at vi  
mistede dBu’s licensordning. Holdet har i 
efteråret spillet i Mesterrækken, som man 
har vundet ubesejret.
Både u-19, u-17, u-15 og u-13 drenge 
mesterrække hold har fortsat kvalificeret 
sig til meterrækken i foråret. u-15 piger spil-
lede i mesterrække 2, men sluttede efter-
året næstsidst og er rykket ned i A-rækken 
til foråret. u-13 piger spiller 7-mands bold 
i den bedste række. 
 
klubbens kvinde elite hold har haft et van-
skeligt år, men klarede sig med en smal 
trup tilfredsstillende i foråret og sluttede 
som nr. 3 i 3F’s kvalifikationsliga og dermed 
samlet nr. 7. efteråret blev noget turbulent, 
idet træneren primo august meddelte, at 
han stoppede. Pigerne stod sammen og kla-
rede sig ”alene” med god hjælp fra Helle 

Nielsen i flere uger, indtil Benny Gylling 
tiltrådte som ny træner i september. Holdet 
har i betragtning af situationen klaret sig 
tilfredsstillende og slutter efteråret som nr. 
8, seks point fra nedrykning.
klubbens andethold spillede i jyllandsserien 
i foråret, men rykkede igen ned i serie 1. 
da det over sommeren viste sig, at der 
ikke kunne stilles hold, blev det trukket 
ud af turneringen.
det er med den nye træners indsats lyk-
kedes i oktober/november at få reetable-
ret den sportslige organisation med assi-
stenttræner, holdleder, andetholdstræner, 
sundhedssektor mm, og det forventes at 
andetholdet starter i serie 2 til foråret.

”Hvem kunne ikke tænke sig et nyt klub-
hus - et hus, som kun var VB`s, og som 
kunne blive hjemstedet for klubbens virke? 
det kunne vi vist alle sammen,”
ja, det var teksten i 1954, og nu i 2009 
mere aktuel end nogensinde, da den sid-
ste kamp på Nordre blev spillet 25. juni. 
Men efter en vellykket licitation 24. februar 
blev første spadestik til baneanlægget i VB 
Parken taget 29. juni og Arkil kunne gå i 
gang med jordarbejdet. dette arbejde er i 
efteråret forløbet planmæssigt med anlæg-
gelse af de i alt ni baner indtil november, 
hvor den megen regn nu har vanskeliggjort 
færdiggørelsen af jordarbejdet. Men med 
anlæggelsen af de ni baner er anlægget 
klar til brug senest sommeren 2010.
og 24. november blev udbudsmaterialet til 
første fase af klubhuset på 1.340 m² i to 
etager sendt ud til de udvalgte entrepre-
nører, og det forventes, at der afholdes 
licitation 10. december, så byggeriet kan 
gå i gang primo 2010 og stå klar til juli 
2010. På denne baggrund er det planen 
at tage hele anlægget i brug til sommer 
og få alle klubbens hold samlet i VB Par-
ken. Så VB`s traditioner og udvikling kan 
fortsættes i nye og tidssvarende rammer.

Sluttelig skal der rettes en stor tak til alle, 
der har bidraget til denne udgave af års-
skrift nummer 56. det gælder både tekst 
og foto samt ikke mindst vore annoncører, 
der har skabt det økonomiske grundlag for 
årsskriftet.

Kaj Kohave
formand VBA
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Træningslejr i Florida

Traditionen tro var VB-truppen på trænings-
lejr i vintermånederne. ligesom forrige år 
foregik årets træningslejr i Fort lauderdale 
i Florida. 

det var et VB-mandskab med nye ansig-
ter, som søndag den 25. januar 2009 fløj 
mod uSA, hvor holdet skulle være på træ-
ningslejr i Fort lauderdale frem til den 6. 
februar. 
Allan Gaarde, Baba Collins, Adda djeziri 
og Martin Pedersen var blandt de nye spil-
lere, som deltog i træningslejren. derudover 
var jonas Halling, Marc Pedersen, kristian 
Fæste, Philip lund, Chidi dauda omeje 
og joseph Folahan Akinola blevet rykket 
op fra ungdomsholdet, så de nu indgik i 
førsteholdstruppen. VB måtte se bort fra 
rygskadede Martin Borre, der, ligesom Sla-
dan Peric, blev hjemme i danmark. 

VB truppen til træningslejren i Florida:
jimmy Nielsen, jimmi klitland, Brian Pri-
ske, Martin Pedersen, Bora Zivkovic, Stef-
fen kielstrup, Alex Nørlund, Allan Gaarde, 
Baba Collins, Brian Nielsen, Søren Pallesen, 
Allan olesen, Valentino lai, jesper olesen, 
Adda djeziri, Marc Pedersen, joseph Fola-
han Akinola, Philip lund, jonas Halling 
Frederiksen, Chidi dauda omeje, eduardo 
delani Santos leite, kristian Fæste.

VB indledte træningsopholdet med en kamp 
mod Boys Town, som er et lokalt hold med 
spillere fra jamaica. kampen endte med en 
sikker 4-0 sejr til VB. Målene blev scoret 
af Chidi dauda omeje, som tegnede sig 
for tre træffere, mens delani scorede et 
enkelt mål. 

et par dage senere ventede Canadas u/20 
hold. kampen endte med en lidt overra-
skende 2-1 sejr til Canada - nyindkøbte Allan 
Gaarde scorede vejlensernes mål.

Tre dage senere gjaldt det det amerikanske 
storhold dC united, som dog stillede op til 
kampen mod VB med en række reserver og 
unge spillere. VB vandt da også kampen 
ganske komfortabelt med 4-1. danskerne 
bragte sig foran 1-0 ved Adda djeziri, mens 
Alex Nørlund udbyggede føringen med en 
scoring til 2-0, inden delani afsluttede 1. 
halvleg med en scoring til 3-0. kort efter 
pausen reducerede dC united til 3-1, mens 
delani kronede en fin indsats med endnu 
et mål til slutresultatet 4-1 til VB.

Første træningsdag på dansk jord efter 
Florida-træningslejren var den 9. februar i 
Bjerre, hvor nyindkøbte Ibrahim Salou og 
lejede Rasmus Würtz for første gang stødte 
til truppen.

Kristian Skytt Mikkelsen
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SAS Ligaen - forår 2009

Returbillet igen, igen ...
eksperterne var enige om at betegne Vejle 
Boldklub som årets skuffelse i SAS-ligaen. At 
dansk fodbolds yo-yo hold måtte returnere 
til Viasat divisionen efter kun en enkelt 
sæson i det fine selskab, ja, det er set 
før. Men denne gang skulle det jo netop 
have været for den østjyske traditionsklub. 
Nyt stadion, god økonomi (ifølge jyllands-
Posten med Superligaens niendestørste bud-
get) og tilknytning af en masse velanskrev-
ne navne på Fodboldparnasset skulle nok 
kunne sikre overlevelse. Mente man.
Men det lykkedes i anden halvdel af tur-
neringen ikke at forbedre den 11. plads, 
som VB besad ved juletid, og med samme 
pointtal som sidst, man var i Superligaen, 
og igen med tre point til den frelsende 
tiendeplads måtte traditionsklubben atter 
gå den tunge gang. Spillerne var der, men 
HoldeT var der aldrig.

Med placeringen under stregen satsede 
klubben atter i vinterens transfervindue. 
Baba Collins og Rasmus Würtz blev lejet i 
henholdsvis FC Midtjylland og FC køben-
havn, Adda djeziri blev hentet i Hjørring, 
Martin Pedersen i AaB, Ibrahim Salou i MSV 
duisburg, Allan Gaarde i Viking Stavanger, 
ligesom ghaneseren osman kamil kom til.
Til gengæld sagde VB farvel til lejede Tho-
mas Røll (FCM – herfra til Viborg), danilo 
Arrieta (Hobro), Wassim el-Banna (Frem), 

Hélder Cabral (Portugal), Adeshina lawal 
(udlejet til lyngby) og Michael Præst (kol-
ding FC).

ud over et vellykket træningsophold i Flo-
rida (læs herom andetsteds) tegnede forårs-
sæsonen lovende ud fra de træningskampe, 
VB fik afviklet inden turneringspremieren. 
Skive, Viborg og Herfølge blev besejret, 
mens det blev til uafgjort mod Sønderjys-
ke og Silkeborg.
Ingen af de tre første turneringskampe mod 
midterholdene gav dog den ønskede sejr, 
og klubben valgte herefter at tage afsked 
med træner ove Christensen efter 16 kampe 
i træk uden fuldt pointudbytte.
Trænereffekten udeblev dog. det egentlige 
knæk fik holdet måske i hjemmekampen 
mod FCM, hvor man viste forårets nok 
bedste spil og ved 2-0 et stykke ind i 2. 
halvleg fuldstændig havde krammet på  
ulvene. Men en af holdets akilleshæle – 
koks i forsvaret – bragte gæsterne ind i 
kampen, og VB tabte. 
Herefter fandt man aldrig rytmen. Mange 
spillere måtte stå over med karantæner og 
skader, der savnedes holdånd og skarphed i 
begge felter, og mandskabet gik ofte fysisk 
ned mod slutningen af kampene. Med kun 
to sejre i foråret – den ene i den betyd-
ningsløse sidste runde – kan der således ikke 
indvendes noget imod nedrykningen.

• Turistkørsel i ind- og udland
• Foreningskørsel • Institutionskørsel
• Firmakørsel • Liftbuskørsel

75 85 94 88
Lundahl Nielsensvej 4 | e-mail: vt@vejleturisttrafik.dk | www.vejleturisttrafik.dk
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01-03-09 

VB - FC Nordsjælland   1-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Martin Pedersen, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Brian Nielsen, Rasmus Würtz, Brian Priske, Allan 
Gaarde, Eduardo Delani (83. Alex Nørlund), Ibrahim Salou (53. 
Adda Djeziri)

Kampens gang:

72. 0-1 Jose Junior 
73. 1-1 Brian Nielsen

Rødt kort: Allan Gaarde (42.)

Dommer: Emil Laursen

Tilskuere: 6104

Debutanter: Rasmus Würtz, Ibrahim Salou, Allan Gaarde, Martin 
Pedersen, Adda Djeziri

et rekonstrueret VB-mandskab i 4-5-1 for-
mation tørnede på en tåget og råkold 
første forårsdag ud mod et af de hold, 
det gerne skulle blive til fuldt pointudbytte 
imod i bestræbelserne for at komme væk 
fra nedrykningspladsen.
det begyndte da sådan set også godt nok. 
efter en nervøs start var VB dominerende, 
indtil debuterende Allan Gaarde så rødt 
for at tjatte ud efter Michael Parkhurst. 
I overtal overtog nordsjællænderne spillet, 
og den fra FCk udlejede junior kunne da 
også bringe Wieghorsts tropper foran. Ret-
færdigheden skete dog fyldest, da Brian 
Nielsen minuttet efter for anden kamp i 
træk forvandlede et frispark til udligning.

09-03-09

AGF - VB   1-1 (0-1)
Jimmy Nielsen, Martin Pedersen, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Brian Nielsen, Rasmus Würtz, Brian Priske, Eduardo 
Delani (86. Baba Collins), Alex Nørlund (52 Adda Djeziri), 
Ibrahim Salou 

Kampens gang:

45. 0-1 Ibrahim Salou 
74. 1-1 Nando Rafael

Dommer: Michael Johansen

Tilskuere: 9148

Debutant: Baba Collins

Alex Nørlund havde erstattet karantæne-
ramte Allan Gaarde i det traditionsrige 
slag på NRGI Park. den chancespækkede 
mandagskamp kunne være vippet til begge 
sider. Gæsterne kom i en AGF-domineret 1. 
halvleg lidt heldigt foran i overtiden på 
et akrobatisk saksespark af Salou. Til gen-
gæld kunne vejlenserne godt have lukket 
kampen på en god periode efter pausen, 
men århusianerne kom tilbage, og det var 
fortjent, at Rafael kunne udligne på et flot 
hovedstød.
VB kunne i de sidste minutter give debut til 
lejesvenden fra FC Midtjylland, Baba Collins.

16-03-09

VB - Randers FC   1-1 (1-0)
Jimmy Nielsen, Martin Pedersen, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Brian Nielsen, Rasmus Würtz, Brian Priske, Eduardo 
Delani (79. Chidi Omeje), Baba Collins (60. Adda Djeziri), Ibrahim 
Salou 

Kampens gang:

03. 1-0 Baba Collins 
49. 1-1 Søren Berg

Dommer: Peter Rasmussen

Tilskuere: 5655

Debutant: Chidi Omeje

efter sæsonens tredje uforløste 1-1 kamp 
mod et af midterholdene fik VB-træner ove 
Christensen silkesnoren.
Bundholdet fik ellers den bedst tænkelige 
start, da Baba Collins allerede efter tre 
minutter kunne pande en stærkt spillende 
Brian Nielsens indlæg i mål. efterfølgende 
havde værterne flere muligheder for at 
øge, men også randrusianerne bidrog til 
en underholdende om end ikke synderligt 
velspillet kamp.

VB's kampe i SAS Ligaen - forår 2009

Brian Nielsen udlignede til slutresultatet 1-1 direkte på 
frispark
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Farlige Søren Berg kunne heade en jimmy 
Nielsen-fodparade i mål til Randers-udlig-
ning straks efter pausen, men VB fandt sig 
selv igen og havde flere muligheder for 
en livgivende sejr. Bl.a. måtte debutanten 
Chidi se kevin Stuhr ellegaard feberrede 
et flot forsøg kort før tid.

22-03-09

AC Horsens - VB 0-0
Jimmy Nielsen, Martin Pedersen, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Brian Nielsen, Rasmus Würtz, Brian Priske, Eduardo 
Delani, Baba Collins (66. Allan Gaarde), Ibrahim Salou (79. 
Valentino Lai)

Dommer: Michael Svendsen

Tilskuere: 8217

I lighed med VB’s foregående besøg på 
CASA Arena endte arvefjendeopgøret mod 
de gule bundkolleger uden scoring.
lasse Christensen og ole Schwennesen stod 
for første gang i spidsen for gæsterne, og 
de kunne se den kraftige blæst sætte sit 
præg på de lidt tilfældige begivenheder. 
VB var, efter det første Horsens-stormløb, 
bedst før pausen – værterne bedst efter, 
så remis var ikke nogen urimelig udgang 
på et opgør, som ikke ganske levede op 
til et rekordstort publikums forventninger.

05-04-09

VB - SønderjyskE   3-2 (3-1)
Jimmy Nielsen, Martin Pedersen (67. Sladan Peric), Bora Zivkovic, 
Marc Pedersen (78. Jonas Halling), Allan Olesen, Brian Nielsen, 
Valentino Lai, Brian Priske (58. Søren Pallesen), Martin Borre, 
Eduardo Delani, Baba Collins 

Kampens gang:

22. 1-0 Brian Nielsen (str.) 
33. 2-0 Eduardo Delani 
39. 3-0 Baba Collins 
42. 3-1 John Jairza Mosquera 
54. 3-2 Jesper Kjærulff

Dommer: Kenn Hansen

Tilskuere: 6052

Jubilar: Eduardo Delani, 50 kampe

Som følge af maveproblemer, karantæne 
og skade måtte VB stille op i en noget 
alternativ udgave i bundbraget mod sønder-
jyderne. ja, maveinfektionen fulgte såmænd 
også nogle af spillerne i startopstillingen, 
men ikke desto mindre truede hjemmehol-
det med at løbe Carsten Broes hold helt 
over ende i første halvleg, da nerverne først 
havde lagt sig.
Brian Nielsen omsatte et straffe begået 
mod Baba Collins, som derefter lagde op 
til delanis 2-0 scoring. lejesvenden fra FCM 
halvflugtede selv ind til 3-0, og få havde 
på dette tidspunkt troet, der skulle blive 
spænding i den kamp.
Gæstescoringer lige før og efter pausen fik 
imidlertid hjemmeholdet til helt at miste 
konceptet, men VB slap med skrækken.
Gæsternes Anders egholm så rødt mod slut-
ning i en dramatisk kamp, hvor dommer 
kenn Hansen havde for meget at se til, og 
hvor Sønderjyskes Mosquera skadede Martin 
Pedersen for resten af sæsonen.

10-04-09

VB - FC Midtjylland   2-3 (3-1)

Jimmy Nielsen, Brian Priske, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Brian Nielsen, Valentino Lai (85. Allan Gaarde), 
Rasmus Würtz, Eduardo Delani (79. Martin Borre), Baba Collins 
(82. Chidi Omeje), Ibrahim Salou 

Kampens gang:

43. 1-0 Rasmus Würtz 
57. 2-0 Brian Nielsen 
62. 2-1 Danny Olsen 
75. 2-2 Frank Kristensen 
76. 2-3 Jonas Borring

Rødt kort: Allan Olesen,(90.)

Dommer: Nicolai Vollquartz

Tilskuere: 7052

Baba Collins bragte vejlenserne foran allerede efter tre 
mi nut ters spil
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Set i bakspejlet var det måske i denne 
kamp, VB led det afgørende knæk. I en 
flot og underholdende første halvleg kunne 
Rasmus Würtz efter en solo bringe værterne 
foran. og da Brian Nielsen med en fornem 
halvflugter bragte VB på 2-0, syntes midt-
jyderne stående k.o. Men en af de fatale 
forsvarsfejl – denne gang en misforståelse 
mellem jimmy Nielsen og Allan olesen – 
som fulgte vejlenserne sæsonen igennem, 
satte ulvene i gang, og Christian Sivebæk 
gjorde med to målgivende centringer det 
slemme ved sin gamle klub.
VB havde kæmpemuligheder for udligning 
– bl.a. en aluminiumtræffer af Chidi – men 
måtte i stedet tage imod en FCM-kontra i 
overtiden, som animerede Allan olesen til 
en nødbremse og dermed rødt kort. 
en traumatisk langfredag aften for det 
vejlensiske bundhold!

13-04-09

FC København - VB   4-1 (2-0)
Jimmy Nielsen, Steffen Kielstrup, Bora Zivkovic, Marc Pedersen 
(84. Erik Marxen), Brian Priske, Brian Nielsen, Valentino Lai (69. 
Allan Gaarde), Rasmus Würtz, Martin Borre, Eduardo Delani (46. 
Ibrahim Salou), Baba Collins 

Kampens gang:

12. 1-0 Jesper Grønkjær 
35. 2-0 Ailton Almeida 
58. 3-0 Cesar Santin 
82. 3-1 Ibrahim Salou 
89. 4-1 Libor Sionko

Dommer: Michael Johansen

Tilskuere: 23463

Debutant: Erik Marxen 

Jubilar: Valentino Lai: 50 kampe

VB var som ventet chanceløs i nationalare-
naen. Mesterskabsfavoritterne startede som 
lyn og torden anført af en sprudlende jes-
per Grønkjær, som da også hurtigt kunne 
heade holdet foran. VB kom pænt med i 
kampen midt i halvlegen og havde da også 
et par chancer, men det var de hvidblu-
sedes Ailton, der reelt afgjorde kampen i 
det 35. minut.
efter Santins 3-0 træffer til overlegne FCk 
kunne Salou pynte på resultatet på Baba 
Collins’ forarbejde. Sionko lukkede og sluk-
kede kort før tid mod modløse vejlensere, 
som kunne give debut til unge erik Marxen 
kort før tid.
Ibrahim Salou fik i kampen en skade, som 
skulle vise sig at holde ham ude resten 
af sæsonen.
”Vi var passive og slet ikke aggressive nok,” 
kunne træner lasse Christensen konstatere 
efter kampen. 

20-04-09

AaB - VB   0-0
Jimmy Nielsen, Sladan Peric, Bora Zivkovic, Marc Pedersen, Brian 
Priske, Brian Nielsen, Valentino Lai (74. Søren Pallesen), Rasmus 
Würtz, Martin Borre, Allan Gaarde, Chidi Omeje (66. Baba 
Collins)

Dommer: Henrik Priegel

Tilskuere: 8840

en ganske underholdende nulløsning mel-
lem to skadesramte mandskaber. VB var 
pænt med og var holdet med de fleste 
scoringsmuligheder. den største chance til-
faldt dog AaB’s Nomwethe i overtiden, hvor 
ålborgenserne pressede voldsomt.
”en mandfolkepræstation,”  kaldte lasse 
Christensen sit holds indsats efter det over-
raskende point.

A
S

Vejle
75 83 88 11

Hornsyld
75 68 80 33

Horsens
75 60 26 21

www.helge-frandsen-as.dk

STILLADSER - LIFTE
TELTHALLER

INDUSTRIVARME
BADEBROER

www.hfas.dk

Ibrahim Salou jubler efter Brian Nielsens fantastiske scoring 
mod FC Midtjylland
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23-04-09

VB - OB   0-5 (0-1)
Jimmy Nielsen, Sladan Peric (66. Steffen Kielstrup), Bora Zivkovic, 
Marc Pedersen, Brian Priske, Adda Djeziri, Rasmus Würtz, Søren 
Pallesen (46. Allan Olesen), Martin Borre (83. Jonas Halling), 
Allan Gaarde, Chidi Omeje 

Kampens gang:

35. 0-1 Espen Ruud 
61. 0-2 Peter Utaka  
64. 0-3 Hans Henrik Andreasen  
67. 0-4 Demba-Nyrén 
82. 0-5 Peter Utaka

Dommer: Jesper Bæk Overgaard

Tilskuere: 6611

der var dømt vejlensisk striptease denne 
aprilaften – en seance, dog kun husarerne 
i det velbesøgte fynske gæsteafsnit forstod 
at nyde. et reservespækket VB-hold - uden 
delani, lai, Collins, Brian Nielsen og de 
langtidsskadede Salou og Martin Pedersen 
og tilmed med kielstrup og Allan olesen 
startende på bænken - var barnemad for 
de storspillende odenseanere.
kun jimmy Nielsens pragtredninger forhin-
drede oB i at score mere end det ene mål, 
esben Rud lavede 10 min. inden halvtid.
efter pausen var der opløsningstendenser 
hos hjemmeholdet, og de stribedes sejr var 
ikke et mål for stort.

26-04-09

Esbjerg fB - VB   3-2 (3-1)
Jimmy Nielsen, Steffen Kielstrup (65. Sladan Peric), Bora Zivkovic 
(46. Chidi Omeje), Marc Pedersen, Allan Olesen, Brian Nielsen 
(46. Valentino Lai), Brian Priske, Rasmus Würtz, Allan Gaarde, 
Martin Borre, Baba Collins

Kampens gang:

14. 0-1 Allan Gaarde 
18. 1-1 Mikkel Vendelbo 
20. 2-1 Samel Sabanovic 
38. 3-1 Samel Sabanovic 
77. 3-2 Chidi Omeje

Dommer: Anders Hermansen

Tilskuere: 9147

Ny vejlensisk skuffelse! På et halvfærdigt 
Blue Water Arena kunne bundkollegerne 
fra Vestjylland stort set betragte sig som 
reddet efter den fortjente sejr.
end ikke Gaardes føringsmål efter et kvar-
ters tid – første gang VB var i nærheden 
af esbjerg-målet – kunne vække de sløve 
gæster, som allerede inden pausen måtte 
indkassere tre træffere, uden forsvaret 
gjorde nævneværdig modstand.
Værterne fik en smule gummiben mod slut-
ningen, og Chidis første scoring i VB-blusen 

skabte fornyet spænding ind i opgøret, hvor 
VB nu satsede alt, men alle tre point forblev 
ganske rimeligt i det vestjyske.
”Nogle af spillerne leverer en uacceptabel 
indsats!” konstaterede træner lasse Chri-
stensen efter kampen.

02-05-09

VB – Brøndby IF   1-3 (1-1)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Bora Zivkovic, Marc Pedersen, Allan 
Olesen, Brian Nielsen (71. Jonas Halling), Rasmus Würtz, Valen-
tino Lai (65. Baba Collins), Martin Borre, Allan Gaarde, Chidi 
Omeje (58. Eduardo Delani)

Kampens gang:

02. 1-0 Brian Nielsen 
11. 1-1 Max von Schlebrügge  
66. 1-2 Alexander Farnerud  
71. 1-3 Alexander Farnerud

Dommer: Henning Jensen

Tilskuere: 6804

lasse Christensen havde bedt spillerne om 
at ”æde græs”, og det gjorde de i sand-
hed i den ganske jævnbyrdige affære, som 
mesterskabsbejlerne dog til sidst trak sig 
sejrrigt ud af. 
endnu inden de små 7000 havde fundet 
på plads, havde Brian Nielsen overraskende 
bragt bundholdet foran, men som så ofte 
før fik VB snart formøblet sin føring: Von 
Schlebrügge headede et hjørne forbi jimmy 
Nielsen. 
efter Brøndby-dominans kom VB godt igen 
og dominerede 2. halvleg – indtil Farnerud 
med et rigtigt søndagsskud bragede bol-
den ind. Samme svensker øgede til 3-1, da 
han blev spillet fri af Stephan Andersens 
målspark (!!)

Rasmus Würtz – forårets bedste VB’er – i nærkamp med 
Jan Kristiansen
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10-05-09

SønderjyskE - VB   0-0
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Bora Zivkovic, Marc Pedersen (83. 
Steffen Kielstrup), Allan Olesen, Brian Nielsen (46. Eduardo 
Delani), Rasmus Würtz, Valentino Lai, Martin Borre, Allan 
Gaarde, Chidi Omeje (56. Baba Collins) 

Dommer: Thomas Vejlgaard (12. skadet og erstattet af fjerde-
dommer Peter Rasmussen)

Tilskuere: 5511

en ringe og nervøst spillet kamp gjorde 
det klart for enhver, at der var tale om 
et vaskeægte bundopgør. 
Med indskiftningen af Baba Collins kom 
der endelig lidt struktur over VB’s spil, og 
gæsterne dominerede mod slutningen. Col-
lins havde selv en friløber, og i overtiden 
havde Bora Zivkovic en kæmpechance for at 
bringe tre livsvigtige point hjem til Vejle.

13-05-09

VB – AC Horsens   1-1 (1-0)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Bora Zivkovic, Marc Pedersen, Allan 
Olesen, Allan Gaarde, Rasmus Würtz, Steffen Kielstrup (72. 
Valentino Lai), Martin Borre, Eduardo Delani, Baba Collins (72. 
Chidi Omeje)

Kampens gang:

35. 1-0 Martin Borre 
50. 1-1 Gilberto Macena

Dommer: Henrik Priegel

Tilskuere: 8725

Med de øvrige bundholds ditto magre 
pointudbytte havde VB endnu en gylden 
mulighed for at sætte sig igennem i bund-
striden. Men endnu engang blev en føring 
sat over styr.

efter en chokerende totaloffensiv fra 
gæsterne, som nemt kunne have kastet en 
føring af sig i starten, fik VB kæmpet sig 
ind i det intense og dramatiske lokalderby, 
og lidt overraskende fik Martin Borre pan-
det Allan Gaardes videreheadning i mål til 
rød føring inden pausen.
den gule Fares angrebses Gilberto Macena 
fik dog kort efter pausen udlignet værter-
nes føring, og trods store chancer – bl.a. 
flere friløbere til delani – lykkedes det ikke 
vejlenserne at passere en stærkt spillende 
Søren johumsen i Horsens-målet. Mang-
lende effektivitet i front kostede således 
endnu engang en VB-sejr.

18-05-09

FC Nordsjælland – VB   4-1 (1-1)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Allan Olesen, Marc Pedersen, Jesper 
Olesen, Søren Pallesen, Valentino Lai (64. Philip Lund), Rasmus 
Würtz, Martin Borre, Eduardo Delani (77. Jonas Halling), Baba 
Collins (64. Brian Pedersen) 

Kampens gang:

10. 1-0 Bajram Fetai 
26. 1-1 Valentino Lai 
50. 2-1 Bajram Fetai 
60. 3-1 Jonathan Richter 
90. 4-1 Bajram Fetai

Dommer: Anders Hermansen

Tilskuere: 4014

VB på jumbopladsen havde stadig en teore-
tisk chance for forbliven i SAS-ligaen, men 
den satte man eftertrykkeligt over styr hos 
ellers formsvage FCN.
Mod spil og chancer fik Valentino lai ellers 
udlignet Bajram Fetais hurtige føringsmål, 
da han udnyttede en returbold fra FCN-
keeper Novakovic. ustoppelige Fetai satte 
dog tingene på plads efter teen med yder-
ligere to scoringer, mens jonathan Richter, 
som jo senere på året skulle så grueligt 
meget igennem som offer for et lynnedslag, 
sørgede for det sidste mod svage vejlensere.
VB kunne give superligadebut til Philip lund 
og Brian Pedersen, mens det skulle vise sig 
at være den sidste kamp i VB-blusen for 
Baba Collins og Søren Pallesen.

Jimmy Nielsen og hans kollega i Horsens-buret Søren 
Jochumsen stod begge en god kamp, da rivalerne delte
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24-05-09

Randers FC - VB   3-2 (1-0)
Jimmy Nielsen, Allan Olesen, Bora Zivkovic, Steffen Kielstrup, 
Brian Priske, Brian Nielsen, Valentino Lai (75. Jonas Halling), 
Rasmus Würtz, Martin Borre, Eduardo Delani (57. Adda Djeziri), 
Philip Lund (87. Brian Pedersen)

Kampens gang:

13. 1-0 Marc Nygaard 
58. 1-1 Bora Zivkovic 
85. 2-1 Bedi Buval 
87. 3-1 Søren Berg 
89. 3-2 Adda Djeziri

Dommer: Emil Laursen

Tilskuere: 5947

Jubilar: Jimmy Nielsen: 50 kampe

den sidste matematiske redningsmulighed 
forsvandt med nederlaget på essex Park. 
kielstrup og Zivkovic var tilbage efter endt 
karantæne, og da også Brian Nielsen og 
Philip lund var med fra start, betød det 
ikke færre end fire ændringer i forhold 
til FCN-kampen.
VB kæmpede sin chance og var bedst før 
pausen, men måtte gå til pausen bagud 0-1. 
Bora Zivkovic fik i 2. halvleg udlignet på 
hovedstød efter hjørne, og kampen bølgede 
frem og tilbage, indtil Randers lukkede med 
to mål. djeziri sørgede for trøstmålet.
”Holdet har manglet fysik og teamspirit,” 
konkluderede lasse Christensen, da nedryk-
ningen var en kendsgerning.

31-05-09

VB - AGF   2-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Brian Priske (80. Per Bjørnsholm), Bora Zivkovic 
(70. Valentino Lai), Steffen Kielstrup, Jesper Olesen, Allan 
Gaarde, Rasmus Würtz, Jonas Halling, Brian Nielsen, Eduardo 
Delani (70. Brian Pedersen), Adda Djeziri

Kampens gang:

57. 1-0 Eduardo Delani 
72. 2-0 Adda Djeziri 
78. 2-1 Jesper Blicher

Dommer: Michael Johansen

Tilskuere: 5302

Debutant: Per Bjørnsholm

VB sluttede sin traditionelle franske visit i 
SAS-ligaen med en sejr mod et demotiveret 
og reservespækket AGF-mandskab og over-
lod dermed sidstepladsen til AC Horsens.
der skete ikke stort før pausen i den 
ligegyldige sommerkamp præget af pinse-
solen varme. I de sidste 45 minutter var 
VB klart dominerende og fortjente 2-0 
føringen, men som sædvanlig bragte en 

tåbelig forsvarsfejl – denne gang signeret 
Brian Priske – modstanderne ind i kampen. 
VB slap dog med skrækken.
Inden opgøret, som på lægterne blev 
domineret af hvidklædte AGF-fans, var der 
blomster til Alex Nørlund, Bora Zivkovic, jes-
per olesen, jimmi klitland, Michael Præst, 
Rasmus Würtz og Baba Collins, som alle 
sluttede deres gerning i fjordbyen.
Forberedelserne til livet i 1. division kunne 
begynde!

Ole Kristensen

Brasilianske Delani bragte hjemmeholdet foran 1-0 i sæso-
nens sidste kamp

P.A.Andersen & Sønner
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Søndergade 24
VEJLE

Tlf. 75 72 63 00 

Skyttehusgade 28
VEJLE

Tlf. 75 82 00 88

Jernbanegade 9B
BØRKOP

Tlf. 75 86 76 77

Gorms Torv 5
JELLING

Tlf. 75 87 00 40

Bredballe 
Center 10

VEJLE
Tlf. 76 25 16 49

Vindinggård 
Center 27

VEJLE
Tlf. 75 84 00 86

Borgergade 12
HORSENS

Tlf. 76 25 16 49



16

AC Horsens

x
1-0

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

1-1 / 2-2

AGF

x
2-0
1-0

3-2

6-1
1-1
0-3
2-1

Brøndby 
IF

3-0
1-0
x

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

0-2

1-3

Esbjerg 
fB

1-1
3-1
1-0
x

0-2
1-1

2-1
1-0
1-1

FC 
København

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

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

FC Midt-
jylland

2-3

2-4
1-0
2-1
x

0-2
2-1

2-3
3-2

FC Nord-
sjælland

2-3
1-0

1-2
3-1

x
3-0

1-3
1-1
1-1

OB

2-1

0-0

2-1
1-1

x
0-0
1-1
0-5
0-1

Randers 
FC

1-2
3-0

3-3
0-2
6-1
3-1
x

1-1
1-2

SønderjyskE

5-1
0-0

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

3-2
1-1

AaB

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

1-1

x

AC Horsens
AGF
Brøndby IF
Esbjerg fB
FC København
FC Midtjylland
FC Nordsjælland
OB
Randers FC
SønderjyskE
Vejle Boldklub
AaB

Vejle Boldklub

0-0
1-1

3-2
4-1

4-1

3-2
0-0
x

0-0

Resultater i SAS ligaen 2008/09 - forår 2009 (runde 18-33)

            
                
Nr. Hold  V U T Score V U T Score K V U T Score     Point
1 FC København 14 2 1 42-14 9 3 4 25-12 33 23 5 5 67-26 74
2 OB 14 1 2 40-15 7 5 4 25-16 33 21 6 6 65-31 69
3 Brøndby IF 12 1 3 31-15 9 4 4 24-16 33 21 5 7 55-31 68
4 FC midtjylland 10 4 3 31-20 6 3 7 24-26 33 16 7 10 55-46 55
5 Randers FC 6 7 4 26-22 5 6 5 26-28 33 11 13 9 52-50 46
6 AGF 11 2 3 23-15 2 4 11 16-29 33 13 6 14 39-44 45
7 AaB 3 8 6 18-23 6 4 6 22-26 33 9 12 12 40-49 39
8 FC Nordsjælland 4 5 7 22-24 5 3 9 22-29 33 9 8 16 44-53 35
9 Esbjerg fB 6 4 6 16-15 1 7 9 16-26 33 7 11 15 32-41 32
10 SønderjyskE 2 8 6 15-28 3 5 9 15-28 33 5 13 15 30-56 28
11 Vejle Boldklub 3 6 7 18-32 1 7 9 12-27 33 4 13 16 30-59 25
12 AC Horsens 3 6 8 17-22 2 3 11 18-36 33 5 9 19 35-58 24

SAS liga, slutstillingen efter alle runder 2008/09
Hjemme Ude I alt

Tilskuere i foråret 2009
 
Vejle Boldklubs 16 kampe i SAS ligaen i 
foråret 2009 blev overværet af i alt 126.592 
tilskuere. det giver et gennemsnit på 7.912 
pr. kamp. de otte hjemmekampe blev over-
været af i alt 52.305 tilskuere. det giver et 
snit pr. kamp på 6.538. de otte udekampe 
blev overværet af 74.287. På udebane blev 
VB i snit set af 9.286. 

Tilskuere i foråret 2009

Vejle Stadion:    
    
FC Nordsjælland 6104
Randers FC  5655
SønderjyskE  6052
FC Midtjylland  7052
OB  6611
Brøndby  6804
AC Horsens  8725
AGF  5302 
 
I alt  52305
Snit  6538

Udebane: 
    
AGF  9148
AC Horsens  8217
FC København  23463
AaB  8840
Esbjerg fB  9147
SønderjyskE  5511
FC Nordsjælland 4014
Randers FC  5947
 
I alt  74287
Snit  9286
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Anvendte spillere i foråret
 
I forårets 16 kampe i SAS ligaen brugte Vej-
le Boldklub i alt 25 spillere. jimmy Nielsen 
og Brian Priske spillede med i samtlige kam-
pe, mens Bora Zivkovic og Rasmus Würtz 
var med i 15 kampe. Brian Nielsen og Allan 
olesen spillede 13 kampe. I den nedenstå-
ende oversigt kan du i første kolonne se, 
hvor mange kampe den pågældende spiller 
opnåede i efteråret 2008. de to efterføl-

gende kolonner giver samme oplysninger 
for foråret 2009, samt antal kampe i dBu’s 
landspokalturnering i sæsonen 2008/2009. I 
den næstsidste kolonne kan du se det sam-
lede antal kampe i sæsonen 2008/2009 for 
den pågældende spiller. Yderst til højre kan 
du se, hvor mange kampe den pågældende 
spiller har spillet i alt for Vejle Boldklub 
efter sæsonen 2008/2009.    

Anvendte spillere i foråret
   SAS Liga  SAS Liga   DBU Landspokal   I alt 08/09   Kampe i alt
   efterår 2008  forår 2009

Alex Nørlund 11 2 2 15 229
Jesper Olesen 5 2 1 8 215
Steffen Kielstrup 15 12 1 28 174
Sladan Peric 13 4 2 19 100
Bora Zivkovic 16 15 2 33 96
Adeshina Lawal 12 0 3 15 93
Brian Nielsen 15 13 1 29 86
Søren Pallesen 15 4 1 20 83
Valentino Lai 15 12 2 29 58
Eduardo Delani 17 12 1 30 57
Jimmy Nielsen 17 16 3 36 51
Pablo Pinoñes-Arce 10 0 0 10 46
Brian Priske 16 16 0 32 32
Thomas Røll 15 0 2 17 30
Allan Olesen 15 13 2 30 30
Martin Borre 8 11 3 22 22
Rasmus Würtz 0 15 0 15 15
Wassin El Banna 10 0 3 13 13
Baba Collins 0 12 0 12 12
Allan Gaarde 0 11 0 11 11
Marc Pedersen 0 9 1 10 10
Chidi Dauda Omeje 0 8 0 8 8
Jonas Halling 0 5 0 8 8
Danilo Arrieta 5 0 1 6 6
Adda Djeziri 0 6 0 6 6
Ibrahim Salou 0 6 0 6 6
Michael Præst 0 0 2 2 5
Philip Lund 0 0 1 1 5
Helder Cabral 3 0 2 5 5
Martin Pedersen 0 5 0 5 5
Brian Pedersen 0 4 0 4 4
Bechara Oliveira 2 0 0 2 2
Mikkel Refsgaard 0 0 1 1 1
Anders K. Jacobsen 0 0 1 1 1
Jimmi Klitland 0 0 1 1 1
Tarik Kehli 0 0 1 1 1
Erik Marxen 0 1 0 1 1
Per Bjørnsholm 0 1 0 1 1

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Jubilarer

Eduardo Delani
50 kampe

VB-SønderjyskE 
d. 5/4 2009 

Jimmy Nielsen
50 kampe 
Randers-VB 

d. 24/5 2009 

Adeshina Lawal
100 kampe
VB-Næstved 
d. 6/9 2009 

Valentino Lai
50 kampe

FCK–VB 
d. 13/4 2009  

Målscorer sæson 2008/2009
                      

Brian Nielsen 1 4 5
Eduardo Delani 2 2 4
Steffen Kielstrup 3  3
Baba Collins  2 2
Ibrahim Salou  2 2
Adda Djeziri  2 2
Valentino Lai 1 1 2
Sladan Peric 1  1
Thomas Røll 1  1
Adeshina Lawal  1  1
Chidi Dauda Omeje  1 1
Allan Gaarde   1 1
Rasmus Würtz   1 1
Martin Borre   1 1
Bora Zivkovic   1 1

Efterår 
2008

Forår 
2009

Sæsonen 
08/09 i alt

Brian Nielsen forårets topscorer

Brian Nielsen blev forårets VB-topscorer med 
fire mål. Herefter fulgte eduardo delani, 
Baba Collins, Ibrahim Salou, Adda djeziri 
med hver to mål. Seks spillere blev noteret 
for en enkelt scoring. Topscorer i sæsonen 
2008/2009 blev Brian Nielsen med fem sco-
ringer foran eduardo delani med fire mål. 
Steffen kielstrup blev noteret for tre sco-
ringer. Alle sat ind i efteråret 2008.

VB jubilarer i 2009

Fire Vejle-spillere har i løbet af 2009 fejret 
kampjubilæum i den røde trøje. de fire 
spillere er eduardo delani, Valentino lai, 
jimmy Nielsen og Adeshina lawal. 

Å-centret - Søndergade 24-26 - Vejle - Tlf. 75 72 14 33
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Niels Finsensvej · 7100 Vejle
v/ Jens Henrik Petersen
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Debutanter 2009

der var i foråret ni og i efteråret fire spil-
lere, som debuterede på VB’s bedste hold. 
Spillerne i rækkefølge efter debutdato:

Spillerne i rækkefølge efter debutdato: 

Martin Pedersen skiftede i vinterpausen de 
danske mestre fra AaB ud med Vejle Bold-
klub. Venstrebacken fik desværre store dele 
af foråret spoleret af den skade, som han 
pådrog sig i kampen mod Sønderjyske. 

Adda Djeziri – lovende offensivspiller – kom 
til Vejle Boldklub fra 2. divisionsklubben FC 
Hjørring. den unge dansker har tidligere spil-
let for flere britiske klubber. 

Allan Gaarde, rutineret midtbanespiller med 
ophold i både norsk og italiensk fodbold, 
kom til Vejle fra norske Viking Stavanger. 
den hovedstødsstærke frisparksekspert er 
oprindeligt fra Grindsted og har også spil-
let ungdomsfodbold i VB, inden han fik sit 
endelig gennembrud i nordjyske AaB.   

Ibrahim Salou, fysisk stærk ghanesisk angriber 
med belgisk pas, skiftede i februar til Vejle 
Boldklub fra tyske MSV duisburg. Angriberen 
har en fortid i den belgiske storklub Club 
Brugge. 

Rasmus Würtz, fodboldens svar på en dura-
cell-kanin, blev lejet i FC københavn og viste 
sig hurtigt at være en klar forstærkning. For-
årets bedste VB’er.  

Baba Collins – ung lovende angriber fra FC 
Midtjylland – viste i glimt klassen, men leje-
svenden fik sit ophold i Nørreskoven spoleret 
af skader.  

Chidi Dauda Omeje, talentfuld angriber fra 
Vejle Boldklubs nigerianske fodboldakademi, 
kom på måltavlen i nederlaget mod esbjerg 
fB. Han er i øjeblikket langtidsskadet.

Erik Marxen – speedy venstrekantsspiller fik 
sin debut i et kort indhop mod FC københavn 
i foråret. den unge fynbo har i efteråret 
fået sit gennembrud med flere gode indhop 
og starter.   

Per Bjørnsholm – midterforsvarer af egen avl 
– der til daglig optræder på Vejle Boldklubs 
dS-hold, kom ind og leverede en godkendt 
præstation i forårets sidste opgør mod AGF. 

Chris Sørensen, ung lejesvend fra Sønderjy-
ske, debuterede i pokalkampen mod fynske 
Næsby, hvor han også kom på scoringstavlen. 

Edu Silva, ung spanier, der i sommeren kom 
til Vejle Boldklub fra Real Zaragoza. Angri-
beren fik sin debut i lokalopgøret mod FC 
Fredericia.    

Martin Pedersen VB – FC Nordsjælland  1-1 01/03 2009

Adda djeziri VB – FC Nordsjælland  1-1 01/03 2009

Allan Gaarde VB – FC Nordsjælland  1-1  01/03 2009

Ibrahim Salou VB – FC Nordsjælland  1-1 01/03 2009

Rasmus Würtz VB – FC Nordsjælland  1-1 01/03 2009

Baba Collins AGF – VB 1-1 09/03 2009

Chidi dauda omeje VB – Randers FC         1-1 16/03 2009

erik Marxen  FC københavn – VB     4-1 13/04 2009

Per Bjørnsholm VB – AGF 2-1 31/05 2009

Chris Sørensen Næsby – VB 0-2 12/08 2009 

edu Silva FC Fredericia – VB       1-1 13/09 2009

Azer Busuladzic FB – VB 0-4 23/09 2009

Henrik Andersen AB – VB 1-1 25/10 2009
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Azer Busuladzic, 17-årig midtbanespiller, fik 
sin debut mod FB i pokalen, men huskes 
især for hjemmebanedebuten mod AC Hor-
sens, hvor han fortjent blev kåret til ”Man 
of the Match” efter 90 rigtig gode minutter. 

Henrik Andersen, ung angriber af egen avl, 
der har været omkring Middelfart og kol-
ding FC, men nu er tilbage i VB. Målfarlig 
angriber på danmarksserieholdet.
  

Martin Pedersen

Per Bjørnsholm

Rasmus Würtz

Adda Djeziri

Chris Sørensen

Baba Collins

Allan Gaarde

Edu Silva

Chidi Dauda Omeje

Ibrahim Salou

Azer Busuladzic

Erik Marxen

Henrik Andersen
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Indendørs DM

Søndag den 11. januar 2009 deltog VB i 
det uofficielle danmarksmesterskab i inden-
dørs fodbold, oddset Cup, i Brøndby Hallen. 
det endte med en stor triumf, idet VB 
vandt mesterskabet og dermed kunne kalde 
sig uofficielle danmarksmestre i indendørs 
fodbold. 
en sejr, en uafgjort og et nederlag i den 
indledende pulje gav Vejle Boldklub en 
tredjeplads i pulje B. de fire point var nok 
til at sende vejlenserne i kvartfinalen som 
en af de to bedste treere. I kvartfinalen 
blev esbjerg fB besejret, og efter ameri-
kansk straffespark led lokalrivalerne fra 
AC Horsens samme skæbne i semifinalen. 
I finalen ventede de tidligere finalister fra 
FC Nordsjælland, og de måtte også give 
fortabt og se sig slået med 3-1.

Finalen:
VB – FC Nordsjælland 3-1 (målscorere: Tarik 
kehli, Adda djeziri og Philip lund)

Vejlenserne fik en drømmestart på finalen, 
da det blev 1-0 ved Tarik kehli efter blot 
46 sekunders spil. Nicki Bille udlignede fra 
en spids vinkel til 1-1 i det 4. min., men 
allerede minuttet efter bragte goalgetter 
djeziri vejlenserne foran 2-1. Scoringen kom 
efter et mønsterangreb, som Adda djeziri 
afsluttede med en flot hovedstødsscoring. 
et minut før tid lukkede Philip lund opgø-

ret med målet til 3-1. jesper olesen ero-
brede bolden og sendte den frem til lund, 
som ikke havde nogen problemer med at 
sende bolden i det tomme mål. 
efter kampen fik træner jesper Søgaard 
den obligatoriske lufttur, inden det var tid 
til præmieoverrækkelsen, hvor Vejle Bold-
klub modtog førstepræmien: en check på 
150.000 kr.
Træner jesper Søgaard var naturligvis meget 
tilfreds med sejren i oddset Cup:
”det var en fin sejr. Vi havde ikke talt 
så meget taktik. det var mere elementære 
ting om, hvordan spillerne skulle placere 
sig med og uden bold. efter en blød start 
blev vi bedre og bedre. Vi gik ydmygt til 
opgaven og fandt ud af, at vi var gode til 
at forsvare os og slå kontra. og så vandt 
vi! Vi griner lidt af, at det var klubbens 
første titel siden danmarksmesterskabet i 
1984. dengang var mange af spillerne ikke 
engang født. det kan godt være, at det 
er det uofficielle dM, vi har vundet, men 
en sejr er en sejr.”

de elleve spillere, som var med til at sikre 
Vejle Boldklub sejren i oddset Cup 2009 var:
jimmy Nielsen, jesper olesen, Marc Peder-
sen, Brian Nielsen, Søren Pallesen, Adda 
djeziri, Glenn Poulsen, Michael Præst, Phi-
lip lund, Tarik kehli, Nicolaj Hagelskjær.
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Vi tilbyder 

gulv- og tæppe-

løsninger til både 

private og erhverv

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

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

TÆTÆPPER
PRIMO
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Og nedturen fortsatte ...
Slutbillederne i TV-kampen på Slagelse 
Sta dion, hvor VB i efterårets sidste runde 
mødte Michael Schønbergs oprykkere fra 
Vestsjælland, var meget symptomatiske for 
gæsternes sæson. Ni frustrerede vejlensere 
traskede slukørede ud efter endnu et skuf-
fende nederlag – Allan olesen og Martin 
Pedersen var allerede sendt i bad af dom-
mer Bøgelund.

For efteråret har i sandhed ikke været 
nogen dans på roser for VB, som alle eks-
perter havde udset som klare oprykningsa-
spiranter sammen med AC Horsens og AB. 
de tre klubber udgør sammen med Viborg 
de eneste klubber med en fuldtidsprofessio-
nel trup, og VB’s egen målsætning var da 
også en hurtig tilbagevenden til SAS ligaen. 
det mål fortoner sig nu i horisonten, for 
facit for klubben af 1891 efter efterårets 
15 kampe er en ottendeplads med otte 
point til oprykningsstregen og ti point i den 
anden retning til kvalifikationskampstregen.

Årsagerne er til at få øje på. For mange 
kampe præget af manglende engagement 
og vilje, lemfældig omgang med målchan-
cerne, forsvindende få mål af angriberne og 
katastrofale blottelser i defensiven samt sår-
barhed over for dødbolde og dårlig udnyt-
telse af egne do. Turneringens lyspunkter 
har været få – sejren over AC Horsens var 
et af dem – mens hjemmebanenederlag til 
Næstved, FC Fyn og kolding har været bitre 
piller at sluge.

efterårets opmuntring har så ganske klart 
været dBu’s pokalturnering, ekstra Bladet 
Cup, hvor VB nu står klar til skærtorsdags 
kvartfinale mod Sønderjyske. Pokalsejre på 
Casa Arena og selvfølgelig først og frem-
mest over mesterskabsaspiranterne fra 
Brøndby har været højdepunkterne i et 
ellers forsømt efterår.

Positivt har ligeledes været, at flere af klub-
bens egne unge spillere er rykket nærmere 
førsteholdet, eksemplificeret ved Azer Busu-
ladzic – netop fyldt 18 – som har tilkæmpet 
sig en stamplads på klubbens bedste hold.

Trak begivenhederne på banen ikke altid 
de bedste avisoverskrifter med sig, gjorde 
forholdene i kulisserne det heller ikke ube-

1. division - efterår 2009

tinget. VB har i lighed med hovedparten 
af andre professionelle sportsklubber været 
mærket af finanskrisen med underskud til 
følge, ligesom der har været en del udskift-
ning i bestyrelsen. endelig valgte klubben 
midt i efteråret at tage afsked med sports-
chef Hans lauge.

Inden efterårssæsonen blev der ryddet 
noget op i førsteholdstruppen, og følgende 
spillere forlod klubben: Alex Nørlund (kar-
rierestop), Bora Zivkovic (Hjørring), jesper 
olesen (Brabrand), jimmi klitland (Frederi-
cia), Michael Præst (kolding), Rasmus Würtz 
(tilbage til FCk og herefter AaB) og Baba 
Collins (tilbage til FCM), Pablo Piñones-Arce 
(kontrakt ophævet efter at have været 
udlejet til Brommapojkarna), Sladan Peric 
(Vestsjælland). Søren Pallesen (Fredericia).
Til truppen stødte til gengæld Adeshina 
lawal efter endt lejemål i lyngby, mål-
mand Casper jacobsen (Viborg Søndermar-
ken), Chris Sørensen (Sønderjyske) samt edu 
Silva (Zaragoza). 
Nyt trænerteam i spidsen for holdet blev 
svenske Mats Gren (trænerass. Grashoppers 
Schweiz), Nicolai Wael (Sønderjyske) samt 
jesper Søgaard.

op til starten på livet i 1. division spil-
lede VB seks testkampe, som gav sejre over 
kolding FC og Viborg, mens det blev til 
nederlag mod Sønderjyske, FCk, esbjerg og 
FC Fredericia.

www.vbsvenner.dk
➚
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09-08-09

VB - Skive   5-0 (3-0)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Allan Olesen, Marc Pedersen, 
Martin Pedersen (58. Erik Marxen), Eduardo Delani, Brian Priske, 
Allan Gaarde, Adda Djeziri (70. Jonas Halling), Ibrahim Salou, 
Philip Lund (Adeshina Lawal)

Kampens gang:

09. 1-0 Allan Gaarde 
16. 2-0 Allan Gaarde 
24. 3-0 Adda Djeziri 
50. 4-0 Philip Lund 
82. 5-0 Ibrahim Salou 

Dommer: Michael Tykgaard

Tilskuere: 3146

VB’s nye svenske træner, Mats Gren, som 
havde fået Nicolai Wael og jesper Søgaard 
ved sin side, lancerede en 4-4-3 opstilling i 
den første tællende kamp i efteråret. og VB 
kom fuldstændig planmæssigt fra start. de 
gæstende skibonitter blev kørt helt over, og 
publikum kvitterede med stående applaus 
ved dommer Tykgaards slutfløjt. ”jætte-
bra!” mente Gren efter kampen.
Åbningskampen indikerede ”ein Spazier-
gang” for de rødblusede som sidst, man 
var i den næstbedste række. efteråret skulle 
dog vise, at det langtfra blev så let, som 
åbningskampen lagde op til.

16-08-09

Hvidovre - VB   1-1 (1-0)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Allan Olesen, Marc Pedersen, 
Martin Pedersen , Steffen Kielstrup, Brian Priske, Allan Gaarde, 
Eduardo Delani, Ibrahim Salou (46. Adeshina Lawal) (90. Chris 
Sørensen), Adda Djeziri (82. Philip Lund),

Kampens gang:

28. 1-0 Anders Clausen 
54. 1-1 Steffen Kielstrup

Dommer: Darko Haramija

Tilskuere: 1134

Allerede i sæsonens anden kamp kom der 
grus i det vejlensiske maskineri. et ultra-
defensivt Hvidovre-mandskab fik held til at 
lukke et svagtspillende udehold ned i 1. 
halvleg, hvor det blev til ganske få mulig-
heder til de favoriserede jyder. og nem-
mere blev det ikke, da Anders Clausens 
tilfældige scoring bragte københavnerne på 
vinderkurs efter den halve time.
et kvikkere spillende VB-mandskab åben-
barede sig efter pausen, og ikke mindst 
indskiftede lawal fik sat lidt liv i kludene. 
det blev dog ved det udlignende mål, som 
kielstrup pandede ind en halv snes minut-
ter efter teen.

23-08-09

VB - Roskilde   4-0 (2-0)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Allan Olesen, Marc Pedersen, Mar-
tin Pedersen , Steffen Kielstrup (68. Valentino Lai), Brian Priske, 
Allan Gaarde, Adda Djeziri, Adeshina Lawal (78. Philip Lund), 
Eduardo Delani (46. Ibrahim Salou)

Kampens gang:

05. 1-0 Adeshina Lawal 
32. 2-0 Adeshina Lawal 
84. 3-0 Adda Djeziri 
90. 4-0 Adda Djeziri

Dommer: Rasmus Møller Bøjer

Tilskuere: 3036

VB kom tilbage på sporet med en ny 
storsejr i Nørreskoven. Trods et yderst 
moderat tempo havde hjemmeholdet ikke 
svært ved at sætte sig tungt på kampen, 
og allerede efter fem minutter spurtede 
lawal fra gæsternes forsvar og scorede 
mellem benene på keeper lasse Sørensen. 

VB's kampe i 1. division - efterår 2009

Philip Lund jubler efter sin scoring til 4-0 i kampen mod Skive

Adeshina Lawal bragte VB på både 1-0 og 2-0 
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Nigerianeren headede også 2-0 scoringen 
ind inden pausen.
et tilfreds publikum måtte herefter ven-
te til slutminutterne, inden Adda djeziri 
også nåede at blive tomålsskytte. Martin 
Pedersen tillod sig endog at brænde fra 
11 m-pletten, da sigtekornet snarere var 
indstillet mod lysmasterne…
jimmy Nielsen modtog før kampen blomster 
af Crazy Reds efter kåringen til Årets Spil-
ler 08-09. Pumaen stod igen en fin kamp 
og pillede selv de største Roskilde-chancer.
 

30-08-09

Thisted - VB   2-3 (0-3)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Allan Olesen, Brian Priske, Martin 
Pedersen, Steffen Kielstrup, Valentino Lai (89. Marc Pedersen), 
Allan Gaarde, Adda Djeziri (75. Chris Sørensen), Adeshina Lawal 
(60. Erik Marxen), Eduardo Delani

Kampens gang:

06. 0-1 Adeshina Lawal 
18. 0-2 Allan Gaarde 
41. 0-3 Steffen Kielstrup 
66. 1-3 Christian Andreasen 
71. 2-3 Dennis Ramon Olsen

Dommer: Lars Østergaard Poulsen

Tilskuere: 1749

“Vi må lære at holde niveau i alle 90 
minutter. det er ikke godt nok,” slog en 
utilfreds, men lettet træner Mats Gren fast, 
efter at VB havde været tæt på at sætte 
en sikker føring over styr i det nordjyske.
Igen profiterede vejlenserne af en hurtig 
lawal-scoring, hvilket tvang Thisted til at 
lukke op for defensiven. der stod VB på 
det meste før pause mod et usikkert hjem-
mehold, og Gaarde og kielstrup kunne til-
syneladende afgøre kampen.
Men efter pausen forsvandt aggressiviteten 
fra gæsternes spil, og usikkerheden bredte 
sig i takt med nordjydernes reduceringsmål. 
Nærmere end en straffesparkslignende situ-
ation, som dommeren dog fik flyttet uden 
for feltet, kom Thisted dog ikke.

Allan Olesen og vejlenserne havde sit hyr med ex-VB’eren 
Ulrik Balling

06-09-09

VB - Næstved   0-2 (0-1)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Allan Olesen, Marc Pedersen, Brian 
Priske, Valentino Lai, Steffen Kielstrup, Allan Gaarde (46. Martin 
Pedersen), Adda Djeziri (63. Brian Nielsen), Ibrahim Salou (46. 
Adeshina Lawal), Eduardo Delani

Kampens gang:

26. 0-1 Rasmus Mathiesen 
67. 0-2 Jesper Blicher

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

Tilskuere: 3088  

Jubilar: Adeshina Lawal, 100 kampe

VB led et første alvorligt tilbageslag i 
kampen om en oprykningsplads, da kim 
Poulsens ultradefensive grønbluser tog alle 
tre point med hjem til Sjælland.
Værterne begyndte ellers som lyn og torden, 
og inden Næstved for alvor fik organiseret 
muren, havde de rødblusede haft tre store 
muligheder. Senere formøblede Salou en fri-
løber. Men efterhånden sandede VB-spillet 
helt til, og gæsterne kunne gennemføre 
kontraraids, som kastede to scoringer af sig. 
Mats Gren skiftede to mand allerede i pau-
sen, men gang i angrebsspillet kom der 
aldrig ud over planløse høje bolde ind i 
det overbefolkede Næstved-felt. Nærmere 
end et par forsøg på aluminiummet kom 
vejlenserne ikke, og med publikums pibe-
koncert i ørerne måtte de tomhændede 
traske til omklædningsrummet.

13-09-09

FC Fredericia - VB   1-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Allan Olesen, Steffen Kielstrup, 
Martin Pedersen, Valentino Lai, Brian Priske, Allan Gaarde, 
Adda Djeziri (70. Edu Silva), Adeshina Lawal (80. Ibrahim Salou), 
Eduardo Delani

Kampens gang:

60. 0-1 Adeshina Lawal 
70. 1-1 Jakob Rasmussen

Dommer: Lars Skibild Jensen

Tilskuere: 2850

Debutant: Edu Silva

det blev en kontroversiel situation i kam-
pens døende sekunder, som til at domi-
nere overskrifterne – ikke blot dagen efter, 
men i en rum tid efterfølgende. Indskiftede 
Salou sparkede på underkanten af overlig-
geren, linjedommeren så bolden inde og 
markerede for mål – på sin måde – men 
dommer Skibild misforstod signalet og lod 
spillet fortsætte. dBu nåede senere frem 
til, at resultatet skulle stå ved magt. ”en 
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skandale”, kommenterede Mats Gren kort 
dommertriofadæsen. 
Selve kampen, blev, som disse lokalopgør er 
flest – kampbetonet, uden meget godt spil. 
1. halvleg tilhørte Fredericia, 2. gæsterne. 
lawal var målscoreren for VB – efter stol-
peskud af lai.

20-09-09

VB - Lyngby   2-2 (1-1)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Allan Olesen, Marc Pedersen, Martin 
Pedersen, Valentino Lai, Steffen Kielstrup, Allan Gaarde, Martin 
Borre (48. Adda Djeziri), Adeshina Lawal (59. Ibrahim Salou), 
Eduardo Delani (69. Edu Silva)

Kampens gang:

10. 1-0 Allan Gaarde 
21. 1-1 Emil Larsen 
51. 1-2 Jeppe Brandrup 
90. 2-2 Allan Gaarde

Dommer: Jakob Kehlet

Tilskuere: 2809

VB måtte – hvad bestemt ikke var tilfældet 
før kampen - ende med at være lykkelig 
for det ene point, som Allan Gaarde red-
dede dybt inde i overtiden.
en i forrige kamp syg Marc Pedersen var 
med igen, Borre rykket frem på højrekanten 
og Priske ned som højre back. Relativt hur-
tigt gik Mats Gren – utilfreds med kampens 
udvikling - over til 4-4-2.
VB fik en ønskestart, da Gaarde hurtigt 
scorede med højrebenet, men københav-
nerne fik udlignet på en forsvarsfadæse. VB 
bevarede et vist initiativ mod et imidlertid 
velspillende lyngby-mandskab, som da også 
kom foran kort efter pausen, da VB-forsva-
ret så beundrende til, da jeppe Brandrup 
bankede bolden i mål fra 20 meter.
der var flere muligheder til begge hold 
i den underholdende kamp, inden Gaarde 
kunne sparke det ene point hjem til VB, 
da han 3.41 inde i overtiden sænkede et 
frispark begået mod Valentino lai.

26-09-09

Frem - VB   0-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Allan Olesen, Marc Pedersen, Steffen Kielstrup, 
Martin Pedersen, Jonas Halling, Valentino Lai (87. Azer Busu-
ladic), Allan Gaarde, Eduardo Delani, Ibrahim Salou, Adeshina 
Lawal (60. Adda Djeziri) 

Kampens gang:

80. 0-1 Eduardo Delani

Dommer: Darko Haramija

Tilskuere: 669

VB vandt i triste kulisser i Valby Idrætspark 
som ventet kampen mod bundholdet Frem, 
som mødte op med et frisk 1-8 nederlag 
til Horsens i bagagen. det holdt dog hårdt 
for gæsterne i en uskøn og chancefattig 
kamp. Før pausen havde Salou den absolut 
største mulighed, da han få centimeter fra 
målstregen skrabede bolden til målspark.
Gæsterne var farligst efter pausen, og der 
kunne ikke indvendes noget imod, at delani 
med ti minutter igen headede afgørelsen i 
mål på lais indlæg. Frems indhopper Prince 
Nana havde to fine muligheder for udlig-
ning, men VB tog trods dårligt spil alle 
tre point med til jylland.

04-10-09

VB - FC Fyn   1-3 (1-1)
Jimmy Nielsen, Allan Olesen, Steffen Kielstrup, Marc Pedersen, 
Martin Pedersen, Valentino Lai, Brian Priske, Allan Gaarde, 
Martin Borre (67. Adda Djeziri), Ibrahim Salou (64. Edu Silva), 
Eduardo Delani

Kampens gang:

06. 1-0 Valentino Lai 
23. 1-1 Claus Pedersen 
64. 1-2 Lwasi Sahula 
90. 1-3 Lasse Vibe

Dommer: Henrik Kragh

Tilskuere: 3301

Den dobbelte målscorer Allan Gaarde reddede 2-2 til VB 
langt inde i overtiden

Jimmy Nielsen og Adda Djeziri græmmer sig efter, at FC 
Fyn har gjort det til 1-3
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en af efterårets adskillige traumatiske ople-
velser, da VB chokerende – trods momentvis 
godt spil og mange chancer – smed alle tre 
point mod oprykkerne fra FC Fyn.
Hjemmeholdet fik ellers en ønskestart mod 
endnu en defensiv modstander, da lai 
udnyttede en af mange fine VB-muligheder 
mod et i starten sejlende fynsk mandskab. 
Men odenseanerne fandt sig selv, og den 
tidligere kFC-spiller Claus Pedersen udlig-
nede  på frispark. 
også i 2. halvleg havde et desperat angri-
bende VB-hold masser af muligheder, men 
så trådte Allan olesen i bolden, og sydafri-
kaneren Sahula scorede. da jimmy Nielsen 
gik med frem mod slutningen, kunne øbo-
erne nette i et tomt mål og endegyldigt 
chokere odds-sætterne. 

18-10-09

VB - AC Horsens   1-0 (1-0)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Allan Olesen, Marc Pedersen, Martin 
Pedersen, Valentino Lai (68. Adda Djeziri), Azer Busuladzic, Allan 
Gaarde, Martin Borre, Adeshina Lawal (82. Ibrahim Salou), Brian 
Nielsen (75. Erik Marxen)

Kampens gang:

02. 1-0 Adeshina Lawal

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

Tilskuere: 3923

endelig en forløsende sejr til de hårdt prø-
vede vejlensere over en af de absolutte 
oprykningsfavoritter. lokalderbyet vil som 
så ofte ikke blive husket for sit polerede 
fodboldspil, men for fight og indædt kamp 
for hver en meter territorium, mens det 
var småt, hvad der skete foran de to mål.
VB – med delani og kielstrup ude med ska-
der, men med comeback til Brian Nielsen og 
første startelleverposition til purunge Azer 

Busuladzic – afgjorde kampen allerede i det 
2. minut, da lawal headede Brian Nielsens 
hovedstødsaflevering i mål.
Remis ville ikke have været urimeligt, men 
med de tre point var VB stadig med i kam-
pen om topplaceringerne.

22-10-09

Viborg - VB   2-1 (2-1)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Brian Priske, Marc Pedersen, Martin 
Pedersen, Valentino Lai, Jonas Halling,  Azer Busuladzic (64. 
Ibrahim Salou), Adda Djeziri (56. Erik Marxen), Adeshina Lawal, 
Brian Nielsen (74. Edu Silva)

Kampens gang:

19. 1-0 Søren Ulrik Vestergaard 
23. 2-0 Asbjørn Sennels 
44. 2-1 Brian Nielsen

Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen

Tilskuere: 2126

”Vi mangler vilje, vilje og vilje fra første 
minut,” erkendte en skuffet Mats Gren efter 
den udsatte kamp i Viborg, hvor VB slet 
ikke formåede at følge takterne op fra 
Horsens-kampen og bringe sig afgørende 
tilbage i oprykningskampen.
VB, der havde Allan Gaarde og Allan olesen 
ude med henholdsvis skade og karantæne, 
måtte se hjemmeholdet sidde på alt før 
pausen og komme foran 2-0 på to hjørne-
spark, hvor der blev dækket elendigt op i 
VB-forsvaret. Brian Nielsen bragte dog med 
et flot mål håbet tilbage kort inden teen.
et svagt spillende VB-hold havde dog kun 
få muligheder for udligning efter pausen, 
og de tre point blev i domkirkebyen.

25-10-09

AB - VB   1-1 (0-1)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Allan Olesen, Steffen Kielstrup, 
Erik Marxen, Martin Borre, Azer Busuladzic, Valentino Lai (61. 
Eduardo Delani), Allan Gaarde, Adeshina Lawal (73. Jonas Hal-
ling), Brian Nielsen (85. Henrik Andersen)

Kampens gang:

31. 0-1 Brian Nielsen 
89. 1-1 Mathias Tauber

Dommer: Henrik Priegel

Tilskuere: 1362

Debutant: Henrik Andersen

VB var ganske få minutter fra at tilføje aka-
demikerne deres første nederlag i sæsonen. 
Gæsterne stillede op i en ny 4-4-2 formation 
og havde Allan olesen, kielstrup, Gaarde 
og erik Marxen som nye i startformationen 

Erik Marxen fik sit gennembrud i efteråret. Her ses han 
i aktion mod AC Horsens
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i forhold til kampen i Viborg.
Vejlenserne dominerede 1. halvleg mod 
et noget tøvende Gladsaxe-hold, og Brian 
Nielsen kunne fortjent bringe jyderne foran 
efter en halv time på et afrettet skud.
VB afgav dog initiativet til hjemmeholdet 
efter pausen og lod sig presse i bund, og 
ufortjent var det ikke, at de grønblusede fik 
udlignet ganske kort før tid. Som det var 
tilfældet mod Viborg, var det opdækningen 
ved et hjørnespark, der kiksede for VB’erne.
Henrik ”lille A” Andersen fik sin debut 
kort før tid. 

31-10-09

Brabrand - VB   0-2 (0-1)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Allan Olesen, Marc Pedersen (19. 
Azer Busuladzic), Erik Marxen (46. Philip Lund), Martin Borre, 
Steffen Kielstrup, Valentino Lai (73. Jonas Halling), Allan Gaarde, 
Brian Nielsen, Adeshina Lawal

Kampens gang:

12. 0-1 Allan Gaarde (str.) 
57. 0-2 Valentino Lai

Dommer: Rasmus Møller Bøjer

Tilskuere: 609

Ikke sprudlende, men professionelt arbejde, 
da VB sikkert besejrede divisionens bund-

prop. Gæsterne, der tidligt i kampen måtte 
se Marc Pedersen udgå med en skade, kom 
hurtigt foran, da Gaarde eksekverede et 
straffe begået mod Valentino lai.
Vejlenserne dominerede kampen mod et 
kun sporadisk angribende Århus-hold, og 
lai kunne cementere sejren, da han flug-
tede VB på 2-0 efter en times spil.
”Banen var svær, og de ville ikke spille med, 
så jeg er fint tilfreds med vores indsats, ” 
konkluderede Mats Gren.

08-11-09

VB - Kolding FC   0-2 (0-0)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Allan Olesen, Marc Pedersen, Martin 
Pedersen, Brian Nielsen (79. Edu Silva), Steffen Kielstrup, Azer 
Busuladzic (68. Adda Djeziri), Eduardo Delani (55. Allan Gaarde), 
Ibrahim Salou, Adeshina Lawal

Kampens gang:

53. 0-1 Jesper Christiansen 
65. 0-2 Martin Jensen

Dommer: Michael Tykgaard

Tilskuere: 3648

”ufattelig ringe og pinligt,” skrev anfø-
rer jimmy Nielsen i sin blog på klubbens 
hjemmeside efter det, han betegnede som 
den ringeste præstation, han havde været 

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

Total- og hovedentrepriser
Nybygninger
Tilbygninger
Reparationsarbejde
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med til.
VB, der kun i kampens start havde et par 
sporadiske chancer, tabte fortjent til nabo-
byens bundhold, som på dagen var langt 
mere opsat. koldingenserne kontraangreb 
frisk og uimponeret – ikke mindst anført 
af den tidligere VB’er justice erhenede.
et højlydt utilfreds hjemmepublikum måtte 
nøjes med nostalgisk at glædes ved min-
derne, da VB’s sidste danmarksmestre fra 
1984 blev præsenteret i pausen.

15-11-09

FC Vestsjælland - VB   2-1 (2-0)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Marc Pedersen, Steffen Kielstrup, 
Allan Olesen, Martin Borre (72. Ibrahim Salou), Azer Busuladzic, 
Valentino Lai (27. Jonas Halling), Martin Pedersen, Brian Nielsen, 
Adeshina Lawal (53. Philip Lund)

Kampens gang:

21. 1-0 Jesper Grønborg 
30. 2-0 Rasmus Festersen 
87. 2-1 Jonas Halling

Rødt kort: Allan Olesen (29.), Martin Pedersen (90.) 

Dommer: Kent Bøgelund

Tilskuere: 1772

VB sluttede et annus horribilis på Slagelse 
Stadion, da oprykkerne fortjent vandt 2-1 
over et vejlensisk mandskab, som måtte 
slutte kampen med ni mand.
jyderne havde Valentino lai og Martin 
Borre med igen efter overstået karantæ-
ne – Salou og delani gled ud. endvidere 
optrådte Martin Pedersen for første gang 
som kantspiller, da Allan olesen overtog 
venstre backpladsen. jonas Halling måtte 
hurtigt afløse en skadet lai.
efter en nogenlunde jævnbyrdig start fik 
gæsterne ikke dækket op for et langt ind-
kast, og jesper Grønborg kunne bringe sjæl-
lænderne foran. da Allan olesen kort efter 

for anden gang så gult og dermed rødt, 
blev det for alvor op ad bakke.
Indskiftede jonas Halling fik reduceret kort 
før tid på et flot langskud, men da Mar-
tin Pedersen umiddelbart efter brokkede 
sig til et rødt kort, kom den vejlensiske 
slutspurt aldrig.

Ole Kristensen

 

 
 

Kolding-drengen Azer Busaladzic måtte se sig besejret 
af hjembyens helte

Vestergade 18
7100 Vejle

telefon 75 82 14 22
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AB
AC Horsens
Brabrand
FC Fredericia
FC Fyn
FC Roskilde
FC Vestsjælland
Frem
Hvidovre
Kolding FC
Lyngby
Næstved
Skive
Thisted
Vejle Boldklub
Viborg

Resultater i 1. division efterår 2009 (runde 1-15)

AB 

X

2-3
0-0

2-4
1-2

2-0
3-4
0-0

AC 
Horsens

0-0
X

2-3
0-4

2-3
2-1
1-2
2-5

1-0

Brabrand

1-1
4-1
X

1-1
3-2

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

FC 
Fredericia

0-2
2-2
0-1
X

0-3

1-0

0-1

2-1

0-0

FC Fyn

3-0

X
0-3

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

1-3
0-0

FC 
Roskilde

0-2

X

2-2

0-5

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

FC Vest-
sjælland

4-0
0-1

1-4
1-2
X

4-3
3-2
0-3

Frem

4-2
8-1
2-2
5-1
3-1

1-1
X

1-1

2-0

Hvidovre

2-1
1-2

1-1
0-2
2-4

X

3-2
2-3

Kolding 
FC 

5-0

5-3
3-2
0-0
X

4-4
0-2
2-2

Skive

2-0

2-0
3-0
1-2

X
0-2
5-0
2-1

Lyngby

2-2

0-4

1-3

3-0
X

1-1
4-3

2-2
1-0

Thisted

1-0
1-2

2-3

5-0

1-1

3-2
4-1

X

Næstved

3-0

1-1

0-1

0-3

X
1-5

0-2
1-1

Vejle 
Boldklub

1-1

0-2
1-1

2-1
0-1
1-1

2-3
X

2-1

Viborg

0-0
0-1
1-1
1-0

2-1
2-2
0-3

2-1

X

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk

            
                
Nr. Hold  V U T Score V U T Score K V U T Score     Point
1 AC Horsens 5 1 1 21-6 5 1 2 18-10 15 10 2 3 39-16 32
2 FC Fredericia 5 1 1 17-4 4 2 2 10-5 15 9 3 3 27-9 30
3 Lyngby 7 0 0 19-10 2 3 3 15-14 15 9 3 3 34-24 30
4 FC Vestsjælland 5 2 1 18-10 4 0 3 15-13 15 9 2 4 33-23 29
6 Næstved 4 1 3 16-11 4 2 1 13-6 15 8 3 4 29-17 27
5 AB 2 5 1 11-8 4 2 1 13-10 15 6 7 2 24-18 25
7 Viborg 4 3 0 10-6 2 3 3 9-8 15 6 6 3 19-14 24
8 Vejle Boldklub 3 1 3 13-9 3 3 2 11-9 15 6 4 5 24-18 22
9 Hvidovre 1 4 3 8-11 4 1 2 15-11 15 5 5 5 23-22 20
10 Thisted 3 3 2 13-12 2 1 4 9-17 15 5 4 6 22-29 19
11 FC Fyn 1 2 4 10-16 4 1 3 12-11 15 5 3 7 22-27 18
12 Skive 3 1 4 16-21 2 0 5 5-15 15 5 1 9 21-36 16
13 Kolding FC 2 0 6 12-18 1 3 3 13-19 15 3 3 9 25-37 12
14 FC Roskilde 1 1 6 7-21 2 2 3 13-12 15 3 3 9 20-33 12
15 Frem 2 2 3 10-11 0 3 5 9-26 15 2 5 8 19-37 11
16 Brabrand 0 2 5 5-11 0 2 6 5-20 15 0 4 11 10-31 4

1. division, stillingen efter alle runder efteråret
Hjemme Ude I alt
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Anvendte spillere i efteråret

I efterårets 15 kampe i 1. division brugte 
Vejle Boldklub 22 forskellige spillere. jimmy 
Nielsen spillede alle kampene, mens Ade-
shina lawal, Allan olesen og Brian Priske 
blev noteret for 14 kampe. Fire spillere var 
med i 13 kampe. I nedenstående oversigt 
kan du i første kolonne se, hvor mange 
kampe den pågældende spiller opnåede i 
1. division i efteråret 2009. I den efter-
følgende kolonne kan du se, hvor mange 
kampe den pågældende spiller spillede i 
ekstra Bladet Cup i efteråret. I den sidste 
kolonne kan du se, hvor mange kampe den 
pågældende spiller spillede i alt i efteråret.     

Anvendte spillere efteråret 2009
   
 
Jimmy Nielsen  15 4 19
Adeshina Lawal  14 4 18
Brian Priske  14 3 17
Marc Pedersen  13 4 17
Martin Pedersen 13 4 17
Allan Olesen  14 2 16
Martin Borre  13 3 16
Steffen Kielstrup 11 4 15
Valentino Lai  12 3 15
Allan Gaarde  13 2 15
Adda Djeziri  12 3 15
Ibrahim Salou  12 2 14
Eduardo Delani  11 2 13
Azer Busuladic  9 1 10
Erik Marxen  6 3 9
Brian Nielsen  7 1 8
Jonas Halling  6 2 8
Philip Lund  5 2 7
Edu Silva  5 1 6
Chris Sørensen  2 2 4
Brian Pedersen  0 2 2
Henrik Andersen 1 0 1

1. division
efterår 2009

Ekstra Bladet
Cup

Kampe
i alt

Tilskuere i efteråret 2009

Udebane: 
 
Hvidovre 1134
Thisted 1249
FC Fredericia 2850
Frem 669
Viborg 2126
AB 1362
Brabrand 609
FC Vestsjælland 1772

I alt 11771
Snit 1471

Vejle Stadion: 

Skive  3146
FC Roskilde 3036
Næstved 3088
Lyngby  2809
FC Fyn  3301
AC Horsens 3923
Kolding FC 3648

I alt 22951

Snit 3279

Tilskuere i efteråret 2009 

Vejle Boldklubs 15 kampe i efteråret 2009 
blev overværet af i alt 34.722 tilskuere. det 
giver et gennemsnit på 2.315 tilskuere pr. 
kamp. de syv hjemmekampe blev overværet 
af i alt 22.951. det er et gennemsnit på 
3.279 pr. kamp. de otte udekampe blev 
set af i alt 11.771 tilskuere eller et snit 
på 1.417 pr. kamp.     

Allan Gaarde efterårets topscorer

Vejle Boldklubs topscorer i efteråret blev 
Allan Gaarde med seks scoringer. Tæt 
forfulgt af Adeshina lawal med fem mål. 
Herefter følger Adda djeziri med tre mål.
Tre spillere har lavet to mål hver, og fire 
spillere står noteret for 1 mål.

Allan Gaarde 6
Adeshina Lawal 5
Adda Djeziri 3
Valentino Lai 2
Steffen Kielstrup 2
Brian Nielsen 2
Philip Lund 1
Ibrahim Salou 1
Jonas Halling 1
Eduardo Delani 1 
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Ekstra Bladet Cup 09/10

Hele fem gange har VB ligget i dBu’s lod-
trækningsbowle i dette efterår. Pokalsuc-
cesen, som bl.a. er gået ud over favorise-
rede AC Horsens og Brøndby, står således 
i skærende kontrast til vejlensernes vanske-
ligheder i turneringskampene.
ekstra Bladet Cup 2009-10 har foreløbig 
været rig på overraskelser. I samme runde, 
som VB eliminerede holdet fra Vestegnen, 
måtte AaB lade livet mod Hobro, ligesom 
FCk blev kørt over 5-0 af Sønderjyske.
og netop sønderjyderne er VB’s næste 
modstander i skærtorsdags kvartfinale. det 
tegner særdeles åbent, hvem der i denne 
kamp vil være i stand til at sætte sig på 
en semifinaleplads.

12-08-09

Næsby - VB   0-2 (0-1)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Brian Priske, Marc Pedersen, Martin 
Pedersen, Steffen Kielstrup, Jonas Halling, Allan Gaarde, Adda 
Djeziri (58. Chris Sørensen), Adeshina Lawal (72. Brian Pedersen), 
Philip Lund (58. Erik Marxen)

Kampens gang:

25. 0-1 Steffen Kielstrup 
79. 0-2 Chris Sørensen

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 448

Debutant: Chris Sørensen

VB fik en blød indtræden i årets pokal-
turnering, ekstra Bladet Cup, da Næsby på 
fynsk græs blev slået 2-0. Gæsterne viste 
i den første halve time forskellen på den 
næstbedste og tredjebedste række, og 
Steffen kielstrup kunne fortjent kanonere 
gæsterne foran. 
Fynboerne kom bedre med mod halvlegens 
slutning og havde bl.a. en friløber, ligesom 
de med rette følte sig snydt for et straf-
fespark.
jyderne dominerede igen efter pausen, og 
debutanten Chris Sørensen kunne slå sejren 
fast. Han skyldte dog også et mål, da han 
kort forinden havde brændt en direktør af 
dimensioner.

26-08-09

AC Horsens - VB   0-1 (0-0)
Jimmy Nielsen, Martin Borre, Steffen Kielstrup, Marc Pedersen 
(85. Chris Sørensen), Martin Pedersen, Valentino Lai (73. Erik 
Marxen), Brian Priske, Allan Gaarde, Brian Nielsen (46. Adda 
Djeziri), Adeshina Lawal, Eduardo Delani

Kampens gang:

53. 0-1 Eduardo Delani

Dommer: Michael Svendsen

Tilskuere: 2977

Var VB’s første runde lidt af en walkover, 
måtte klubben med de stolte pokaltradi-
tioner – som ganske vist ligger nogle år 
tilbage – kæmpe anderledes hårdt for at 
skaffe sig adgang til tredje runde. 
de små 3000 tilskuere – heraf en stor del 
lydstærke vejlensere – kunne se et typisk 
ACH-VB opgør før pausen, chancefattigt og 
hårdt spillet. efter pausen tog gæsterne 
imidlertid teten, og det var helt fortjent, at 
delani kunne overspurte den gule defensiv 
og score sejrsmålet.
Mats Gren var efter kampen tydeligt til-
freds med holdets fighting spirit i et barsk 
lokalderby.

23-09-09

FB - VB   0-4 (0-1)
Jimmy Nielsen, Allan Olesen, Steffen Kielstrup, Marc Pedersen, 
Martin Pedersen, Adda Djeziri, Jonas Halling, Valentino Lai (71. 
Azer Busuladzic), Brian Pedersen, Edu Silva (46. Adeshina Lawal), 
Ibrahim Salou

Kampens gang:

15. 0-1 Edu Silva 
53. 0-2 Brian Pedersen 
73. 0-3 Ibrahim Salou 
89. 0-4 Adeshina Lawal 

Dommer: Brian Lindorf Hansen 

Tilskuere: 620

Debutant: Azer Busuladzic

det var på Frederiksberg…, at VB løste bil-
let til endnu en runde i pokalkarrusellen. 
danmarksserieholdet gjorde pæn modstand 
mod overmagten, men forhindre en solid, 
jysk sejr kunne københavnerne ikke. 
”det mindede lidt om en træningskamp,” 
konstaterede træner Gren efter kampen, 
som så et VB-hold, der holdt sig tilbage 
i nærkampene.
edu Silva scorede sit første mål for klubben, 
ligesom der var tale om førsteoptræden for 
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stortalentet Busuladzic, som senere skulle 
vise sig at få en fremtrædende rolle for 
Vejle-holdet.

28-10-09

VB - Brøndby   1-0 (1-0)
Jimmy Nielsen, Brian Priske, Allan Olesen, Marc Pedersen, Martin 
Pedersen, Martin Borre, Steffen Kielstrup (71. Azer Busuladzic), 
Valentino Lai, Eduardo Delani (67. Erik Marxen), Adeshina Lawal, 
Ibrahim Salou (80 Ibrahim Salou). 

Kampens gang:

08. 1-0 Eduardo Delani

Dommer: Nicolai Vollquartz 

Tilskuere: 3267

I lighed med pokalkampen i Horsens blev 
delani matchvinder i en VB-sejr, som odds-
sætterne havde sat til 6,0!
Sejren var dog lige så fortjent, som den 
var overraskende. Hjemmeholdet sad – da 
brasilianeren først havde headet lawals ind-
læg i kassen - på det meste af kampen 
mod kent Nielsens noget famlende mester-
skabsaspiranter. Ganske vist måtte Pumaen 
i VB-målet mod slutningen diske op med 
bl.a. en mirakelredning på Morten ”dun-
can” Rasmussens forsøg, men i den mod-
satte ende havde Adeshina lawal truffet 
trekantsammenføjningen, ligesom der var 
andre gode VB-tilbud.
”det var bra for moralen,” konstaterede 
Mats Gren, men desværre smittede aftenens 
fremragende VB-indsats ikke rigtig af på 
de efterfølgende præstationer i 1. division..

Ole Kristensen

Vejlenserne jubler efter Delanis scoring til 1-0



36

Danmarksserien forår 2009

Danmarksserien pulje 3 forår 2009

Kampresultater

05-04-09  Holstebro-Vejle 0-0  
13-04-09  Vejle-Aabyhøj 1-1  
18-04-09  Tjørring-Vejle 3-2  
25-04-09  Vejle-Lindholm 2-0  
29-04-09  Vejle-Horsens 1-4  
02-05-09  Vejle-Grenaa 0-3  
09-05-09  Silkeborg-Vejle 5-1  
16-05-09  Vejle-Fredericia KFUM 6-2  
23-05-09  Haderslev-Vejle 2-1  
30-05-09  Vejle-Viborg 0-1  
06-06-09  Aarhus Fremad-Vejle 1-1  
13-06-09  Odder-Vejle 1-0  
20-06-09  Vejle-Aalborg Freja 4-3  

 
  

danmarksserieholdets træner jesper Søgaard 
lagde før forårssæsonen ikke skjul på, at udvik-
ling af spillerne var langt vigtigere end resulta-
terne. oprykning var ikke et tema for hverken 
træneren eller holdet før sæsonstarten. efter 
det resultatmæssigt flotte efterår i 2008 endte 
forårssæsonen da heller ikke prangende for 
dS-holdet. Status efter forårssæsonen var 3 
sejre, 3 uafgjorte og 7 nederlag, hvilket ikke 
levede op til efterårets gode resultater, hvor 
man gik til vinterpause på en suveræn før-
steplads med hele seks point ned til Silkeborg 
på andenpladsen. da forårets 13 kampe var 
færdigspillet, var rækkens dukseplads blevet 
skiftet ud med fjerdepladsen. Mens holdet i 
efterårssæsonen havde et scoringsgennemsnit 
på 2,0 pr. kamp, var den gode målnæse væk 
i foråret, hvor holdet kun formåede at score 
0,7 mål pr. kamp.  
danmarksserieholdet løb dog ind i både mål-
rige nederlag og sejre i foråret, hvor holdet 
blandt andet tabte 5-1 til Silkeborg og 4-1 
til AC Horsens, mens man vandt 6-2 over 

Fredericia kFuM og 4-3 over Aalborg Freja. 
Træner jesper Søgaard var efter nederlaget til 
AC Horsens ude med en opfordring om, at 
indstillingen skulle blive bedre i fremtiden. I 
lokalopgøret blev VB ofre for egen manglende 
indstilling, og holdet blev derfor udspillet af 
rivalerne. 
Forårssæsonen blev sluttet af med en forry-
gende kamp på Vejle Stadion, hvor VB vandt 
med 4-3 over Aalborg Freja, der havde den 
tidligere VB’er Calle Facius som træner. I en 
meget underholdende kamp i strålende sol-
skinsvejr lykkedes det Henrik ”lille A” Ander-
sen at score sejrsmålet til 4-3 i det 91. minut. 
VB sluttede dermed forårssæsonen af med 
manér efter en svingende sæson med både 
gode og dårlige præstationer.  

Danmarksserien pulje 3 2008/2009  

Slutstillingen

 k v u t mål point
1.  Silkeborg 26 16 6 4 69 - 28 54   
2.  Holstebro 26 14 4 8 56 - 37 46   
3.  Horsens 26 13 6 7 54 - 37 45   
4.  Vejle 26 12  6   8   45 - 35   42   
5.  Haderslev 26 13 2  11   52 - 48   41   
6.  Tjørring 26   11  7   8   48 - 35   40   
7.  Grenaa 26   11  6   9   33 - 29   39   
8.  Odder 26   10  7   9   44 - 43   37   
9.  Aarhus Fremad 26    8  10  8   36 - 34   34   
10. Lindholm 26    8  8  10   32 - 43   32   
11. Aalborg Freja 26    9  4  13   40 - 60   31   
12. Viborg 26    8  6 12 36 - 46   30   
13. Fredericia KFUM 26 5 6 15 36 - 61 21   
14  Aabyhøj 26 3 4  19   25 - 70   13   
 
  

Husk kvalitetsmaling hos...

FARVEGÅRDEN
v/ Malermester Claus Møller Jensen

Fredericiavej 69A • 7100 Vejle
Tlf. 75 85 34 00 • www.farvegaarden.dk

Åbningstider: 
Man.-fre. kl. 9.00-17.30

Lør. kl. 9.00-13.00
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Danmarksserien efterår 2009

Danmarksserien pulje 3 efterår 2009  

Stillingen halvvejs

 k v u t mål point
1.  Horsens 13 10  3  0   41 - 16   33   
2.  Vejle 13   8  3  2   28 - 19   27   
3.  Skovbakken 13   7  2  4   36 - 19   23   
4.  Aalborg Freja 13   6  4  3   22 - 17   22   
5.  Haderslev 13   5  6  2   29 - 14   21   
6.  Aarhus Fremad 13 6  3  4   20 - 16   21   
7.  Silkeborg 13   6  2  5   31 - 22   20   
8.  Herning 13   6  2  5   26 - 29   20   
9.  Lindholm 13   4  5 4 16 - 16   17   
10. Aalborg KFUM 13 4 1 8 16 - 25 13   
11. FC Djursland 13 3 3 7 14 - 28 12   
12. Odder 13 2 3 8 20 - 36 9   
13. Kjellerup 13   3  0  10  18 - 38    9   
14. Skive 13   2  1  10  18 - 40    7   
 

I sommerpausen fik VB som bekendt ny træ-
ner og nye assistenttrænere til førsteholdet. 
det betød, at Nicolai Wael og jesper Søga-
ard sammen skulle stå for danmarksserie-
holdet, hvor de fra kamp til kamp skiftedes 
til jobbet. det blev en rigtig flot efterårs-
sæson for dS-holdet, skønt der hele tiden 
var mange udskiftninger. Holdet bestod af 
mange unge spillere krydret med et par 
aldrende, som egentlig havde sat støvlerne 
på hylden. Blandt andet måtte Nicolai Wael 
selv flere gange spille på holdet, da der 
til tider manglede spillere. Rollen som spil-
lende træner udfyldte han på fornem vis, 
og her ved efterårssæsonens slutning lig-
ger VB-mandskabet på en flot andenplads 
i pulje 3 med 27 point for 13 kampe. 
Pointene fordelte sig på otte sejre, tre 
uafgjorte og kun to nederlag. det største 
nederlag kom på Nicolai Waels tidligere 
hjemmebane, Haderslev Stadion, hvor hol-
det løb ind i en øretæve på 5-0 til Haderslev. 
den største sejr til VB kom på hjemmebane 
mod bundholdet kjellerup, som ligeledes 
blev sendt hjem med et 5-0 nederlag i 
bagagen. dS-holdet er kun overgået af AC 
Horsens, som har fået 33 point i løbet af 
efteråret. VB mandskabet havde i efteråret 
et scoringsgennemsnit på 2,2 mål pr. kamp, 
mens der i gennemsnit gik 1,5 mål ind i 
de vejlensiske netmasker. 
efterårssæsonen gav blandt andet debut 
til stortalenterne Alexander Scholz fra u/19 
holdet samt Niels Bisp Rasmussen, der til 
dagligt spiller på VB’s u/17 hold. dette skete 
i efterårets sidste hjemmekamp mod Her-
ning. en kamp, der for øvrigt også havde 

eduardo delani med fra førsteholdstruppen. 
kampen endte 2-2, skønt VB mandskabet 
leverede en sjældent set sløj indsats. efter 
at have været bagud med 0-2 indtil 15 
minutter før tid, lykkedes det alligevel at 
vende skuden og hive det uafgjorte resultat 
i land. Først reducerede delani, og med 7 
minutter tilbage af kampen scorede Henrik 
”lille A” Andersen til slutresultatet. 
der var derfor dømt topkamp i efterårets 
sidste kamp, hvor VB gæstede Casa Arena i 
Horsens. kampen, som mest vil blive husket 
for AC’s jimmy Mayasis usportslige fejring af 
en scoring samt Simon Smidts drømmemål af 
et langskud, endte uafgjort 2-2. Med resulta-
tet kunne dS-holdet gå til vinterpause med 
et forspring på fire point ned til Skovbakken 
på tredjepladsen. efter topkampen i Horsens 
kunne Nicolai Wael gøre status efter første 
halvår i danmarksseriens pulje 3, og det var 
en tilfreds træner, der kunne se tilbage på 
det resultatmæssigt gode efterår. 
”Vi sluttede fantastisk af. At vi ender på 
andenpladsen, må siges at være rigtig flot. 
det har været et meget ujævnt forløb, hvor 
vi aldrig har kunnet stille med det samme 
hold to kampe i træk. Vi har fået testet 
en masse af vore unge spillere, og det 
har givet blod på tanden hos dem. det 
er mere end godkendt, at vi derfor slut-
ter sådan af efter en svær udekamp, for 
det har været noget af et puslespil at få 
samlet i løbet af efteråret. Heldigvis har 
vi lært en masse, og det er noget, som 
vi kan bruge fremadrettet.” 
danmarksserieholdet begynder forårssæso-
nen den 1. april 2010, hvor modstanderen 
er Aalborg Freja på udebane.

Kristian Skytt Mikkelsen

Danmarksserien pulje 3 efterår 2009

Kampresultater

15-08-09  Vejle-Aalborg KFUM  2-1  
22-08-09  Lindholm-Vejle   0-0  
29-08-09  Vejle-Skive  3-2  
04-09-09  Haderslev-Vejle  5-0  
12-09-09  Vejle-Silkeborg   2-1  
19-09-09  Aarhus Fremad-Vejle  0-1  
25-09-09  Vejle-Kjellerup  5-0  
03-10-09  Aalborg Freja-Vejle  0-4  
10-10-09  Vejle-FC Djursland   2-1  
17-10-09  Skovbakken-Vejle  3-1  
24-10-09  Vejle-Odder   4-2  
31-10-09  Vejle-Herning  2-2  
07-11-09  Horsens-Vejle 2-2  
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Talenterne fik chancen på førsteholdet 

der vil ikke blive set tilbage på efterårs-
sæsonen 2009 med positive VB-briller. Nogle 
af de lyspunkter, som dog dukkede op i 
løbet af sæsonen, var en del lovende unge 
talenter, som fik chancen på førsteholdet. 

20-årige Marc Pedersen, som fik debut alle-
rede i foråret, har længe været fast mand 
på holdet sin unge alder til trods. derudover 
har både jonas Halling og Philip lund leve-
ret fine præstationer på holdet, som blandt 
andet har udmøntet sig i scoringer fra dem 
begge. 20-årige Philip lund begyndte inde 
i premierekampen mod Skive Ik, som blev 
vundet med 5-0. Philip lund tegnede sig 
for målet til 4-0 i kampen. jonas Halling 
begyndte inde i et par af efterårets kampe, 
og fik ligeledes en del indhop fra bænken. 
I efterårets sidste kamp mod FC Vestsjælland 
kronede han en godkendt indsats med et 
flot mål i slutningen af kampen. 
et godt eksempel på de unge spilleres flotte 
efterår var pokalkampen mod Brøndby IF. 
Brøndbys indskiftninger i kampen bestod 
blandt andet af prominente navne som 
Alexander Farnerud og Morten ”duncan” 
Rasmussen, mens VB til gengæld satte Azer 
Busuladzic, erik Marxen og Philip lund ind 
i løbet af kampen. de tre spillere gik hver 
især på banen efter deres indskiftninger og 
satte sig i respekt fra første minut, hvilket 
var en af årsagerne til, at VB kunne køre 
den fornemme 1-0 sejr hjem uden større 
problemer. 

Azer Busuladzic og erik Marxen leverede 
ikke kun gode præstationer i Brøndby-
kampen. Faktisk tegnede de sig for nogle 
af de få lyspunkter i efterårssæsonen 2009.

17-årige Azer Busuladzic fik sin debut på 
førsteholdet i pokalkampen mod FB på 
udebane den 23. september. Hans hjem-
mebanedebut på Vejle Stadion fandt sted i 
det vigtige lokalbrag mod AC Horsens den 
18. oktober, hvor han spillede samtlige 90 
minutter. en sådan hjemmebanedebut ville 
kunne få de fleste til at ryste i bukserne, 
hvilket dog ikke var tilfældet for Azer 
Busuladzic. Han leverede nemlig en frem-
ragende præstation på VB-midtbanen, og 
skønt dåbsattesten ikke viste mere end 17 
somre, så spillede Azer Busuladzic som en 
rutineret mand, der havde været fast mand 
i gamet gennem mange år. Helt fortjent 
blev han da også efter kampen kåret som 
”Man of the Match” af tilskuerne. 
Siden Horsens-kampen har Azer Busuladzic 
stort set været fast mand i hver kamp, 
hvor han hele tiden har været garant for 
en gedigen fighterindsats krydret med gode 
pasninger og igangsættende opbygnings-
spil. efter hjemmebanedebuten udtalte Azer 
Busuladzic: ”jeg er utrolig glad, træt og 
ikke mindst lettet, fordi det gik godt. jeg 
er mere end tilfreds med min indsats, og 
det kan jeg takke mine holdkammerater 
for. de var rigtig gode til at støtte mig på 
banen, og de var også gode til at dæmpe 

Et af de talenter der har grebet chancen i efteråret er Erik Marxen
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mine nerver inden kampen. Tre point mod 
AC Horsens, hjemmebanedebut og kåret 
til Man of The Match. det kan ikke blive 
meget bedre.”

den 18-årige venstrekantspiller, erik Marx-
en, blomstrede også i efteråret. erik Marxen 
fik sin debut på VB’s bedste hold allerede 
i foråret 2009, hvor han i bogstaveligste 
forstand blev kastet for løverne, da VB i 
Parken mødte FC københavn. Selv om det 
kun blev til små 10 minutter på banen, 
var det en stor oplevelse for den unge 
spiller. erik Marxen udtalte efterfølgende, 
at denne oplevelse gav mod på mere på 
dette niveau. I efterårssæsonen blev det 
til meget mere spilletid for Marxen, der 
ligesom Azer Busuladzic, greb chancen da 
han fik den. Flere gange figurerede han 
i startformationen, og ellers leverede han 
gode indhop fra bænken, når der var brug 
for ekstra speed og gejst på banen. 
efteråret sluttede desværre skidt for erik 
Marxen. I sæsonens tredje sidste kamp på 
udebane mod Brabrand, måtte den unge 
kantspiller nemlig udgå med et trætheds-

brud i anklen. Skaden holdt ham ude af de 
sidste vigtige kampe i efterårssæsonen, hvor 
Marxen måtte se til fra sidelinjen. dermed 
sluttede efteråret brat, men det 18-årige 
talent kan alligevel se tilbage på et flot 
efterår, som lover godt for fremtiden.

Kristian Skytt Mikkelsen

MAD UD AF HUSET TIL ENHVER LEJLIGHED

CATERING

Spørg efter brochure på vore selskabsmenuer!
Der tages imod bestillinger alle hverdage 

mellem kl. 10-17 på tlf. 2670 3459

Bestillingerne kan afhentes på Conrad Café Vejle og Conrad Café Jelling

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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• 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

Ud i det blå med motor på...

Senior Support 

VB Senior Support: Mads P. Nielsen, Finn Vesterled, Kristian Jessen, Etienne Ebel. Derudover består bestyrelsen af 
Claus Therkelsen, Jeppe Østerby og Jacob Thygesen.
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Senior - Herrer 

Året 2009 vil nok for mange i seniorafdelin-
gen stå som et år med mange forandringer. 
På det sportslige afsluttede vi en turnering 
inden sommerferien og igen en turnering i 
november. I samme sæson flyttede vi også 
træningssted til jerlev Stadion, da Nordre 
Stadion blev lukket ned i sommeren 2009. 
Hvis jeg kigger tilbage på 2009 med oven-
nævnte i tankerne, så har seniorafdelin-
gen klaret sig fantastisk flot – ikke blot 
sportsligt, men også socialt. det at flytte 
trænings- og spillested kræver en enorm 
opbakning fra både spiller- og trænerside, 
samt en vilje til at omstille sig til noget nyt. 
dette har I alle ydet en fantastisk indsats 
til – TAk for det.
Træningen startede for serie 1 og 4 på 
Vejle Idrætsefterskole i slutningen af januar. 
I løbet af februar startede serie 5 også 
forberedelserne til det kommende forår. I 
slutningen af marts blev der afholdt fæl-
les træningssamling med udflugt til Tarm 
Idrætscenter og fælles arrangement på 
Nordre Stadion efterfølgende.
Målene for foråret var forbliven i serie 1, og 
forhåbentlig oprykning for serie 4 og serie 5. 
For serie 1’s vedkommende skulle det blive 
et forår med tætte kampe og en hård kamp 
for overlevelse. Vi reddede dog livet i serie 
1 og kunne kigge frem mod en ny turne-
ringsstruktur i efteråret.
Serie 4 fortsatte de gode takter fra efteråret 
2008 og kunne gå igennem foråret uden 
pointtab. en rigtig flot indsats og en sikker 
oprykning til serie 3.
også serie 5 fortsatte sin sejrsstime fra efter-
året og kunne ligeledes inden sidste runde 
fejre oprykning til serie 4.
efteråret 2009 – indførelse af ny turnerings-

struktur med oprykning og nedrykning i 
november 2009. Serie 1 og 3 blev placeret i 
puljer med otte hold, hvor der skulle findes 
en oprykker og to nedrykkere. Serie 4 blev 
placeret i en pulje med seks hold, hvor der 
skulle findes en oprykker og to nedrykkere.
Målet for de tre hold var at bevare serie 
1, 3 og 4 status.
Serie 1 holdet kom skidt fra start, ikke alene 
pointmæssigt, men holdet løb også ind i 
en lang række skader. dette kombineret 
med et sammenpresset program på kun 14 
kampe gør det svært at overleve i serie 
1. dette lykkedes heller ikke, så vi må se 
frem mod en tur i serie 2 fra foråret 2010.
Serie 3 holdet fik en god start med en stor 
sejr, men kunne herefter i de tre næste 
kampe kun sætte 1 point på kontoen. 
Holdet formåede at rette op igen og blev 
placeret på en flot fjerdeplads i rækken.
Serie 4 holdet fik nu mere modstand fra 
de øvrige hold. de kæmpede bravt igennem 
hele efteråret og kunne da også velfortjent 
få en placering som nr. 4 i rækken.
jeg vil til slut benytte lejligheden til at takke 
erik jensen og jens Clausen for en stor 
indsats omkring serie 1 holdet og bestræbel-
serne for overlevelse i de to halvsæsoner. en 
stor tak og til lykke til leif ”Ralle” dam og 
jørgen knudsen med oprykningen til serie 
3 og efterfølgende forbliven. en ligeledes 
stor tak til kristian jessen, jacob Møller og 
Michael ”Barca” Pedersen med oprykning 
til serie 4 og efterfølgende forbliven.
Til alle spillere og trænere i seniorafde-
lingen en stor tak for at kæmpe, for det 
sociale sammenhold mellem holdene trods 
ændret træningssted.

Lars Kjeldsen, 
formand herresenior       

Autoriseret

V æ r k s t e d

MøldAMs elektro, Vejle Aps
IndustrI Huset

Boulevarden 11
7100 vejle

telefon 75 82 58 00

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Herre Serie 1

Vores sæson startede supergodt, nye folk, 
mange folk, gode træningskampe, også 
med sejre. Men da turneringen startede, 
var det lige som om, det stoppede. Vi kom 
igennem foråret med hiv og sving og måt-
te se os placeret på en fjerdesidste plads, 
hvilket i første omgang betød nedrykning. 
da et par hold længere oppe i rækkerne 
imidlertid ikke kunne styre deres økonomi, 
skulle der færre hold ned gennem ræk-
kerne, og da vi var bedst af de fjerdesidste, 
blev vi i serie 1. en lykkelig udgang på 
foråret, som ellers kun kunne bruges til 
at arbejde videre med vores sociale tiltag 
og få seniorafd. op i et højere gear. et 
af de lyse punkter var, at vi var begyndt 
at få kontakt med vores ynglinge, hvilket 
jeg senere vil vende tilbage til.
efteråret startede med masser af udfordrin-
ger. Vi skulle træne i jerlev, og blandt vores 
seniorer var der ikke mange biler. Samtidig 
blev vores trup tyndet gevaldigt ud af flere 
årsager, skader, militær, ligesom ikke alle 

syntes, at turen til jerlev var værd at køre 
to-tre gange om ugen. Resultatet taler for 
sig selv. Vi har ikke rigtigt noget at prale 
af, men der er så meget, vi kan arbejde 
videre med. Som før skrevet, så lykkedes 
det os i år at skabe tæt kontakt med vores 
u-19 afd. Flere af dem deltog ofte i vores 
træning, et par stykker gjorde sig endda 
gældende på vores serie 1 hold. 
Med de resultater, vi har leveret i sidste 
halvsæson, har det været nærmest umuligt 
at vælge en årets spiller. derfor går titlen ” 
The Coming Man” til en af vores ynglinge, 
Casper Andersen, som har været omkring 
holdet 19 gange, og som starter i de 10.
Vi må en tur ned i serie 2, men forhå-
bentlig bliver det en accept fra alle, at 
en halv sæson med mange sejre vil give 
troen tilbage i VB senior.
en stor tak til folkene omkring mig, min 
holdleder jens Clausen, serie 3 træner leif 
dam (Ralle) samt de to trænere på serie 
4, kristian jessen og jacob Møller.

Erik Jensen
Træner

Stillingen i Serie 1 Herrer forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Skanderborg 22 16 3  3 68 - 27 51   
2.  Hobro IK  22 12  4  6   57 - 39   40   
3.  Fredericia fF 22 12  3  7   41 - 30   39   
4.  VRI  22   10  5  7   43 - 41   35   
5.  Hadsten SK  22 8   5 48 - 58   29   
6.  IF Lyseng  22 8  4  10  35 - 44   28   
7.  Skovbakken IK 22 7 6 9 42 - 38 27   
8.  Hedensted IF 22 7 6 9 40 - 46 27   
9.  Christiansbjerg IF 22 7  4  11 43 - 53 25   
10. Vejle B  22 6 7 9 44 - 41 25   
11. ASA, Aarhus 22 7 2 13 26 - 44 23   
12. HA85  22 6 3 13 28 - 54 21  

Stillingen i Serie 1 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  VRI  14 9 2  3   35 - 16   29   
2.  Galten FS  14 8  3  3   27 - 16   27   
3.  Hedensted IF 14 7 3 4 30 - 24 24   
4.  Stensballe IK  14 5 5  4   29 - 18   20   
5.  Brædstrup IF 14 6  1  7   34 - 32   19   
6.  Christiansbjerg IF 14   5  3  6   31 - 35   18   
7.  IF Lyseng  14   5  1  8   25 - 36   16   
8.  Vejle B  14 1  2  11  13 - 47    5  

engros og detail

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

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag  kl. 8-14
Fredag ..............  kl. 8-17
Lørdag ..............  kl. 8-12
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Herre-serie 1
Bagest fra venstre: Træner Erik Jensen, Kristian Hyltoft, Morten Olesen, Simon B. Jensen, Thobias Emdal, Casper 
Andersen, Sune Petersen, Holdleder Jens Clausen.
Forrest fra venstre: Mads Frederiksen, Morten Poulsen, Jesper Bille, Mike Schmidt, Mark Christiansen, Martin Lütze, 
Sadik Yildiz.
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Stillingen i Serie 4 Herrer forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  22   21  1 0   103 - 23  64   
2.  Vinding SF  22 17 2 3 102 - 36 53   
3.  Hover IF  22 16 1 5 76 - 32 49   
4.  Vejle FC  22 13 4 5 60 - 37 43   
5.  Seest B (1)  22 10 2 10 63 - 58 32   
6.  Grejsdal Sport 22 9 3 10 44 - 51 30   
7.  FC Bedem  22 8  2 12 43 - 51   26   
8.  Gauerslund IF 22    7  3 12 44 - 58 24  
9.  Ammitsbøl SG&I 22 6 4 12 33 - 62 22  
10. Taulov/Skærbæk IF 22 5 5 12 31 - 66 20   
11. Bredballe IF 22 6 1 15 31 - 73 19   
12. Lindved GF  22 0 0 22 9 - 92 0  

Stillingen i Serie 3 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vinding SF  14 12 0  2   45 - 18   36   
2.  Tørring/Ølholm 14 9 2 3 28 - 17 29   
3.  Ølsted UGF  14 8 2 4 37 - 21 26   
4.  Vejle B  14 7 2 5 32 - 29 23   
5.  Uldum IK  14 6 4 4 41 - 26 22   
6.  Bredballe IF 14 5 2 7 30 - 22 17   
7.  FC GOG  14 2 0 12 11 - 52 6  
8.  Kolding B (1) 14 1 0 13 16 - 55 3 

Herre Serie 3

efter en halvturnering i serie 4 i efteråret 
2008 med 31 point for 11 kampe og en 
målscore på 64–15 var der lagt op til festspil 
i foråret 2009. Holdet fortsatte på fornem-
ste vis og vandt alle 11 kampe i foråret. 
Målscoren blev mere afdæmpet med 37 sco-
rede mål, og et stærkt forsvar begrænsede 
målscoren imod os til kun 6 mål.
Traditionen tro blev der benyttet en lang 
række spillere – 38 i alt med jonas dam, 
jonas lindsted, jean Albert, Michael Skov-
bjerg og Richard Nzimbi med de fleste 
kampe.
en suveræn præstation i serie 4 med en 
sikker førsteplads og dermed klar til ”lyn-
runde” om det jyske mesterskab. Mesterska-
bet blev afviklet med to kampe på samme 
aften – her klarede vi første runde ved at 
slå et Horsens-hold, mens vi i anden runde 
i Tjæreborg tabte 2–1 til Fredericia ff efter 
en tæt kamp.
efterårsturneringen blev afviklet mellem 

otte hold i en ”hurtig” turnering mellem 
lokale hold fra Vejle og kolding omegn. 
I denne turnering har vi fået modstand, 
men blev dog alligevel nummer 4 med 
en målscore på 32–29. Turneringen star-
tede med en storsejr over Bredballe, hvor 
Richard scorede fem mål. dette gav store 
forventninger, men den faste stamme på 
holdet blev hurtigt for lille, og med brug 
af 40 spillere i de 14 kampe var holdet ikke 
godt nok sammenspillet. emil Munkholm 
(anfører på holdet) havde flest optrædener 
med 12 kampe efterfulgt af jean Albert 
og jonas dam. 
Årets spiller blev jean Albert – en dygtig, 
stærk spiller, der altid yder 112 %.
I flere kampe er der blevet spillet rigtig fin 
fodbold, så dette giver en god fornemmelse 
for fortsættelsen i 2010. Med øget træning 
og fokus på stabilitet i spillertruppen vil 
det kunne give en topplacering i den kom-
mende sæson – så god fornøjelse næste år.

Leif Dam og 
Jørgen Knudsen

– alt i årstidens
fi sk og vildt

Havnens Fiskehus
telefon: 

75 82 20 43
75 82 84 44
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Herre-serie 3
Bagest fra venstre: Holdleder Jørgen Knudsen, Mohammad Bagheri, Bo Møller, Lars Tørsleb, Michael Skovbjerg, Thomas 
le Fevre og Jonas Dam.
Forrest fra venstre: Træner Leif Dam, Thobias From, Richard Nzimbi, Jean Albert Mutshe, Emil Munkholm og Brian 
Vangsgård

Valdemar PoulsensVej 4 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 08 33 · fax 75 72 13 26
www.hotel-hedegaarden.dk · email: hotel@hotel-hedegaarden.dk

Restaurant - Konferencelokaler - Selskabslokaler - Diner Transportable

Leverandør til VB
75 moderne værelser med bad, telefon, tv og canal+

Selskabslokaler op til 225 personer
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Herre Serie 4

Forår serie 5
Foråret startede rigtig godt, vi fortsatte med 
at gå fra sejr til sejr, dog ikke med de 
samme store cifre. Holdets første pointtab 
blev også en realitet, da Hover fik udlig-
net til 2-2 i dommerens overtid, endda ved 
målmanden!
oprykningen blev dog sikret weekenden 
efter mod Nr. Vilstrup/Skibet, som havde 
voldt lidt problemer i den omvendte kamp, 
der endte 6-4, men der var ingen slinger 
i valsen i det afgørende opgør. 
efteråret skulle tilbringes i serie 4 - godt 
gået gutter!
Vinding besøgte Nordre i forårets næstsid-
ste kamp. dette blev en ”fatal” kamp for 
vores trofaste højre back ole dregaard, der 
scorede til 8-1. det var der to Vinding-
spillere, der ikke syntes om og eftertacklede 
på det groveste, hvilket kostede korsbånd/
ledbånd i knæet og en tur til Bali. Vi håber 
ikke, at karrieren stopper her.
Nordre skulle lukkes, derfor blev forårets 
sidste kamp mod Grejsdalen flyttet til netop 
Nordre Stadion mod en betaling af 2 kasser 
øl! kampen blev vundet og nedluknings-

festen kunne starte. Vi havde en super 
afslutningsfest, hvor der blev spist helstegt 
pattegris og drukket en pæn mængde øl. 
dermed kunne et nyt VB starte, herresenior 
skulle til det forladte jerlev Stadion, indtil 
”det nye Nordre” står klar i lysholt. 

Efterår serie 4 
Vejle Boldklubs serie 4 skulle prøve kræfter 
en række højere oppe efter at være gået 
helt suverænt igennem serie 5. 
optakten til den ”nye” tilværelse gik også 
rigtig flot. Sejre mod adskillige højere ran-
gerende hold og masser af gå-på-mod fra 
den sejrsvante flok, gav også allerede poin-
tudbytte i første turneringskamp mod ”de 
grønne” fra vestbyen. en kamp, som burde 
have været vundet, men på dagen kunne 
vi ikke få den sidste scoring sat ind. 
Anden kamp var ude mod jelling. en helt 
igennem sindssyg kamp, hvor vi fik et hat-
trick af Søren Århus, en hjælpende hånd 
fra Heine Hamborg der assisterede til tre 
scoringer (heraf  to straffe begået imod 
sig), og så trak han to røde og et gult. 
Heine var kun på banen de sidste 17 min.! 
kampen vandt vi 6-4 og var hermed helt 
fremme i puljen. 

Herre-serie 4
Bagest fra venstre: Holdleder Michael Pedersen, Anders Bordingaard, Lars Jessing, Jesper Jensen,   
Mikkel Kierkegaard, Etienne Ebel, Andreas Jensen.
Forrest fra venstre: Daniel Bank, Mike Ebel, Kasper Kjeldsen, David Berndholt, Jacob Møller (træner), Kristian Jessen 
(træner) Bo Kranan.
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Herefter skulle vores topscorer Søren Århus 
på en ”dårligt planlagt” ferie, som varede 
seks uger, hvilket tydeligt kunne ses på vores 
resultater. Fire nederlag i træk, og pludselig 
var nedrykningsspøgelset kommet alvorligt 
tæt på. Træningsindsatsen i denne periode 
blev derfor intensiveret, der blev skrallet 
mere igennem til træning, og fremmødet 
toppede en aften med mere end 18 spil-
lere. Helt fantastisk, at folk stod sammen 
trods de manglende resultater. 
Vi var bestemt heller ikke altid i stærkeste 
opstilling, og med masser af skader kunne 
vi heller ikke forvente andet end den situa-
tion, vi var kommet i. Men en jelling-kamp 
spillet i jerlev gav igen point, denne gang 
et lidt heldigt af slagsen, hvilket sendte os 
på sporet igen.
Så kom vi til efterårets mest spektakulære 
kamp. en kamp mod FC Bedem, der fuld-
stændig gik ud af kontrol. Ballade med en 
dommer, der skulle eskorteres fra anlægget 
grundet ophidsede Bedem-spillere og -til-
skuere, adskillige karantænedage til Bedem, 
men frem for alt en fortjent sejr til vores 
drenge, som gjorde det eneste rigtige, de 
lod fødderne tale og vandt kampen 2-1. 
Skulle nok have været 3-1, men en glem-
som W blev afsløret med ur på, da han 
skulle eksekvere et straffespark, og i stedet 
indkasserede han 10 min på bænken. Straf-
fesparket blev på det skammeligste brændt 
af leinad knab, som vist snart skylder et 

par kasser øl for misbrugte 11-meterforsøg! 
Sæsonen sluttede af med en sejr mod 
Ammitsbøl/jerlev, og ud fra materialet i 
denne kamp lugter trænerteamet en top-
placering i næste års serie 4 kreds. 
Årets unge spiller blev kasper ”duracell” 
kjeldsen.
Årets topscorer blev Søren ”Hitman” Århus.
Årets spiller blev helt fortjent jesper ”Gaz-
za” jensen..

Jacob Møller og 
Kristian Jessen

Stillingen i Serie 5 Herrer forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B   10 9  1  0   43 - 12   28   
2.  Nr.Vilstr./Skibet 10 5 2 3 26 - 22 17   
3.  Hover IF  10 4 3 3 23 - 16   15   
4.  Bredsten IF (2) 10   4  2  4   25 - 27   14   
5.  Vinding SF  10 4  0 6   23 - 30 12   
6.  Grejsdal Sport 10 0  0  10  14 - 47    0   

Stillingen i Serie 5 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Hover IF  10 8 1 1 33 - 10 25   
2.  Vejle FC  10 7 2  1   33 - 18   23   
3.  FC Bedem  10 5  0  5   21 - 18   15   
4.  Vejle B  10 3 2 5   22 - 30 11   
5.  Jelling fS  10 2  1  7   17 - 32    7   
6.  Ammitsbøl SG&I 10   2  0  8   16 - 34    6   

Nordkajen 9 · 7100 Vejle

Telefon: 75823511 · Fax: 75823761

Der er friske nyheder på 
www.vejle-boldklub.dk
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Oldboys - Veteraner

Oldboys A
Som sædvanlig deltog vi i dBu’s Pokaltur-
nering for spillere over 33 år.
Vi mødte ude Hammelev SuF d. 23-09-09 
– det blev en underlig kamp! Først fik vi 
fem afbud fra stamspillere, og da vi skulle 
køre fra Stadion, var vi kun 11; den 12. 
spiller – uha – havde glemt det! 
efter 10 min. førte Hammelev 2-0, men vi 
kom godt igen, og midt i 2. halvleg førte 
vi 3-2. Så gik Bo Harder imidlertid ud med 
en fiberskade, og senere fik vi yderligere 
to skadet og endte med at tabe 3-4.
I Region 3 var der kun AGF og VB i A-ræk-
ken, og det blev bestemt, at bedst af tre 
kampe var vinder af rækken. 
Vi tabte den første kamp i Vejle og skulle 
så vinde den næste i Århus. Vi fik samlet et 
stærkt hold til dette opgør. Inden kampen 
var Claus Nielsen imidlertid så uheldig at 
skade sin menisk, så vi måtte ændre noget 
på holdet. Alle spillede dog en flot kamp, 
og vi vandt 3-1.
der skulle nu spilles en afgørende kamp – 
også i Århus. om mandagen, som kampen 
skulle spilles (30-09), kom der seks afbud fra 
stamspillere, så det blev et noget ændret 
hold, der kørte til ”Smilets by,” og selv 
om alle kæmpede, tabte vi 1-5

I alt blev der benyttet 38 spillere i de 14 
kampe – flest spillede Bo Harder med 11. 
Topscorer med 12 mål var Brian jochumsen. 
Tak for 2009 med ønsket om få afbud i 
2010-sæsonen!

Robert Torntoft 

Oldboys A 2
efter sidste års andenplads i Mesterrækken 
og kvalifikation til landsmesterskaberne i 
2009, var forventningerne store til VB´s 
”gamle drenge” før den forestående sæson. 
Allerede fra årets første måneder kunne 
man på spillernes engagement og frem-
mødet til søndagstræningerne sammen 
med veteranerne se, at folk ville i form 
og glædede sig til sæsonen. Men for at 
indfri målsætningen om at vinde Mester-
rækken i år skulle vi først og fremmest 
kvalificere os fra A-rækken. Med en ny, 
ung og helt grøn træner skulle man tro, 
at spillesystemet i år ville blive nytænkende 
og avanceret. Men nej – det klassiske 4-4-
2 system med en gammeldags libero, en 
forstopper, to backs, en flad midtbane og 
2 spydspidser skulle i år afprøves. et gam-
melt gennemtestet system til en flok gamle 
gennemtestede spillere…
VB startede som lyn og torden i den før-

Oldboys A1
Bagest fra venstre: Træner Robert Torntoft, Niels Ejnar Gammelgård, Søren Jensen, John Sivebæk, Lars Døhr, Michael 
Rand, Søren Kromann, Brian Steen Nielsen,
Forrest fra venstre: Klaus Larsen, Brian Brynee, Jesper Mikkelsen, Kern Lyhne, Jens Henrik Pedersen, Henrik Raben
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Old Boys A2/B
Bagest fra venstre: Jesper Hansen (træner), Søren Thomasen, Etienne Ebel, Peter Vanting, Lars Kjeldsen, Niels Ejnar 
Gammelgaard, Claus Therkelsen, Michael Henriksen, Ole Dregaard.
Forrest fra venstre: Brian Sandholdt, Jacob Thygesen, Tom Rasmussen, Thomas Risom Jensen, Frank Rasmussen, Jesper 
B. Sørensen.

DGI Oldboys A1 forår 2009
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Give Fremad  7  5  1  1  13-9   16 
2 Vejle Boldklub 7  4  1  2  24-9   13 
3 Egtved IF  7  4  1  2  11-9   13 
4 Ø. Starup-V. Nebel If 7 4 1  2  28-11  13 
5 Vinding Sf  7  4  0  3  17-16  12 
6 Grindsted OB  7 3  1  3  14-14  10 
7 Grundet IA  7  1  0  6   8-30   3 
8 Lindved GF  7  0  1  6   7-24   1 

DGI Oldboys Mesterrække efterår 2009
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle Boldklub 14  8  3  3  33-22  27 
2 Thyregod OB  14  7  3  4  44-27  24 
3 Gauerslund IF 14  5  8  1  31-22  23 
4 Egtved IF  13  5  4  4  28-25  19 
5 B.S. Grejsdalen 14  4  3  7  21-27  15 
6 Give Fremad  13 4  3  6  24-31  15 
7 Ø. Starup-V.Nebel IF 14  3  5  6  26-31  14 
8 Løsning IF  14  3  3  8  15-37  12

ste turneringskamp, som på udebane blev 
vundet 7-0 mod Grundet. lars kjeldsen var 
skræmmende skarp og scorede fire mål på 
fornemste vis. Faktisk så scorede kjeldsen 
hele ni mål alene i de tre første kampe! 
det var ingen tvivl om, at VB-holdet var 
klart bedre end de fleste hold i A-rækken, 
og de pointtab, der på trods alt forekom, 
var udelukkende pga. af undervurdering af 
modstanderne og ikke manglende evner. 
Men helt generelt spillede VB en masse flot-
te kampe, hvor både fight og blændende 
spil uden problemer sikrede en oprykning til 
Mesterrækken efter syv indledende kampe.
Første kamp i Mesterrækken var mod sid-
ste års vinder af rækken Thyregod, og hvis 
VB´s spillere havde haft svært ved af få 
armene ned efter oprykningen, så sørgede 
Thyregod for, at de kom ned i en fart. 
Nederlag til VB på hjemmebane 1-4, og 
det gik op for de gamle gutter, at en høj 
placering i Mesterrækken ville kræve en 
stor arbejdsindsats. det blev til tre sejre, 
en uafgjort og to nederlag i den første 
halvdel af Mesterrækken og en placering 
midt i rækken, før der blev fløjtet af til 
sommerferie.
et forvandlet hold kom tilbage fra som-
merferie, og efteråret bød på en stime på 
otte kampe uden nederlag - deriblandt en 
kanonflot 4-2 sejr over mesterskabskonkur-
renterne fra Thyregod. det medførte en 
førsteplads i rækken og en perfekt optakt 
til årets højdepunkt: landsmesterskaberne 
d. 12.-13. september i Hedensted.

15 toptunede og topmotiverede spillere 
pakkede liggeunderlaget og soveposen og 
indlogerede sig på gulvet af 4.A’s klassevæ-
relse på Hedensted Skole. et utroligt komisk 
syn at se, hvordan en flok modne mænd, 
karrierefolk og familiefædre bliver forvand-
let til en flok fnisende 4. klasse-drenge, 
når man sådan får udgangspas hjemmefra. 
Rent fodboldmæssigt bød lørdagens to 
kampe på en uafgjort og en vundet kamp. 
Søndag morgen sikrede VB sig med en sejr 
i den sidste puljekamp en plads i semifina-
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len. Her mødte Vejle-drengene dog deres 
overmænd i Brande. Vejle tabte 1-0 i en 
meget flot kamp. Minsandten om det ikke 
var Thyregod, som ventede i kampen om 
bronzemedaljen? Men da de ikke kunne 
stille hold pga. skader, viste VB stort sports-
manship og tilbød dem en straffesparkskon-
kurrence om medaljen. Thyregod takkede 
for tilbuddet og slog VB sikkert fra 11 
meter pletten!!
15 humpende og meget trætte spillere tog 
hjem igen!
Men vores old Boys fik heldigvis revanche 
over Thyregod, idet man trods nederlag i 
den sidste kamp vandt Mesterrækken foran 
rivalerne og dermed sikrede sig deltagelse 
i næste års landsmesterskaber.
Til trods for at Vejles hold bestod af en 
stamme på godt 10-11 spillere, så var hele 
31 spillere i aktion for holdet, og alle skal 
have tak for indsatsen.
Årets topscorer: lars kjeldsen, 16 mål i 21 
kampe.
Årets spiller: etienne ebel – fantastisk ind-
stilling, spillede samtlige kampe, meget mål-
farlig forsvarsspiller, fem mål.
Se referater, statistikker og sjove billeder 
fra landsmesterskabet under oldboys II på 
www.vejleboldklub.dk

Jesper Eis Hansen

Veteraner
DGI Senior Old Boys
For første gang skulle vi spille en sæson 
færdig i foråret, men da vi havde et godt 
udgangspunkt i Superligaen, så lykkedes det 
uden de store problemer. Vi sluttede som 
en flot nr. 1 med otte point mere end nr. 
2 efter de 16 kampe, hvor vi lavede mere 
end tre mål pr. kamp. Vi tabte kun en kamp 
i foråret, og i modsætning til den kamp, vi 
tabte i efteråret, så var det endda meget 
uretfærdigt og ikke efter spil og chancer, 
at Vejen slog os 2-1. Vi rejste os hurtigt 
og kørte mesterskabet i den øverste række, 
Superligaen, suverænt hjem.
dGI besluttede pludselig, at vi skulle spille 
efterårets første to runder inden ferien, 
men det havde vore modstandere ikke 
regnet med, så de måtte aflyses.
I efteråret kom vi rigtig godt fra start og 
havde efter de første tre kampe ni point og 
en målscore på hele 25–0. derefter fulgte 
så et dumt nederlag i Nr. Bjært på 2-1, og 
senere fik Vejen endnu en gang skovlen 
under os, da vi tabte 2-3 efter at have ført 
med 2-0 til et kvarter før tid. Men et straf-
fespark og tre udvisninger á 10 minutter 
var mere, end vi kunne klare. underligt at 
Vejen altid kan samle deres absolut bedste, 
når vi skal møde dem… Vi må prøve at 
gøre det samme i retur-kampen..!

Veteraner  11-mands: 
Bagest fra venstre: Carsten Andersen, Peter Vanting, Søren Kromann, Hans Junker, Ulrich Thychosen, Jens Henrik 
Petersen, Peter Fruergaard Hansen 
Forrest fra venstre: Jesper Sørensen, John Sivebæk, Johnny Madsen, Michael Møller Pedersen, Jørgen Thychosen, 
Brian Brynee, Peder Kjer.
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DGI Senior Old Boys Superligaen forår 2009
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle Boldklub 16 11  3  2   51-25  36 
2 Ølholm Boldklub 16 9 1  6   40-35  28 
3 Fredericia Ff  16 8   4  4   32-24  28 
4 Vejle Kammeraterne 16  8   3  5   37-23  27 
5 Vejen SF  16  7   1  8   24-23  22 
6 Billund IF  16  6 2  8   29-40  20 
7 Thyregod Old- Boys 16  5   4  7   22-39  19 
8 Nr. Bjært Strandh.IF 16 4 3 9 30-32 15 
9 Bjert If  16 3 1 12 23-47 10 

DGI Senior Old Boys Superligaen efterår 2009
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B  10  8  0  2  45-12  24 
2 Vejle Kammeraterne 10  7  2  1  34-10  23 
3 Bredballe IF  10 5  3  2  20-15  18 
4 Nr. Bjært Strandh.IF 9 4 4 1 18-11 16 
5 Vejen SF  10 4 2 4 24-20 14 
6 Ølholm B  10 3 4 3 20-15 13 
7 Billund IF  10 3 2 5 13-34 11 
8 Bjert If  9  3  1  5  22-28  10 
9 Thyregod Old-Boys 10  3  1  6  15-30  10 
10 Gauerslund OB 10 2  4  4  16-22  10 
11 Fredericia Ff 10  2  1  7   9-29   7 
12 Kolding B - Vet. 8  2 0  6  11-21   6

Men vi rejste os, og den 28. september 
kunne vi på vores ”nye” hjemmebane byde 
Vejle kammeraterne velkommen til en abso-
lut topkamp, hvor vinderen ville lægge sig 
spidsen af Superligaen. efter en flot og 
meget velspillet og intens kamp trak vi det 
længste strå på Mats Grens fuldtræffer i 
første halvleg. en tiltrængt opmuntring til 
Mats efter et svært efterår i 1. division. Vi 
afsluttede efteråret med en udsat kamp 
mod Ølholm, hvor vi fik revancheret sidste 
års forsmædelige 9-2 nederlag, så efter 10 
af de 22 kampe ligger vi på førstepladsen 
med 24 point – et mere en kammeraterne.
det har igen i år været en både sportslig og 
social fin sæson med flere arrangementer. 
Hans junker bød på grillaften efter Vejen-
kampen, vi fik også grill hos undertegnede 
den første fredag i august (2. gang så det 
er vel nu en tradition), og minsandten om 
ikke vi fik grillpølser sammen med Ølholm 
efter den sidste kamp. endelig var syv-otte 
mand med til en dejlig aften med Sanne 
Salomonsen på kongreshotellet i Vejen. et 
fint arrangement med overnatning formid-
let af Hans junker. Tak!
der har i år været en del flere spillere 
”at tage af,” og det har således kun i en 
enkelt kamp været nødvendigt at kime folk 
ned mandag eftermiddag. Tak til alle for 
en god og flot sæson – jeg håber, at alle 
er klar til næste år.

Peter Fruergaard Hansen

Robert ”Trapattoni” Torntoft med sejrstrofæet efter finalen i DBUs landspokal. Læs om kampen på næste side.
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Veteraner – DBU’s Landspokal
I efteråret 2008 havde vi spillet os frem til 
semifinalen i dBu’s landspokal for spillere 
over 40 år.
I forhold til 2008 havde vi heldigvis fejret 
2-3 40 års fødselsdage, så holdet var bestemt 
ikke blevet svagere hen over vinteren. det 
betød, at flere rutinerede folk måtte vige 
pladserne og lade yngre kræfter komme til, 
men alle tog det pænt og kæmpede videre.
lodtrækningen havde maget det sådan, at 
vi fik hjemmebane mod Silkeborg kFuM, og 
kampen blev programsat til Nordre Stadion 
onsdag den 29-04 2009. 
kFuM havde slået SIF ud og var bestemt 
en værdig modstander. kampen blev spillet 
i højt tempo, hvor VB dog var toneangi-
vende og havde klart flest chancer. kampen 
stod længe på vippen, men i de afgørende 
situationer var VB bedst og heldigst, og vi 
kunne fortjent trække os ud af kampen med 
en sejr på 2-0 på mål af Brian Steen og 
Henrik Risom. da erik Boye havde trænet 
for meget med damerne, fik Niels Poulsen 
sin debut og gjorde det godt i målet.
da finalen i 2008 var blevet spillet øst 
for Storebælt, fik vest hjemmebanefordel 
i 2009, så finalen blev aftalt til at blive 
spillet på Ny Vejle Stadion, lørdag den 13-06 
2009. For de fleste den første mulighed for 
at spille på dette flotte nye stadion, og 
heldigvis var vejret med os, så det blev de 
absolut bedste rammer om en finale. ja, 
der var endda publikummer, der ikke var 
i familie med nogen af deltagerne, så det 
var næsten som i gamle dage.
Modstanderen hed køge, der havde et 
meget stærkt, men frem for alt homogent 

hold uden svage punkter. ja, selv den lidt 
utrænede målmand viste større evner, end 
vi havde tiltroet ham. Vi havde igen fået 
vor sikre sidste skanse, erik Boye, med og 
godt for det i et par prekære situationer 
i første halvleg. Vi brændte dog også et 
par store chancer, så meget naturligt stod 
det 0-0 ved pausen. johnny Mølby havde 
fået en forstrækning og måtte nødtvungent 
lade sig udskifte, mens Bo Harder vist ud 
over en fiber havde udsolgt på alle hylder, 
da han gik ud.
udskiftningerne viste sig dog at være en 
fordel, da det var Tom Rasmussen, der på 
Henrik Risoms flotte indlæg blev match-
vinder. det var en kamp på et meget højt 
niveau, hvor dommeren efter kampen hæv-
dede, at tempoet var mindst på højde med 
danmarksserien. efter kampen holdt dBu 
banket, og vi hyggede os nogle timer med 
køge-spillerne, der accepterede nederlaget, 
hvilket der heller ikke var anden grund til.
en dejlig dag og flot af VB-spillerne samt 
en tiltrængt og velfortjent pokal til Vejle 
Boldklubs Trappatoni, Robert Torntoft, der 
således endnu en gang kunne sætte sine 
spillere op til det bedste, da det gjaldt.
da vi som pokalmestre først kommer ind i 
fjerde runde i den nye pokalturnering, har 
vi endnu ikke spillet, men vi skal senest den 
1. april 2010 spille mod efB. en svær mod-
stander, der jo vandt turneringen for spillere 
under 40 år i 2009, så vi skal nok have 
gang i den del træningskampe i februar 
og marts. derfor håber vi meget på nye 
kunststofbaner i VB Parken.

Peter Fruergaard Hansen

VB’s  pokalmestre i DBU’s Landspokal for spillere over 40 år
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Veteraner 7-mands
Bagest fra venstre: Mogens Thomsen, Henning Petersen, Erik Rosenlund Jensen, Søren Pedersen, Morten Pedersen.
Forrest fra venstre: Ole Conradsen, Torben Jensen, Gert Roland Jensen, Leo Kim Andersen, Ole Olesen.

Veteraner 7-mands 
Stegt flæsk med kartofler og persillesovs 
stod på menuen, da holdet afsluttede sidste 
års sæson ved en hyggelig afslutning med 
ledsagere. Samme menu er måske kende-
tegnende for den afsluttede turnering, da 
flæsket blev spist først, hvorefter der vist 
gik mere kartofler og sovs i resultaterne. 
de fleste points blev således hentet i de 
første spillerunder. 

I turneringen for 7-mands veteraner er der 
ingen nedrykning. Når alderen stiger, og 
resultaterne daler, er der kun oprykning. 
Så bliver veteraner til superveteraner – 
efter alder. og sådan er der så meget! 
Turneringen har i sæsonen fået tilgang af 
yderligere to hold, men desværre har flyt-
ning af kampdag været medvirkende til, at 
enkelte klubber har haft problemer med 
holdsætningen, og at nogle kampe ikke 
er gennemført. Man er tillige gået tilbage 
til den tidligere afvikling med tre kampe 
pr. spillerunde, hvorved turneringsperioden 
er blevet kortere. Til gengæld har søn-
dagstræningen i modsætning til tidligere 
været gennemført sommeren over uden 
for turneringen, så der nu i princippet er 

mulighed for ugentligt at spille hele året 
rundt. Søndagstræningen er åben for alle 
spillere i old Boys afdelingen. Resultatmæs-
sigt er der ikke så meget at skrive om, 
jvf. slutstillingen. 
der er i sæsonens løb benyttet 17 spillere 
på 7-mandsholdet.  Flest kampe spillede 
ole Conradsen og ole olesen, der begge 
har deltaget i samtlige spillerunder. Årets 
topscorer: erik Rosenlund jensen. 

Hans Jørgen Lund

Superveteraner. 7-mands
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle FC  39  26  8    5  86-34  86 
2 Jelling Fs  39  25  10   4  66-27  85 
3 Hover IF   39  26  7    6  66-34  85 
4 Billund IF  39  24  9    6  81-27  81 
5 Uldum IK   39  21  8   10  72-37  71 
6 Bredballe IF  39  20  5   14  71-44  65 
7 Jerlev Sg&i   39  12  12  15  59-62  48 
8 Løsning IF  39  13  9   17  36-45  48 
9 Vinding Sf   39  11  6   22  34-64  39 
10 Ølsted U&GF 39 9  8   22  43-73  35 
11 Bredsten Sg&i 39   6  14  19  24-55  32 
12 Vejle  Kammeraterne 39 9  4   26  21-79  31 
13 B.S. Grejsdalen 39 7  9   23  32-60  30 
14 Vejle Boldklub 39 7  5   27  39-89  26
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Års skrantende medlemstal i kvindesenior 
kulminerede i efteråret, da VB kun var 
i stand til at mønstre et enkelt kvinde-
seniorhold, nemlig holdet i 3F ligaen. I 
foråret havde klubben stadig tilmeldt et 
andethold i jyllandsserien under ledelse af 
laurits Schytz, men kun ganske få deltog i 
træningen, og holdet havde mest karakter 
af et telefonhold.
Man måtte da også melde fra til tre af 
forårets kampe pga. spillermangel, og facit 
blev en syvende- og næstsidsteplads med 

nedrykning til serie 1 til følge. da flere af 
de tilbageværende spillere i sommerpausen 
forlod klubben, måtte serie 1 holdet træk-
kes i efteråret.
det er selvfølgelig uholdbart i længden, 
at 3F-mandskabet ikke har underliggende 
hold, og det er da også den ny cheftræ-
ner Benny Gyllings intention, at man skal 
forsøge at genrejse breddefodbolden hos 
kvinderne i VB, således, at et andethold 
kommer op at stå i foråret 2010.

Ole Kristensen

Kvinder - senior

3F Ligaen

Forår 
Hvis man kigger tilbage på foråret 2009, er 
det med meget blandede følelser. jeg kom 
selv til klubben i december 2008, hvor jeg 
blev præsenteret og glædede mig til at vise 
mit værd og til at blive en del af Vejletrup-
pen. Vores opstart husker jeg som rimelig 
afslappet, vi trænede selvfølgelig rimeligt 
hårdt, men alle havde en god fornemmelse 
og glædede sig til at komme igen med 
turneringen. Vejle ville bygge en elitetrup 
op, som kunne klare sig i toppen, og alt 
tegnede også rigtig godt. 
Først var vi på træningslejr i Norge, hvor vi 
spillede mod Stabæk, som er et af europas 
bedste hold. det var virkelig en oplevel-
se - alene den måde som de tager imod 
kvindefodbolden på i hele landet, det er 
virkelig en oplevelse. Selvom vi havde en 
rigtig god tur i Norge, kom vi desværre 
hjem med nogle skader i truppen. Men det 
lod vi os ikke slå ud af, for Vejle i holder 
vi sammen i tykt og tyndt! Vi havde flere 
testkampe inden turneringsstart, og alt i 
alt så det rigtig fornuftigt ud. 
dagen kom for den første turneringskamp, 
og vi var rigtig spændte på, hvordan det 
ville gå os. Vi skulle forsøge at forsvare 
vores fjerdeplads i rækken. jeg husker tyde-
ligt den første kamp. Vi startede ud mod 
Vejlby, spillede elendigt og tabte 1-0 til 
et bundhold! det var et hårdt slag, vores 
drømme omkring at være med i toppen 
blev knust på et øjeblik. 
Herefter var det en hård tid for os i trup-
pen. der tikkede desværre mange nederlag 
ind, og vores drømme omkring at være 
med i toppen måtte vi glemme. Vi endte 

sæsonen som nr. 7, hvorefter vi måtte ud 
i kval.spil, hvor vi skulle sørge for ikke at 
rykke ned.   
Men selv om vi ikke endte, hvor vi havde 
håbet og drømt om, var stemningen i trup-
pen næsten altid høj. Vi stod sammen og 
støttede hinanden - vi ved heldigvis, at det 
er vejen frem. derfor har vi et utrolig stærkt 
sammenhold i truppen, som gør, at vi alle 
står bag hinanden. Vi måtte erkende, vi 
stadig er ved at bygge et hold op, men vi 
i Vejle er sikre på, at vi er et hold, som 
er på vej mod toppen. Fordi, som vi siger: 
Viljen bestemmer!

3F Ligaen 2008/09
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Fortuna Hjørring 18 17  0  1 82 - 7 51   
2.  Brøndby  18   15  2  1 86 - 12   47   
3.  Skovbakken  18   10  3  5    57 - 35   33   
4.  SønderjyskE  18    8  3  7    35 - 43  27   
5.  OB  18    8  1  9    44 - 42   25   
6.  Skovlunde  18    7  0  11   43 - 43   21   
7.  Vejle  18    5  4  9    25 - 35   19   
8.  Skjold  18    4  2  12   26 - 56   14   
9.  Kolding B    18    3  3 12   23 - 66 12   
10. Vejlby  18 3  2  13   19 - 101  11 

3F Ligaen kvalifikationsspil forår 2009
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  OB   5   4  0  1 18 - 6   25 
2.  Skovlunde    5   3  0  2 9 - 13 20 
3.  Vejle   5   2  1 2 8 - 7 17
4.  Kolding B  5   3  0  2 11 - 9   15 
5.  Skjold     5   1  1  3 8 - 11   11   
6.  Vejlby    5 1  0  4 7 - 15 9
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3F Ligaen Kvinde Elite
Bagest fra venstre: Holdleder Finn Larsen, Kamilla Pedersen, Kathrine Terp, Katrine Buhl, Jeanette Bomholdt, Louise 
Schnoor, Lisbeth Kølbæk, Louise Bjørklund, Camilla Jørgensen, Træner Benny Gylling.
Forrest fra venstre: Eva Vester, Camilla Bergstrøm, Carina Johansen (anfører) Laura Carstens, Camilla Schytz, Nicoline 
Toft, Tina Thychosen.
Følgende manglede: Reservemålmand: Katrine Ingeman, markspiller: Helle Nielsen og Victoria Baagøe.

Efterår
efteråret har både budt på op- og nedture, 
og vi har skullet bevise, at vi kunne stå 
sammen som et hold. Tre dage før turne-
ringsstart stod vi uden træner, og man kan 
godt bruge udtrykket: ”Vi stod med håret 
i postkassen.” Heldigvis trådte Helle Nielsen 
til som træner, og vi kom igennem de første 
tre turneringskampe. det blev godt nok til 
tre nederlag, men det var mere et resultat 
af dårlig form end kæmpe niveauforskel. 
Vi beviste her for første gang, at vi kunne 
stå sammen som et hold, og vi havde da 
også en enkelt kamp i pokalen, hvor vi 
vandt 11-0...

I dette efterår har der også været en eM-
slutrunde, som gav anledning til en pause 
i ligaen. Pausen skulle bruges til at komme 
i bedre form og få styr på trænerposten. 
Vi kom i bedre form, og en uge inden 
kampen mod oB fik vi en træner, nemlig 
Benny Gylling. Man kan egentlig sige, at her 
startede vores turnering for alvor. Vi lagde 
ud med 3-3 mod oB, hvor vi var foran 2-0 
i 1. halvleg. Herefter gik det lystigt videre 
med en 3-1 sejr over Skovlunde, hvor Helle 
Nielsen, som havde sagt ja til at begynde 
igen, lavede hattrick. Men så gik den ikke 
længere. jo, altså Helle blev ved med at 
score, men vi løb ind i en øretæve på 6-1 

BRUDEKJOLER og SELSKABSTØJ  - til ham og hende

Dæmningen 10 · 7100 Vejle · Denmark · Telefon 75 82 90 91
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3F Ligaen 2009/10
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Fortuna Hjørring 12   10  2  0   49 -  4   32   
2.  Brøndby  12   10  1  1   51 - 10   31   
3.  Skovbakken  12    8  2  2   39 - 11   26   
4.  OB    12    6  2  4   33 - 24   20   
5.  Skovlunde  12 6  1 5   29 - 23   19   
6.  KoldingQ  12 4 2  6   21 - 31   14   
7.  Team Viborg 12    4 1  7   19 - 39   13   
8.  Vejle  12    3 3  6   18 - 30   12   
9.  FC Damsø  12    2 0  10  10 - 53    6   
10. SønderjyskE  12    0 0  12  11 - 55    0 

VB’ere i landsholdstrøjen

VB kunne glæde sig over at få en A-lands-
holdsspiller i 2009. I VM-kvalifikationskam-
pen mod Georgien på Vejle Stadion debute-
rede Carina johansen på venstre back. Hun 
fik en time på sin egen hjemmebane, og 
onsdagen efter spillede hun hele kampen 
i 0-0 opgøret ude mod Bulgarien.
Carina, der er født 03-03-87, har herudover 
spillet 24 kampe for u-19 landsholdet, hvor 
hun oven i købet har scoret to mål, samt 
14 kampe for u-17 landsholdet.
den 22-årige VB-pige kom i sin tid til klub-
ben fra Bramming.

også målmanden laura dræby Carstens, 
30-07-91, som i sommerpausen skiftede til 
VB fra Horsens SIk, bærer nu trøjen med 
dBu-logoet.
laura spillede i september fem kampe for 
u-19 landsholdet – heriblandt tre eM-kval.
kampe, som mod Moldova, Bosnien og 
Wales alle gav sejre.

mod Brøndby. derefter blev det til 1-1 mod 
kolding og et nederlag til Viborg på 3-1. 
Begge disse kampe burde vi have vundet, 
men spillet fungerede ikke optimalt, og 
når dette ikke er tilfældet, så vinder man 
heller ikke. 
Så skete der noget på træningsbanen. 
Benny havde fået sit hold fra Sole til at 
komme og træne med os, og dette var 
helt sikkert noget, som vi kunne bruge. 
Vi lærte at tænke hurtigere, og drengene 
pressede os i hver eneste nærkamp. det-
te begyndte vi at kunne se og mærke i 
kampene, måske ikke helt optimalt til at 
starte med, men det blev bedre kamp efter 
kamp. de tre efterfølgende kampe blev til 
to sejre og et nederlag, hvor vores nederlag 
til Skovlunde lige så godt kunne have endt 
uafgjort. den sidste kamp mod Skovbakken 
var vigtig for os. Ikke kun fordi vi havde 
brug for pointene, men også for at vise 
et godt billede over for måske kommende 
spillere. Skovbakken var favoritter, så ingen 
forventede, vi ville vinde. I denne kamp 
viste vi effekten af de sidste mange ugers 
hårde træning på banen, og det resulterede 
i 0-0 mod Skovbakken, hvilket må siges at 
være meget godkendt. 
Alt i alt har denne efterårssæson vist os 
selv og alle omkring, at VB’s kvinder ikke 
kan slås ihjel, og det kan godt være, vi 
ligger nr. 8 i ligaen, men vi har fået et 
sammenhold på holdet, som måske aldrig 
har været stærkere.

Victoria Baagøe

Laura Dræby CarstensCarina Johansen
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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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Klubsamarbejde om 
ungdomsfodbold på Vejleegnen

Ungdomsafdelingen

2009 er ved at rin-
de ud, og kuV er 
allerede nu i gang 
med at gå 2010 i 
møde. 
Fodbolden er jo 
næsten blevet en 
helårssport, for 
når der ikke er 
turneringskampe, 
trænes der videre 
for at gøre klar 
til næste sæson. 
Sådan er det også 

på det organisatoriske plan i kuV. Her er vi 
allerede i gang med at evaluere og derefter 
kigge fremad mod 2010. 

Synlighed har haft stor FOKUS

Vi har i 2009 arbejdet med synlighed. kuV 
er efterhånden blevet en så stor del af 
kuV-klubberne, at man godt ved, at når 
vi er på besøg, er det ikke for at ”fiske” 
spillere, men fordi vi har noget på hjerte, 
som kan være med til at flytte den enkelte: 
Spiller, træner, holdet eller klubben. kuV 
er der for klubberne og kommer for at 
BIdRAGe, for at være med til at gøre en 
forskel. der arrangeres inspirationstræning 
for børnene, teknisk trænerdag for træner-
ne, autografskrivning, hvor VB´s førstehold 
eller eigil egern kigger forbi, ÅBeN træning, 
ja, rækken er lang. det kan være, når der 
inviteres til kuV-dage på Vejle Stadion, som 
vi gjorde d. 4. oktober, hvor vi var samlet 
omkring Futsal på parkeringspladsen uden 
for Vejle Stadion og bagefter var ca. 1200 
samlet til divisionskamp. 

Årgang 1995 - Øverste række fra venstre:
Magnus Grauballe (Skibet IF), Jesper Møller (Hovedgaard IF), Anders Qvick (Erritsø GIF), Frederik Sejr (Egtved IF), 
Athip Comphut (Vinding SF), Tobias Henriksen (Gauerslund IF), Frederik Skov Rasmussen (Gauerslund IF) og Anders 
Schytz (ass. træner)
Nederste række fra venstre: 
Andreas SP (Hedensted IF), Johan Knudsen (Erritsø GIF), Rasmus Raul Raahauge (Egtved IF), Michael Hemdorff Jensen 
(Hedensted IF), Anton Johansen (Egtved IF), Jeppe Sund Nielsen (Hedensted IF), Jannik Thøgersen (Give Fremad), 
Abdikadir »Abdi« Omer (Vejle Kammeraterne) og Jeppe Tranekær Nielsen (Firehøje IF)
Manglende spillere: Emil Lund (Egtved IF), træner Thomas Gylling 

Carsten S. Hansen, 
KUV-koordinator
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I 2010 vil vi bl.a. følge op på det flotte 
arrangement i engum, hvor VB mødte FC 
Fredericia. Førsteholdet skal ud til klubberne 
og være mere synlige, så vi arbejder på at 
få lagt trænings- og opvisningskampe ud til 
de enkelte foreninger. Her vil kuV så følge 
efter og være en del af dette. 
Synlighed er der nu også kommet på Vejle 
Stadion. Alle kuV-klubbernes klubtrøjer er 
hængt op i forhallen. Hjemmesiden har 
været flittig brugt. klubportrætter af kuV-
klubberne og mange indlæg fra kuV- træ-
ningen og trænerakademiet er blevet bragt.

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, 
Hovedgaard IF, Smidstrup / Skærup, BPI, 
juelsminde IF og Vejle B. 

KUV-hold
Angående det sportslige i kuV har vi nu 
over en længere periode kørt med tre 
år gange. det, vi i gamle dage kaldte 2. 
års lilleput, 1. og 2. års drenge. det er i 
dag u-13, u-14 og u-15. 
jBu har vendt turneringen til at gå fra 
sommer til sommer. I kuV-regi fortsætter 
strukturen med at køre vinter-vinter. 
2009 har derfor været med spillere fra 
årgang 1997 (u-13) 1996 (u-14) og 1995 
(u-15). På hvert hold deltager der to mål-
mænd og 16 markspillere. enkelte udskift-
ninger har der været undervejs.
Spillerne er udvalgte efter indstillinger og 
samtaler med kuV-klubben, sete kampe 
året før af kuV og 2 x udtagelsestræning 
i marts måned. 
I 2008 startede vi op med at tilbyde klub-
berne, at stille unge trænere til rådighed 
som assistenter for de respektive holds træ-
nere. Ideen er, at disse unge trænere skal 
lade sig inspirere af samarbejdet med træ-
nerteamet og tage det med hjem i klubben. 

Målmandstræning har været ved H.P. Hau 
(kuV), Rasmus Christensen (Bredballe IF) og 
Morten Nebel (Hover IF). Tre trænere til syv 

Årgang 1996 - Øverste række fra venstre:
Søren Lykke (træner), Mikkel Lindhardt (Hedensted IF), Frederik Als (Bredballe IF), Mads B. Pedersen (Lindved GF), 
Daniel Eriksen (Give Fremad), Anders Nielsen (Vinding SF), Nikolaj Holm Kaas, (Bredballe IF), Frederik Møller, (Skibet IF)
Nederste række fra venstre:
Mads Døhr (Vinding SF), Ilir Jakupi (Bredballe IF), Håkon Jensen (BPI), Lasse Enemark (BPI), Rune Høg (Bredsten IF), 
Johan Ejs (Hedensted IF), Emil Rasmussen (VB), Niels Bjerremand (Give Fremad)
Fraværende: Adam Gram (Give Fremad), Andreas Meier (Sole IF), Mikkel Mølgaard(Give Fremad)
Træner Lars Primdal
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målmænd må siges at være klasse. det har 
fungeret fremragende, og der har været 
mange roser fra bla. forældrene.

Årgang 1997 er blevet trænet af klaus lar-
sen (kuV) og HH (Give Fremad) – meget 
spændende træning, hvor det tekniske 
har været i højsædet. der bliver trænet 
og kælet for detaljen, opbygning via Coer-
ver, med inspiration fra Futsal og alt det, 
klaus lader sig inspirere af.
Niveauet har været godt, og der er mange 
spændende spillere.
Vi valgte i år at gøre tragten større og 
tage flere spillere med. Fire målmænd og 
21 markspillere har der været igennem.

Årgang 1996 blev trænet af u-14 træner i 
VB Søren lykke og lars Primdal (Bredballe 
IF). en Vejle Boldklub-træner for hele tiden 
at have linket til VB, så vi forhåbentlig 
sikrer, at det er de rigtige, der bliver valgt 
til et evt. skifte til Vejle Boldklub. et tur-
bulent år, med mange udskiftninger. Nogle 
skiftede til VB i sommerpausen, og andre 
spillere trak vi ud af kuV–årgangen og 
valgte i stedet at træne med dem en gang 
om ugen i VB. 

Årgang 1995 ved Thomas Gylling (kuV) og 
Anders Schytz (jelling SF). Her har snakken 
længe gået på, om vi skulle fortsætte med 
denne årgang. Igen i år har årgangen vist 
sin berettigelse. der har  siden udtagelsen 
i marts været tre spillere, der har flyttet 
sig så meget, at de i dag spiller på u-15 
i Vejle Boldklub. derfor vælger vi at fort-
sætte med denne årgang.
`95 årgangen har nu været med i tre sæso-
ner. Nogle har været med et år, andre to 

og enkelte spillere har været med alle tre 
år. der spiller i dag otte kuV-spillere på 
VB´s u-15. 

Al træning i kuV-regi foregår ude i kuV-
klubberne. der trænes 12 gange fra april til 
midt november. en af de helt store fordele 
ved at lægge det ud i klubberne er, at 
der derved bliver sat fokus på klubben og 
deres trænere. klubben inviterer deres træ-
nere til GRATIS inspirationstræning denne 
aften, og dens trænere har her mulighed 
for at se tre hold á to timers varighed. 
dvs. masser af inspiration, de kan bruge 
i deres daglige træning. 2009 har været 
en rigtig stor succes på dette område. Flot 
opbakning, hvor der har stået mange med 
blok og kuglepen. der har været ”møder” 
efter kuV-træningen, hvor der er blevet 
diskuteret kuV og fodbold.
Inspiration fra vores venner fra Nigeria har 
været med til at gøre året på kuV- holdene 
endnu mere lærerigt og inspirerende. de 
har været et frisk pust til kuV-træningen, 
hvor de har været med til at sætte dags-
orden for fælles opvarmning, fokus på 
detaljen og det at træne stenhårdt.
 

Træning i VB

I år har der været sat meget fokus på den 
enkelte spiller angående emnet: ”Hvordan 
flytter vi ham bedst mulig fodboldmæs-
sigt, og hvornår er det rigtige tidspunkt 
at flytte til VB?”
derfor har der været spillere, der har træ-
net med i VB en gang ugentligt, men hvor 
man stadig spiller hjemme i kuV-klubben. Vi 
forsøger på denne måde at finde ham, vi 
ønsker til VB, men også på et meget bedre 

KUV i aktion
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grundlag, nu da han har været med over en 
længere periode, og forhåbentlig ved, hvad 
han går ind til. VB, kuV, kuV-klubberne 
og forældre/spillere føler sig meget bedre 
klædt på til at tage den rigtige beslutning. 
Her bagefter hvor der nu er evalueret med 
klub, spillere og forældre, har det været 
nogle succeshistorier og de rigtige valg, der 
har være truffet for den enkelte spiller.

Vintertræning i VB er også en stor succes. 
Her deltager indstillede kuV-spillere ud fra 
samme filosofi som ovennævnte. Fra kuV 
holdene 2009 er følgende indstillet til vin-
tertræning: 
Årg. 1997: Mads døhr Tychosen (Vinding SF), 
lasse Føns Pedersen (erritsø GIF), kristian 
kirkegaard (Skibet IF), Mads Boldt (Skibet 
IF), Mikkel Fink (Skibet IF), Matinus kri-
stensen (Målmand) (Give Fremad), Christian 
larsen (Give Fremad), Mads kristensen (Give 
Fremad), Martin damsbo (Give Fremad)
Årg. 1996: jacob lindstrø Pedersen (Vinding 
SF), jonas Møller jensen (Vinding SF), daniel 
eriksen (Give Fremad)
Årg. 1995: jannik Thøgersen (Give Fremad)
Vintertræningen vil så ende ud i en snak, 
hvor vi evaluerer, hvad der er bedst frem-
adrettet for den enkelte spiller.

Spilleroverflytninger 2009

Når vi i VB og kuV siger talentudviklingen, 
er overskriften Spilleren i centrum. Bl.a. der-
for er det vigtigt og et kardinalpunkt for 
kuV, at der hele tiden er foretaget nøje 
overvejelser, når VB/kuV indstiller en spiller 
til at skifte til Vejle Boldklub. Som I har 
kunnet læse ovenfor, har vi inden set spil-
leren over lang tid, talt med moderklubben 
og ikke mindst spilleren og forældrene. der 
ligger i alle situationer mange overvejelser 
bag et skifte, der er ingen facitliste, og 
man kan ikke sige, at det, der er rigtigt 
for den ene, også er det for en anden.
Nedennævnte spillere har på den ene eller 
anden måde været tilknyttet kuV-talentud-
vikling og i samarbejde med moderklub, VB 
og forældre/spilleren valgte et forløb, der 
nu har udmøntet sig i, at kuV indstiller 
til klubskifte til Vejle Boldklub.
Til lykke og held og lykke frem over til: 

Årg. 1997: Christian Huno (Bredballe IF), 
oliver Quist olesen (løsning IF)
Årg. 1996: Andreas Winter (Give Fremad), 
emal Baz Muhammed (Bredballe IF), Nikolaj 
kring (Hedensted IF), Mikkel olesen Bjerg 
(Vinding SF), ole Bisp Rasmussen (Vinding SF)

Årg. 1995: jacob Bonde (Tørring IF), jens 
enevoldsen (Tørring IF), Mikkel krabbe 
(Skibet IF)
Alle skiftede til VB i sommerferien 2009, 
på nær ole Bisp Rasmussen, der skifter til 
VB i forbindelse med sæsonen 2010.

Spillere, der gennem tiden er kom-
met til VB gennem KUV, og stadig 
er i VB U-17 – U-19
På sigt skal kuV-samarbejdet være en 
fødekanal til Vejle Boldklub elite´s første-
holdstrup for derved at skaffe og udvikle 
”lokale” spillere – som tilskuere og spon-
sorer kan identificere sig med. 
I kuV-aftalen står, at der i forbindelse med, 
at en spiller får førsteholdsdebut, udløses 
en kontant udbetaling på 20.000,- kr. til 
moderklubben. desværre kan kuV ikke i 
år bidrage med nogen debutanter, men 
der arbejdes hårdt i VB´s talentsektor, så 
selvfølgelig kommer der også kuV-spillere 
på førsteholdet fremover: Nedennævnte er 
de spillere, der i dag spiller på VB´s u-17 
og u-19 hold, og som har været igennem 
kuV-samarbejdet:

U-19: Simon Tude Andresen (Vinding SF), 
Peter jensen (Hedensted IF), Alexander 
Scholtz (Hedensted IF), lasse dahl-Hansen 
(Hedensted IF), Fuat Hansen (erritsø GIF)

U-17: jacob Poulsen (Hedensted IF), Niels 
Bisp Rasmussen (dBu u-17) (Vinding SF), 
oliver Tychosen ( Vinding SF), djulijan Alije-
vic (jelling SF), jonas dalstrup (Bredsten IF) 
derudover skal nævnes, at på dBu Talent-
center u-15 deltager der 4 x kuV-spillere:
jesper Svenningsen (Vinding SF), Nikolaj 
Vilsbøl (Vinding SF), jonas djernæs (Vinding 
SF), Mirsad Suljic (Bredballe IF)

TAK for i år

kuV er efterhånden blevet en ret stor selv-
stændig afdeling i VB. det kræver mange 
hænder. efterhånden er vi ved at få byg-
get et godt team op af folk, der hjæl-
per til med faste opgaver, men også ad. 
hoc-personer, der varetager enkeltstående 
opgaver. en kæmpe tak til jer alle for den 
indsats, I hver især yder. jeg glæder mig 
til at samarbejde med jer igen i 2010, hvor 
kuV vil søsætte og viderebygge på nuvæ-
rende tiltag. 
et nyt trænerakademi skal op at stå, syn-
lighed vil fortsat være et fokusområde, og 
nu med endnu mere samarbejde med vores 
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førstehold. Vi skal have flyttet teknisk træ-
ning ud i klubberne et step højere op, ja 
der er nok at tage fat på i kuV. 
I samarbejde med de 32 samarbejdsklubber 
og vores sponsor eltronic, vil vi alle forsøge 
at bidrage endnu mere til hinanden, til gavn 
for fælles mål. Tak for indsatsen i 2009!

Carsten S. Hansen, KUV Koordinator 

Egtved IF og KUV

emil lund, Anton Skjoldemose, Rasmus Raa-
hauge og Frederik Sejer Andersen, drenge 
fra egtved IF’s årgang 1995, mødte for tre 
år siden meget spændte op til deres første 
udtagelsestræning i kuV regi. 
erindringen fra det første møde med kuV 
står stadig meget klart for de fire spillere. 
ord som udtagelse, spænding, stolthed, 
VB, bedømmere havde fyldt rigtig meget 
i dagene forinden. Men da først øvelserne 
og træningen blev skudt i gang, var de 
efterfølgende to timers udtagelse hurtigt 
overstået, og næsten glemt var nerverne 
og til dels omgivelserne.
de fire spillere blev udtaget og har siden 
været en del af kuV, hvilket også var 
startskuddet til, at egtved IF blev en del 
af samarbejdet med Vejle Boldklub. Når 
spillerne ser tilbage på de seneste tre år 
med kuV, er der flere øjeblikke lagret på 
nethinden, men stævnerne i bl.a. Randers, 
Silkeborg og Horsens med kuV-holdet står 
sammen med udtagelsen som de største 
oplevelser. 

derudover er spillerne enige om, at perio-
den med kuV har været lærerig. Niveau og 
intensitet til kuV-træningspassene har kræ-
vet ekstra i forhold til den hjemlige træning. 
Første år, hvor træningen var meget teknisk 
præget, huskes til tider som lidt kedeligt, 
men lærerigt. Andet og tredje år med 
fokus på pasninger og mere spil har været 
motiverende. derudover har træningspas-
sene hos de forskellige kuV-klubber givet 
et afvekslende input, og deltagelsen i år 

fra ”VB’s nigerianere” givet træningen en 
ekstra positiv dimension. 
Spillerne ser tilbage på tiden med kuV-
holdet som en sjov, spændende og en lære-
rig periode, hvor de har smagt på kravene 
for at være med på et højere niveau. de 
har fået en personlig evaluering/spillerprofil 
med i bagagen, hvor styrke-, talent- og 
udviklingsområder er vurderet.
de har fået en fornemmelse af og blevet 
mere bevidste om, hvor deres styrker er, 
og hvilke områder de skal arbejde med.
Som klub har egtved IF haft en positiv 
oplevelse med ”kuV-karavanen”, der bl.a. 
i efteråret afholdt en af træningssamlin-
gerne på egtveds baner, hvor flere af klub-
bens ungdomstrænere og andre interesse-
rede var mødt op. Vi håber fremover at 
udbygge kuV-samarbejdet, specielt omkring 
integrationen af vor egne trænere, således 
at de udvikler sig, også i form af viden 
og ressourcer fra  kuV. endvidere har vi 
haft positiv erfaring omkring, at en spiller 
er skiftet til VB, hvilket er sket gennem 
kuV-samarbejdet, hvor alle parter gennem 
en periode har set hinanden an og blevet 
enige om at prøve skiftet til VB.    
Hermed i denne omgang tak fra drengene 
for gode oplevelser, og som klub ser vi 
frem til en spændende fremtid med VB.

Egtved IF

Fra Give via KUV til VB

jeg hedder Andreas Winther Nielsen og er 
13 år. Fodbold har altid betydet meget for 

mig - det er en stor del 
af mit liv.
For to år siden spillede 
jeg i Give Fremad. en 
velfungerende klub, som 
menneskeligt og fod-
boldmæssigt har betydet 
rigtig meget for mig. 
Nogle fantastiske drenge 
og et godt trænerteam 

gjorde en forskel for mig. Træningen var 
sjov og varieret og sluttede ofte med kamp, 
hvor trænerne spillede med. I Give har jeg 
haft nogle forrygende oplevelser, bl.a. kva-
lificerede vi os til mesterrækken, som vi 
året efter vandt.
jeg blev sammen med to andre Give spillere 
udtaget til kuV. det var stort, og jeg var 
både glad og stolt samtidig med, at jeg 
også havde en følelse af, at det forpligtede. 
Ved kuV- træningen mødte jeg nye drenge, 
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og træneren klaus larsen betød meget 
for mig. Nye træningsmetoder og øvelser 
var med til at udvikle mit fodboldspil. de 
øvelser, jeg fandt bedst og sjovest, tog jeg 
med hjem, og underviste drengene i min 
hjemklub i. Med kuV var der arrangeret 
forskellige stævner, og enkelte gange blev 
jeg sammen med andre kuV-spillere udta-
get til, i fællesskab med VB, at deltage i 
forskellige weekendstævner. Transport i VB-
bussen, overnatning og fodboldkampe mod 
andre store klubber. Alt sammen fantastiske 
oplevelser, som kuV gav mig. 
Min familie og jeg har altid haft en fin 
dialog og et godt samarbejde med kuV og 
Carsten Hansen. en dag blev jeg spurgt, om 
jeg var klar til et klubskifte, idet VB gerne 
ville give mig nogle større fodboldmæssige 
udfordringer. På daværende tidspunkt var 
jeg ikke klar, så VB tilbød, at jeg, sidelø-
bende med mit hjemlige træningsprogram, 
kunne deltage i VB-træningen en gang 
om ugen. Her blev jeg taget godt imod 
af både trænere og drenge, som alle var 
forberedte, engagerede og motiverede til 
dagens træning. Snart blev det klart for 
mig, at det var det her, jeg ville.
Mine forældre og jeg blev inviteret til et 
informationsmøde i VB´s mødelokale med 
udsigt over Vejle Stadion. Her fik vi, af Niko-
laj Primdal og lasse Christensen, forskel-
lige informationer om Nørremarksskolens 
eliteklasse og VB´s setup omkring træning, 
videreudvikling af unge fodboldspillere og 
deres talenter. endnu en oplevelse, og for 
mig var det ligesom starten på noget nyt.
jeg er rigtig glad for de valg, jeg har truf-
fet omkring skole og klubskifte. jeg trives 
og udvikler mig både menneskeligt, bogligt 
og fodboldmæssigt.
Trænerne og fodboldkammeraterne har 
givet mig en fantastisk start i VB. jeg nyder 
hver en træning og får, til både morgen og 
eftermiddagstræningen, mange forskellige 
og store udfordringer. Forleden trænede jeg 
sammen med u-17, hvilket gik rigtig fint, 
men efterfølgende kunne jeg konstatere, 
at jeg har meget at lære endnu.
Seks træningspas om ugen og kamp i week-
enden, boglige timer, og ca. 2½ times trans-
port dagligt har lært mig at strukturere min 
dag og uge således, at jeg stort set altid 
er på forkant med lektier. Søvn samt mad 
og drikke i rigtige og rigelige mængder er 
ligeledes blevet et vigtigt faktum for mig.
Alt i alt er jeg rigtig glad for de mulighe-
der, VB har givet mig, velvidende at det er 
mig, min vilje og indsats, der afgør, hvor 
dygtig en fodboldspiller jeg bliver.

lige nu nyder jeg bare min nye tilværelse, 
og selv om dagene ind imellem kan være 
hårde, så opvejer fodboldoplevelserne sam-
men med trænerne og kammeraterne det 
fuldt ud.

Andreas Winther Nielsen 
- med hjælp af familien 

Fire KUV’ere fra Give…
Som forældre til børn, der bare elsker fod-
bold, er det altid en oplevelse at kunne 
følge dem - uanset hvor og mod hvem der 
spilles kamp. Vi har kunnet se et talent, 
som vi som forældre nok er bedre til at 
få øje på end andre. Men hvad gør man 
som forældre til et fodbold-ambitiøst og 
talentfuldt barn? Skal vi give endnu mere 
opbakning, eller skal vi bede børnene om 
at holde begge ben på jorden og huske 
dem på, at der er meget langt til divisi-
onsfodbold og landshold? 
Ikke bare børnene, men også vi forældre 
med ovenstående dilemma fik en stor gave 
foræret i form af kuV. Vi vidste egentlig 
ikke, hvad kuV var for en størrelse ud over, 
at det var noget med fodbold og talent-
træning under VB. I dag ved vi mere…

Udtagelse

Vores årg. 97 drenge fra Give Fremad – 
tre markspillere og en målmand - blev af 
klubben udpeget til at deltage i to udta-
gelsestræningspas sammen med mange 
jævnaldrende fra andre klubber. Vi havde 
en idé om, at drengene skulle ud og spille 
til to mål og lave lidt øvelser, sådan at de, 
der skulle udtage det endelige hold, kunne 
se dem spille - men sådan var det ikke. 
Spillere og målmænd gennemgik en række 
træningsøvelser, som de med næste 100 % 
sikkerhed aldrig havde prøvet før, hvorefter 
markspillerne havde en række spiløvelser, 
hvor de spillede 2 mod 2, 3 mod 3, etc. 
til små mål. 
Vejret ved udtagelsesstævnerne var ganske 
enkelt forfærdeligt - regn, rusk og kulde 
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var de betingelser, drengene var udsat for. 
Vi forældre frøs med anstand, men hvad 
med drengene? de havde såmænd slet ikke 
bemærket regnen og kulden, de havde 
aldrig oplevet noget så hårdt, men heller 
aldrig noget så spændende, så der lød kun 
positive ord, da de kom hjem. de dage havde 
de i øvrigt ingen problemer med at falde 
i søvn, de var dødtrætte og kunne ganske 
enkelt ikke komme hurtigt nok i seng. 
Men spændingen var høj - ville drengene 
blive udtaget til videre talenttræning eller 
ikke? drengene håbede, men turde ikke tro 
på noget. Men under alle omstændigheder 
så havde de haft en kæmpe oplevelse, som 
ingen kunne tage fra dem.. 
Vi forældre var ikke de bedste talentspej-
dere. Vi havde set utrolig mange dygtige 
spillere og målmænd til de to træningspas, 
og som forældre synes man selvfølgelig 
altid, at ens eget barn er en lille smule 
bedre end alle andre. Men vi ved jo godt 
inderst inde, at sådan er det ikke altid – 
set med objektive øjne. 
Men det positive svar om udtagelse kom 
hurtigt efter det sidste træningspas, og alle 
var glade.

Træning og turnering

en skrivelse med datoer for forårets træning 
fik vi meget hurtigt, så børnene kunne for-
berede sig på træningen samt få det hele 
til at passe med kampe og træning hjemme 
i klubben. I forbindelse med den første træ-
ning blev der holdt et møde, hvor der blev 
fortalt, hvad kuV var, og hvilke tanker der 
lå bag samarbejdet mellem klubberne. der 
blev gjort meget tydeligt opmærksom på, 
at børnene ville få optimal træning med 
vægt på træning, og til rette tid ville de 
børn, som havde ”de ekstra ressourcer,” 
blive inviteret til at komme til VB. 
Vi som forældre med ambitiøse børn kunne 
nu med baggrund i de informationer se 
vores børn få optimal træning, samtidig 
med de fik lov at øve sig med og mod de 
bedste spillere fra andre klubber - en god 
løsning på vores tidligere omtalte dilemma. 
Forårets og efterårets træningspas har 
været bygget op efter samme princip som 
udtagelsestræningen – det har handlet om 
teknik, boldberøringer og småspil efter 
Coerver-princippet. 
kuV-målmændene har haft deres egne træ-
nere, og de tre årgange træner sammen. 
Målmandstræningen, som kun få klubber 
tilbyder, er i kuV- regi ikke noget, som 
”bare lige” varer nogle minutter, hvoref-

ter målmændene skal spille med de andre. 
Nej, det er intensiv træning fra første til 
sidste minut, hvor der arbejdes med teknik, 
placering, boldkontrol, hurtige reaktioner, 
smidighed, m.v.
 
kuV-holdet har deltaget i en turnering med 
talenthold fra andre jyske storklubber, tur-
neringen er blevet afviklet over to søndage 
i sæsonen – én i foråret og én i efteråret. 
Ikke bare drengene, men også vi forældre 
så frem til stævnet, hvor vi for første gang 
skulle se drengene spille kamp. Spændin-
gen var ulidelig, hvad skulle ske? Igen blev 
vi overrasket, drengene blev placeret helt 
tilfældigt på banen uden hensyntagen til 
deres normale positioner, og så havde de 
værsgo at spille den plads, de fik tildelt. 
Ikke nok med at de fik uvante pladser, 
men de fik tillige besked på, at bolden 
skulle spilles op hver gang, så målmanden 
kun måtte kaste bolden ud. Her stod vi 
og troede, at vi skulle se resultatfodbold 
og to trænere, der coachede fra sidelinjen. 
Men trænerne havde en helt anden plan. 
de to tavse trænere på sidelinjen, klaus 
larsen og Hans Henrik Christensen, ønskede 
at se, hvordan drengene tacklede de uvante 
situationer. de ville se dem tænke og spille 
fodbold – og se dem selv tage ansvar på 
banen. Resultaterne var derfor ikke målet 
med kampene – det var processen. 
Før og efter kampene tog trænerne en stille 
og rolig snak med drengene, hvor de kom 
med konstruktive informationer – hvordan 
skulle der spilles, hvad var godt, og hvad 
var mindre godt? 
Vi forældre lærte i høj grad noget nyt! 
og vi kan ikke rose trænerne nok for den 
”mandskabspleje,” der her var tale om, gid 
det foregik på den måde flere steder!
Nu er alle kampene afviklet, og hvad har 
vi så set? en forbløffende forbedring af 
drengenes teknik, en kæmpe forbedring af 
deres nærkampstyrke samt det klart bedst 
spillende team. Alt i alt en utrolig udvikling 
på meget kort tid. 

og så må vi også huske at påpege, at 
kuV-drengene på en måde nok er konkur-
renter, men kammeratskabet trives alligevel 
blandt spillerne. drengene har jo én stor 
fælles interesse, de er ambitiøse og vil gerne 
det samme, så venskaber opstår naturligt 
på tværs af klubberne.  og særlig sjovt 
er det jo også blevet at møde en af sine 
nye kuV-venner i kamp…
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Meget godt med hjem
Vores drenge har fået rigtig meget gen-
nem kuV, som de har kunnet tage med 
hjem - til deres hold, til deres kammerater 
og til sig selv. 
drengene er uden tvivl blevet dygtigere 
fodboldspillere og målmand, hvilket har 
gavnet deres hold både direkte og indi-
rekte. deres holdkammerater har lært - og 
ladet sig inspirere - af kuV-drengenes nye 
færdigheder og ikke mindst deres engage-
ment og entusiasme. 
kuV-træningen har øget drengenes moti-
vation til selv at træne og selv øve sig på 
vanskelige tekniske detaljer – de VIl kunne. 
og vi forældre har lært, at vejen frem uden 
tvivl er træning efter Coerver-princippet og 
Futsal, som drengene er blevet præsenteret 
for. Vi har i hvert fald været vidner til en 
utrolig udvikling på meget kort tid... 

Evaluering

Årets kuV-træning slutter med en evalu-
erende samtale, hvor spillerne får en objek-
tiv vurdering af deres styrkeområder, talent 
og indsatsområder fra kuV-trænerne – en 
samtale, som spillerne i skrivende stund er 
næsten lige så spændte på som udtagelsen, 
idet de forud for samtalen er blevet bedt 
om at oplyse deres egne ambitioner.
kuV-træningen har tilfredsstillet vore dren-
ges ønske om at dygtiggøre sig og måle sig 
med andre talentfulde spillere – i hvert fald 
for en periode. den spændende træning har 
også givet blod på tanden og øget deres 
ambitionsniveau – vores drenge kan ganske 
enkelt ikke få træning nok. Så vi forældre 
sidder igen med et dilemma – hvor længe 
skal vi bakke op, og hvor og hvornår skal 
vi sætte grænsen? Vi håber, at den afslut-
tende samtale kan hjælpe os med at finde 
det rigtige svar, så 
vores barn oplever 
flest mulige succes-
er – uanset hvor-
dan deres fodbold-
fremtid kommer til 
at forme sig. Men 
uanset hvad der 
sker, så har vores 
f o d b o l d  t o s s e d e 
dren ge haft nogle 
supergode oplevel-
ser med dette års 
kuV – det ved 
drengene, og det 
ved vi forældre!

Til sidst en kommentar fra vores 
dejlige KUV-drenge:

 
Matinus
”jeg er vildt stolt af, at jeg blev udtaget 
til kuV.  det er en sjov og spændende 
træning, man får mange gode trænings-
øvelser, man kan bruge derhjemme, og jeg 
synes, at jeg er blevet meget bedre. Man 
får nogle gode oplevelser via træning og 
stævner. det er rart at møde andre mål-
mænd - vi har interessen for det at stå 
på mål til fælles.” 

Mads
”jeg er glad for at blive udtaget til kuV. 
jeg har fået langt mere selvtillid, og jeg 
ved nu, jeg kan lære det, ligeledes har 
jeg fået meget større lyst til at træne og 
forbedre mig. jeg synes selv, jeg er blevet 
bedre som fodboldspiller. Stævnerne har 
været vildt sjove.”
 
Martin
 ”jeg er rigtig glad for, at jeg blev udtaget 
til kuV, fordi jeg virkelig gerne vil det her 
og få en masse gode oplevelser. jeg synes, 
at jeg har fået meget ud af at være med 
til kuV. der har været mange sjove og 
gode øvelser, som man har kunnet tage 
med hjem og øve sig på. Vi har været til 
nogle stævner, og det har bare været fedt!  
jeg synes selv, jeg har forbedret mig rigtig 
meget med teknik og boldkontrol.”
 
Kristian
”jeg synes, det har været sjovt at være 
med på kuV-holdet. jeg har lært nye øvel-
ser, som jeg aldrig har brugt før. jeg har 
lært nogle nye fodboldspillere at kende - 
det er sjovt at møde dem i turneringen nu, 
når man har trænet sammen med dem. jeg 
har fået mere lyst til at blive en bedre 
fodboldspiller nu, end jeg havde før. jeg 
kan mærke, at jeg er blevet en bedre fod-
boldspiller, end jeg var, inden jeg startede 
på kuV. Vi har også været til stævner 
med holdet - det var sjovt!”

De stolte forældre til fire KUV-spillere 
årg. 97 fra Give Fremad: 

Mads Kristensen, Kristian Larsen, Martin 
Damsbo og Matinus Kristensen

Repræsentant fra VB’s Akademi 
i Nigeria viser fodboldekvilibris-
me ved KUV-samling
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Trænerakademiet
ud over ny inspiration, ny viden og nye red-
skaber fik deltagerne på akademiet skabt et 
trænernetværk, så viden- og idéudveksling 
fortsat kan blomstre blandt deltagerne efter 
akademiets afslutning.
Vi havde sat et loft på 35 deltagere med 
det formål at lave kvalitet frem for kvan-
titet. det skulle senere vise sig at være et 
godt valg, da gruppen på i alt 36 kursister 
mødte ind til første modul.   
Akademiet har bestået af syv moduler af 
tre timers varighed. Til hvert modul har der 
været spændende gæste-foredragsholdere.
1: Fra leg til SAS liga v/ ole Schwennesen
2: ”Crossing the bridge” - v/ Hans Hansen
3:  Hvilke færdighedskrav møder spilleren 

første gang på dBu´s talentcenter v/ 
lars Friis

4:  Børnefodbold (stationstræning / alders-
relateret træning) v/ jan Hansen

5:  kost og ernæring v/ ulrik dalgas
6:  Hvor står dansk talentudvikling nu? v/ 

Thomas Frank
7:  Forventninger og krav til en elitespiller? 

v/ erik Østenkjær
Fra leg til SAS liga var første emne, kur-
sisterne blev inddraget i. Herefter blev 
kursisterne undervist i, hvilken udvikling 
det kræves af en spiller fra fodboldstart 
til SAS liga. Akademideltagerne blev budt 
inden for i hjertet at Coerver-træning og 
informeret om vigtigheden i korrekt kost og 
ernæring. Vejle Boldklub viste og fortalte, 
hvordan man i VB strukturerer børnefod-
bolden hos de 5-8 årige og de 9-12 årige. 
dBu var på besøg, først vedrørende hvilke 
færdighedskrav, der møder spillerne første 
gang på dBu´s talentcentre og senere i 
forløbet med opfølgning og generel snak 
omkring dansk talentudvikling. 
Sidste trænermodul på trænerakademiet var 
et foredrag om psykologien i fodbold, ene-
ren på et fodboldhold, og hvordan man 
bedst integrerer individet i en holdsport. 
det har været et utrolig godt år for træ-
nerakademiet, som er blevet mødt af stor 
nysgerrighed og interesse fra de deltagende 
kursister. Alle har været engagerede og vil-
lige til at lære nyt, samt skabe netværk. Mit 
store håb er nu, at de deltagende kursister 
har fået så meget med i rygsækken, at de 
er blevet klædt på til at kunne gå hjem 
i egen klub og få sat endnu mere fokus 
på børnefodbolden.

Carsten S. Hansen
KUV Koordinator

Kommentar fra kursister:
Martin Sørensen fra BPI var meget impo-
neret over akademiet, som han betegnede 
som yderst vellykket.

”det var med meget stor positiv spæn-
ding, at jeg begyndte på akademiet. jeg 
har fået utrolig mange ting med, som jeg 
kan bruge i dagligdagen. der har været et 
højt fagligt niveau gennem hele forløbet. 
det har været spændende, og teorien har 
været god og brugbar. Vi har fået en masse 
input omkring den aldersbaserede træning, 
og om hvilke krav der stilles til trænerne. 
det har givet mig enormt meget, og jeg 
har mange redskaber, jeg kan bruge. jeg 
kan nu fungere som en slags katalysator i 
min klub, da jeg har meget at give efter 
forløbet. det går ikke ud på, at man skal 
belære folk, men man skal kunne råde og 
vejlede i dagligdagen, og det kan jeg, efter 
jeg har været på akademiet.”

”jeg har også lært meget indtil videre. jeg 
synes, det hele fungerer på et meget højt 
niveau, og det er imponerende. Vi får en 
masse nye træningsmetoder, som vi kan 
bruge. Mit mål er, at jeg hele tiden skal 
suge til mig og få nogle ting med hjem, 
og det er lykkedes indtil videre,” siger Brian 
Runge, Skibet IF.

Bruno kocemba fra Vinding SF var ligele-
des positiv efter at have været igennem 
akademiuddannelsen.
”det har været et rigtig godt og inspi-
rerende forløb. det har givet mig mange 
værktøjer til træningen i dagligdagen, som 
jeg kan bruge. Foredragene har været rigtig 
gode og meget lærerige. Samtidig har de 
været meget forskellige og sat fokus på 
mange områder. det har været på et meget 
højt fagligt niveau, og de har haft styr på 
tingene. jeg har allerede brugt meget af 
det i klubben, så det har været vellykket.”

”Vi får en masse ny inspiration, som vi 
kan bruge i hverdagen. Vi lærer en masse 
på nogle lidt andre fronter end normalt. 
jeg håber på at kunne få lidt med hjem 
i rygsækken hver gang, og det, synes jeg, 
er gået godt indtil nu,” siger erik Boldt.
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Lasse Christensen, Talentchef

efter nu en sæson i landets bedste ung-
domsrækker, må vi konkludere at range-
ringen absolut har været berettiget. Begge 
hold leverede fine resultater inden som-
merferien, hvor især u-19 længe var med 
til at præge toppen af rækken. u-17 havde 
en længere tilvænningsperiode, men slut-
tede flot af.
det skal dog i denne sammenhæng præci-
seres, at holdenes placeringer skal være et 
resultat af de enkeltes spilleres konstante 
udvikling. dette skal være og er det pri-
mære sigte i den daglige træning.
VB er også i denne sæson placeret som 
A-licens klub i dBu’s rangering af talent-
udviklingsklubber. dette er den næsthøjeste 
rangering, kun overgået af A+. Afgørende 
for at blive forfremmet til dette niveau er 
for VB’s vedkommende flere landsholdsspil-
lere. de andre faktorer, som er dele af 
kvalificeringskriterierne, opfylder vi fint. 
VB har også i denne sæson været repræ-
senteret på dBu’s landshold. Niels Bisp har 
fortsat sin udvikling og har spillet fast på 
u-17 landsholdet som anfører, og interes-
sen fra udenlandske klubber er taget til. 
Glædeligt for VB’s talentsektor, og for Niels. 
derudover har kristian Fæste været udtaget 
til u-19 landsholdet, men måtte desværre 
sende afbud til eM kvalifikationsrunden, da 
en skulderskade igen drillede ham.
I dBu’s talentcentre har vi stor deltagelse, 
og har i skrivende stund syv spillere på 
u-16 centeret, samt fire på u-15 centeret. 
Så fremgangen fortsætter også i dette regi. 
VB forsøger at tilknytte spillere til talent-
sektoren, som er ydmyge, indstillet på at 
arbejde hårdt og målrettet, men som har 
attitude. dette mærkes tydeligt i den dag-
lige træning, hvor der arbejdes hårdt og 

2009 i talentsektoren

målrettet. Så glædeligt for alle parter at 
se, det også giver resultater.
desværre har vi i løbet af sæsonen måtte 
tage afsked med to af vore dygtige trænere. 
Claus Nørgaard, u-17 træner, har valgt en ny 
udfordring i dBu som talenttræner på u-16 
talentcenteret i Vildbjerg, så vores kontakt 
til Claus er absolut ikke brudt, tværtimod 
fortsætter den i dette regi, da vi jo har en 
del spillere her. Tak til Claus for et flot og 
energisk fagligt arbejde i vores talentsektor.
også u-19 træner karsten k Andersen har 
valgt at finde nye udfordringer, denne gang 
uden for fodbolden. en tak til karsten for 
et mangeårigt arbejde i VB. der er nok sat 
nogle aftryk hist og her?!!
desuden har vi sagt farvel til Marc Bos og 
René Hansen. Marc er flyttet tilbage til Hol-
land, mens René har overtaget u-15 holdet 
og derved fortsat er i klubben. Men det 
har betydet en kraftig åreladning blandt 
talentsektorens trænerstab. de tilbagevæ-
rende er så rykket tættere sammen og har 
fået hverdagen til at fungere med samme 
engagement og faglighed som tidligere. det 
har været imponerende at mærke og opleve 
den indsats, der her er vist fra Brian Ras-
mussen, Nikolaj Primdal, Hans Hansen, og 
så er René Hansen trådt til i de perioder, 
hvor u-15 holdet ikke har været aktivt. det 
er høj klasse, og stor tak til alle.
Glædeligt har det også været at se, der 
nu er kommet hul igennem til førstehol-
det, hvor flere spillere fra egen talentsektor 
nu har fået debut. Philip lund, jonas Hal-
ling, Brian Pedersen, erik Marxen og Azer 
Busuladzic har alle optrådt på førstehol-
det denne sæson. Glædeligt som en del 
af talentsektoren at opleve dette. og der 
er flere på vej!
det har været en udfordring at få daglig-
dagen til at fungere optimalt, da Nordre 
Stadion jo som bekendt blev lukket i som-
merferien. det har betydet, vi har trænet og 
spillet forskellige steder, og det har været 
en udfordring. Igen har trænere og spillere 
klaret også denne udfordring med bravur 
- vi er ved at have spillere og trænere af 
den rette støbning.
Tak til de steder, hvor vi har lånt faci-
liteterne til såvel træning som kamp, i 
Bredballe og Ødsted, samt banerne ved 
Idrætsefterskolen.
efter at samarbejdet med vore uddannel-
sesinstitutioner nu kører aktivt på tredje år, 
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kan dette nu også mærkes i rekrutteringen 
af spillere. der er blevet stor interesse om 
den ordning, hvor skole og uddannelse går 
hånd i hånd. Så nu får vi også uopfordrede 
henvendelser fra spillere fra større afstande. 
det er glædeligt, at vi nu også nærmer os 
det mål at være attraktive for talentfulde 
spillere qua de forhold, vi kan tilbyde disse. 
Fortsat er det Poul erik Bech, som gør et 
uvurderligt arbejde med at få koordineret 
uddannelse og fodbold til gavn for den 
enkelte spiller. dette kan ikke værdsættes 
nok, og en stor tak til Poul erik for dette 
arbejde.
en tak også til vore samarbejdspartnere 
inden for uddannelse, hvor det har været 
glædeligt at se det arbejde, Handelsskolen 
har udført for at få oprettet et Sportscol-
lege. Nu ser ud til at bære frugt. udøvere 
fra flere idrætsgrene er nu tilmeldt dette, 
et aktiv, som absolut er til gavn for byens 
eliteudøvere.
kuV er af koordinator Carsten Hansen 
beskrevet andetsteds, men da kuV organisa-
torisk er en del af talentsektoren, skal der 
herfra lyde en stor tak til kuV-Carsten og 
hans stab. det er med stolthed, jeg registre-
rer den kvalitet, seriøsitet og engagement, 
I lægger i dette arbejde som toprepræsen-

tanter for VB. dette findes der ikke ord for. 
Hver enkelt udfordring, lille eller stor, bliver 
behandlet med respekt og omhyggelighed, 
til gavn for spillere og samarbejdsklubber. 
det er ganske enkelt klasse.
Vejle Football Academy Nigeria har i løbet af 
året været på besøg i danmark, hvor holdet 
blandt andet deltog i og vandt dana Cup 
med u-19. de var senere på et ugelangt 
ophold i Vejle. det er livsbekræftende at 
være sammen med disse unge glade og 
inspirerende nigerianere. det er også en 
udfordring, men vi har fået stor hjælp af 
flere VB-støtter, især en tak til MichaelMøl-
ler for et utrætteligt arbejde med at orga-
nisere aftaler mm.
Trods mange udfordringer på forskellige 
kanter, er vi med hjælp af stor fleksibilitet 
fra spillere, trænere og ledere kommet godt 
gennem denne sæson. Vi glæder os og ser 
frem til, at det nye anlæg i lysholt står klar, 
hvor VB som klub kan samles på tværs af 
aldersgrupper og niveau, så VB igen bliver 
en samlende faktor i fodboldmiljøet i og 
omkring Vejle. Vi glæder os til at tage det 
i brug, når den nye sæson fløjtes i gang 
efter sommerferien.

Lasse Christensen
Talentchef

• Ekspresskørsel
• Budkørsel
• Kranarbejde
• Containerservice
• Lagerhotel
• Containertømning
• Terminalgods
• Opmagasinering
• Flytteopgaver
• Firmaflytning
• Privatflytning
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Arlas Talentpris 2009 til Niels Bisp

den 16-årige midterforsvarer Niels Bisp 
Rasmussen, der normalt spiller på VB’s 
u-17-ligahold, blev i efteråret tildelt Arlas 
landsholdstalentpris for årets u-17 talent. 
Niels Bisp Rasmussen, som er anfører for 
u-17-landsholdet, har spillet en stor sæson, 
hvilket blandt andet har udmøntet sig i 
prøveophold hos Premier league klubberne 
Aston Villa og Fulham FC. I efteråret snuste 
Niels Bisp Rasmussen ydermere til senior-
niveauet, da han i danmarksseriekampen 
mod Herning den 31. oktober blev skiftet 
ind efter ca. en times spil. det blev der-
med en begivenhedsrig sæson for den unge 
midterforsvarer, som naturligvis glædede sig 
over titlen som årets danske u-17 talent.
”jeg vidste godt, at prisen eksisterede, men 
det er ikke noget, som jeg har gået og sat 
næsen op efter eller har tænkt på. det er 

kæmpe stort, at jeg har fået prisen, og 
måske det største skulderklap, jeg har fået 
indtil videre i min karriere. det er helt vildt 
fedt og næsten ubeskriveligt,” sagde Niels 
Bisp Rasmussen efterfølgende.
der var også stolthed i VB, da dBu afslørede 
prisen. Ikke siden 1991, hvor VB’s nuvæ-
rende assistenttræner jesper Søgaard blev 
tildelt prisen, har en VB-spiller modtaget 
u-17 talentprisen. Talentchef lasse Christen-
sen var derfor også stolt på både Niels Bisp 
Rasmussens og klubbens vegne.
”det er en super cadeau til først og frem-
mest Niels Bisp Rasmussen, der på 1½ år 
har udviklet sig exceptionelt fra at være en 
god u-15-spiller til at være en profil i u-17 
og til at være et af de største talenter i 
den årgang. Samtidig er det en cadeau til 
det talentarbejde, vi gør i Vejle Boldklub,” 
udtalte lasse Christensen i forbindelse med 
prisoverrækkelsen.
juryen, som bestod af keld Bordinggaard, 
træner for u-21 landsholdet, Per Andersen 
træner for u-19 landsholdet samt Thomas 
Frank, træner for u-17 landsholdet, lagde 
især vægt på, at Niels Bisp Rasmussen er 
meget duelstærk i luften og langs jorden, 
samt at hans tekniske og taktiske forcer 
er veludviklede. derudover blev han vurde-
ret som en ledertype, der kunne skabe ro 
omkring sig på banen. Niels Bisp Rasmus-
sen blev ligeledes betegnet som et af de 
største forsvarstalenter, der er set i nyere 
tid og blev spået en stor fremtidig karriere.
Niels Bisp Rasmussen står i skrivende stund 
noteret for fire landskampe på u-16-lands-
holdet og seks landskampe på u-17-lands-
holdet.

Kristian Skytt Mikkelsen
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For Vejle Boldklubs ungdomsafdeling blev 
2009 et år med mange nye tiltag delvist 
forårsaget af det, vi nu alle ser frem til i 
2010, nemlig indvielsen af VB Parken, klub-
bens nye idrætsanlæg.
eksempelvis en ”forflytning” af samtlige 
ungdomshold væk fra Nordre stadion og 
ud til forskellige idrætsanlæg lige fra 
engum i nord til Ødsted i vest ikke at 
forglemme banerne på Vestre, Nørremar-
ken og Hover. en stor tak for gæstfrihed 
udøvet af vore lokale kuV-klubber, men 
også til forældre samt drenge og piger, 
som i denne komplicerede situation har 
været utroligt behjælpelige med kørsel og 
tålmodighed. Vi havde i ungdomsledelsen 
frygtet, at denne svære periode ville have 
betydet færre medlemmer, men nøjagtigt 
det modsatte er sket. Specielt omkring de 
yngste årgange samt pigerne har klubben 
oplevet stor medlemstilgang.

Samtidig var 2009 året, hvor vi oplevede 
følgerne af jBu`s omlægning fra kalender-
årsturnering til sommer-sommer. Vi valgte 
at indkalde samtlige årgange til en oriente-
ring op til sommerferien, hvilket uden tvivl 
gjorde overgangen rimelig gnidningsløs. 
Alligevel må vi også i 2010 forberede os 
godt, når vi omkring sommerferien overgår 
til nye årgange. Perioden fra sommerferien 
til første turneringskamp er særdeles kort, 
når påtænkes, at vore medlemmer både 
skal vænne sig til nye trænere/ledere og 
samtidig står over for deres første turne-
ringskamp.

ligesom i 2008 var klubben i 2009 repræ-
senteret i dBu`s bedste rækker hos u-19 
og u-17 samt samtlige jyske Mesterrækker, 
hvorimod vort u-18-pigehold under Team 

Årsberetning for pige- & herreungdom 2008

Henrik Jacobsen, formand ungdom

Vejle desværre måtte se sig frataget dBu`s 
licens, hvilket betød en degradering fra liga 
til Mesterrække. Målrettet udviklingsarbej-
de og en fantastisk medlemstilgang gør 
dog, at vi atter forventer licens-status til-
delt vort Team Vejle hold fra medio 2010. 
  
klubbens udvikling af unge talenter træk-
ker nu igen talenter til fra hele jylland. 
Primært takket være klubbens gode samar-
bejde med Vejle Idræts efterskole tiltrækkes 
nu talenter fra Skive og Holstebro i nord 
til Sønderborg i syd. Sammenholdt med vor 
egen udvikling af de yngste aldersgrupper 
de sidste tre år, hvor specielt 1996`erne hos 
vore piger og 1997/98`erne hos vore drenge 
nu presser sig op igennem ungdomsrækker-
ne og den store fokus på kuV-samarbejdet, 
varer det ikke mange år, før vi igen ser 
spillere af ”egen avl” på vore bedste kvinde- 
og herreseniorhold. det har været et langt 
sejt træk, men vi i ungdomsledelsen tvivler 
ikke på, at vi vil lykkes.

To ungdomsprojekter blev desværre ikke 
søsat som forventet i 2009. Nemlig projek-
tet omkring fastholdelse af vore u-17/u-19-
medlemmer samt det længe varslede inte-
grationsprojekt. For begges vedkommende 
vil der ske en opstart hen over vinterpausen 
som optakt til 2010-sæsonen. 

Til gengæld ser vi klubbens hjemmeside 
blive forbedret fra år til år. dette glæder 
også ungdomsafdelingen, da kommunika-
tion og information til vore mange med-
lemmer bliver helt afgørende for afdelin-
gens udvikling. dog kan vi stadig bruge 
forældre og medlemmer til at berette om 
de enkelt afdelingers gøren og laden hen 
over sæsonen. 

At opfylde klubbens ”bredde-målsætning” 
bliver en stadig større udfordring. det kræ-
ver engagerede trænere og ledere på alle 
områder samt forældre, som til enhver tid i 
dagens travle danmark er villige til at yde 
en indsats. Netop med dette in mente er det 
glædeligt, at vi i 2009 som allerede nævnt 
har haft en stor tilgang af medlemmer. 

Hold-, bane-, omklædningsproblematikker 
og meget mere er fornemt blevet hånd-
teret af vore ungdomsafdelingsledere Car-
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sten, Helle/lars, Maiken, Sigrun, lars/Iwan, 
jes, leif og ole k, som jeg takker for et 
rigtig godt samarbejde. desuden har kim 
nu tilbudt sin hjælp omkring de mere 
tværorganisatoriske, administrative opgaver, 
hvilket fra ungdomsafdelingen vil resultere 
i en endnu bedre service overfor medlem-
mer og forældre. 
 
Også en stor tak til:
-  Vivian for et efterhånden mangeårigt 

samarbejde i sekretærrollen
-  VB`s Venner for utroligt mange timer 

i cafeteriet på Nordre stadion samt en 
fantastisk Nordre ”luk-ned” fest den 20. 
juni

-  Heinrich og Flemming som ansvarlige for 
dBu`s Mikroputfodboldskole

-  Anette som ansvarlig for dBu`s Fodbold-
skole

-  Carsten Hansen som kontakt og sparring 
over for områdets kuV-klubber

-  Carsten Quist og Hans-jørgen som kamp-
fordeler og klubsekretær.

desuden tak for et godt samarbejde med 
lasse og de øvrige VBS-trænere. På banerne 
fungerer samarbejdet godt, hvilket gavner 

primært klubbens elite, men på sigt også 
bredden.

Vi har hen over 2009 deltaget i mere end 
1000 ungdomskampe fortrinsvis i danmark, 
men også i Italien, Tyskland, mm. og kun i 
ganske få tilfælde har der været indberet-
ninger omkring dårlig opførsel. Tak for det.

Ser man til sidst frem imod 2010, er der her 
en udfordring, som overskygger alle andre, 
nemlig udflytningen til VB Parken i lysholt. I 
denne proces får vi brug for mange frivillige 
hænder og stort engagement. Til gengæld 
håber og tror vi på, at VB her får et fan-
tastisk anlæg og et fremtidssikret klubhus, 
hvor masser af aktiviteter vil finde sted - 
ikke blot for ungdomsafdelingen, men for 
alle afdelinger af Vejle Boldklub.

jeg vil afslutte min årsberetning med at sige 
tusind tak for godt samarbejde med afde-
lingsledere, trænere og ledere samt for god 
opbakning fra både spillere og forældre.
God jul til alle og på gensyn til endnu et 
aktivt VB-ungdomsår 2010.

Henrik Jacobsen
Ungdomsformand

Talentmassen blomstrer heldigvis i VB Ungdom. Mange har det forløbne år været udtaget til DBU’s talentsamlinger, 
bl.a. Natascha Brandt (tv) og Emilie Henriksen
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U-19 Liga forår
Vejle Boldklubs u-19-ligahold leverede et 
flot forår i 2009, som resulterede i en 
fjerdeplads i ligaen. dermed rykkede VB-
mandskabet dog en tak ned ad rangstigen 
i forhold til efterårets flotte placering på 
tredjepladsen. FC Midtjylland vandt dan-
marksmesterskabet for u-19 hold på en 
bedre målscore end Brøndby, og herefter 
fulgte lyngby på tredjepladsen. 
kendetegnende for forårets u-19 hold var, 
at en række af talenterne for alvor slog 
igennem og fik vist deres værd. Således 
kom kristian Fæste, erik Marxen og Azer 
Busuladzic alle med omkring dBu’s udvalgte 
hold. For halvandet år siden, da truppen 
begyndte sammen, var der ikke nogle spil-
lere med på dBu-holdene. det kendetegner 
meget godt den udvikling, som spillerne 
gik igennem i løbet af sæsonen.
efter vinterpausen var status på u-19 trup-
pen, at tre nye spillere havde meldt deres 
ankomst. Målmanden Andreas Herping kom 
fra lemvig, den defensivt orienterede Chri-
stian jensen kom fra Aarup på Fyn, og 
kantspilleren esben Ness jørgensen kom 
fra Hvidbjerg. omvendt forlod Mathias 
Wieland, Andy Mangal og Casper Holm 
alle Vejle Boldklub og stoppede med eli-
tefodbold.
VB begyndte sæsonen skidt, da holdet løb 
ind i et nederlag på 1-4 på hjemmebane 
mod de senere mestre fra FC Midtjylland. 
I løbet af foråret gik det herefter både 
op og ned med sejre og nederlag. deri-
blandt var der et par dramatiske kampe, 
som blandt andet udmøntede sig i to røde 
kort til holdet i kampen mod AGF/Viby. 
Sæsonen sluttede dog godt af, da holdet 
sikkert vandt med 3-1 over Hvidovre. denne 
kamp viste samtidig, at holdet havde til-
lagt sig evnen til at styre kampen og lade 
modstanderen løbe efter dem – sådan var 
det ikke i begyndelsen af sæsonen. 
daværende træner karsten k. Andersen 
var generelt tilfreds med foråret og havde 
inden sidste spillerunde følgende kommen-
tarer om holdet og året, der gik:
”Nu afslutter vi halvandet år med det her 
kuld. de var så heldige at få et halvt års 
udvikling oveni - senior ender man jo altid 
med at blive. Men nu er det altså sidste 
samling med kliken, inden mange skal tage 
det næste skridt opad. der har ikke altid 
været blod, men der har i hvert fald været 

U-19 Drenge

Igen i år bestod u-19 afdelingen af to 
hold, et ligahold under dBu, samt et hold 
i Mesterrækken under jBu.
ligaholdet klarede sig efter forventningerne 
og placerede sig midt i tabellen.
Mesterrækkeholdet klarede sig meget til-
fredsstillende ud fra de forhold, som de 
havde til rådighed.
Sæsonen startede udmærket for andethol-
det med en rimelig tilslutning til de første 
træningskampe, der som sædvanlig foregik 
på kunststofbanen på den jyske idrætsskole, 
forhold som ikke ret mange klubber har. 
da vi så rykkede på græs, forsvandt inte-
ressen for fodbold hos de unge mennesker 
og arbejde og andre fritidsfornøjelser trak, 
hvilket åbenbart er et stort problem for 
alle klubberne i Vejle-området. et problem, 
som vi i fællesskab må prøve at klare, så 
interessen for vor vidunderlige sport kan 
bibeholdes. Mesterrækkeholdet spillede sig 
i Mesterrække 2 fra sommerferien, et flot 
resultat, når man tager i betragtning, at 
holdet hver gang blev suppleret med 4-5 
juniorspillere. Herfra skal der sendes en stor 
tak til de juniorspillere, der gav en hånd 
med i årets løb.
efter sommerferien blev vores trænings- 
og kampanlæg på Nordre nedlagt, og al 
træning samt kampe blev henlagt til jerlev 
Stadion, hvilket ikke var nogen succes, og 
frafaldet blev endnu større. Vi var så ”hel-
dige,” at jerlev blev nødt til at trække deres 
ynglingehold, hvilket kom VB til gode med 
tilgang af nogle spillere derfra. det betød, 
at vi så kunne få stablet et hold sammen 
med hjælp fra igen nogle juniorspillere 
samt enkelte spillere, som var i overskud 
i ligaafdelingen. Resultaterne var meget 
flotte, da alle kampe var meget tætte og 
intense. Godt klaret! Alle spillere, trænere 
og andre omkring holdet skal have en stor 
tak for det store arbejde, som I har lagt i 
det trods de meget vanskelige vilkår. Næste 
sæson er det planen, at vi igen vil spille 
i Vejle, indtil vi til efteråret forventer at 
kunne tage vores nye træningsanlæg i lys-
holt i brug - et anlæg, der bliver fantastisk 
for alle i klubben, og som vil give os alle 
unikke forhold.
jeg vil ønske alle spillere og trænere en rig-
tig glædelig jul samt et godt nytår og håber 
at se jer alle samt gerne flere næste år. 

Carsten Qvist
afdelingsleder
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sved og hårdt arbejde. organisationen har 
været der, og vi har vundet meget på det, 
vi har udstrålet. og vi har fået kristian 
Fæste, erik Marxen og Azer Busuladzic 
med omkring dBu’s udvalgte hold. Så vi 
har taget nogle gode skridt opad.”

U-19 Liga efterår

VB skulle i efteråret 2009 forsøge at følge 
op på sidste sæsons gode præstationer. Ved 
redaktionens slutning (den 4. december) lå 
holdet på en niendeplads med 14 point for 
12 kampe. dertil skal nævnes, at u-19 ligaen 
dette efterår bestod af en stor gruppe af 
midterhold. Fra Silkeborg på syvendeplad-
sen var der således kun fire point ned til 
FC Nordsjælland på fjortendepladsen.  
den nye sæson bød på en række nye 
unge spillere, som var blevet rykket op i 
u-19 truppen. Første kamp i sæsonen mod 
Brøndby, som blev tabt 2-5, gav således 
debut til Søren lillesø, oliver Buhl, Mikkel 
drejer, Christian olesen og emre küpilikilinc. 
Søren lillesø var dog ikke et produkt af 
VB’s talentudvikling, men blev før sæsonen 
hentet til klubben fra oB. opholdet i VB 
blev dog aldrig en succes for Søren lillesø, 
der efter få kampe i klubben atter vendte 
næsen hjemad mod Ådalen i odense, hvor 
han igen blev oB-spiller. det var i det hele 
taget en turbulent start for u-19 holdet. de 
første tre kampe i sæsonen blev tabt klart, 
og træner karsten k. Andersen meddelte 
kort inde i sæsonen, at han ikke ønskede 
at fortsætte som u-19 træner efter nytår. 
dette blev dog allerede en realitet i mid-
ten af september, hvor karsten k. Andersen 
stoppede sit virke i klubben. Herefter blev 
der udpeget en ny trænerkonstellation for 
u-19 holdet. Brian Rasmussen, lasse Chri-
stensen, Nikolaj Primdal, Hans Hansen og 
Rene Hansen overtog i samarbejde u-19 
mandskabet året ud. Brian Rasmussen blev 

U-19 Drenge Ligaen, slutstilling forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Midtjylland 22   15  3  4   68 - 27 48   
2.  Brøndby  22   15  3  4   47 - 23   48   
3.  Lyngby  22 11  6 5   32 - 27   39   
4.  Vejle  22   11 3  8   39 - 34   36   
5.  Esbjerg  22   10  6 6   42 - 40   36   
6.  OB  22 9  4 9   40 - 31   31   
7.  FC København 22    8  5 9   46 - 42   29   
8.  Hvidovre IF  22 6  5  11  36 - 42   23   
9.  AB  22 5  8  9   35 - 46   23   
10. FC Nordsjælland 22 6  3  13  35 - 44   21   
11. AaB  22 6  1  15  29 - 59   19   
12. AGF/Viby  22 5  3  14  22 - 56   18   
  

udpeget som gennemgående person for 
holdet. kort tid herefter blev det offent-
liggjort, at kim engstrøm fra FC Fyn bliver 
ny træner for u-19 holdet efter nytår.
efter en svær begyndelse for holdet i ligaen 
kom der igen lidt ro omkring mandska-
bet, hvilket blandt andet udmøntede sig i 
sæsonens første sejr mod AGF/Viby den 16. 
september. Herefter fulgte en god periode 
med endnu en sejr over Silkeborg og en 
uafgjort mod lyngby. Mod lyngby var hol-
det endda særdeles tæt på at få alle tre 
point, men københavnerne udlignede dybt 
inde i overtiden. efter kampen betegnede 
Brian Rasmussen indsatsen som sæsonens 
hidtil bedste. der blev kæmpet og fightet 
for hver en meter, og kampen viste meget 
godt, at holdet bevægede sig i den rig-
tige retning efter den dårlige begyndelse 
på sæsonen. 
efteråret bød herefter på mange gode kam-
pe, men også enkelte dårlige. Spillemæssigt 
rykkede holdet sig dog en hel del, men 
kendetegnende var ofte, at spillerne mang-
lede kynisme i at lukke kampene ordentligt. 
den 7. november var der dog ingen slinger 
i valsen, da VB gæstede AB i Gladsaxe. 
Holdet vandt således med hele 6-3, og en 
af efterårets helt store profiler, angriber 
kim elgaard, scorede fire mål. Angriberen 
leverede en meget flot efterårssæson, hvor 
han scorede et hav af mål. ligeledes fik 
unge Niels Bisp Rasmussen sin debut på 
u-19 holdet i løbet af efteråret, skønt han 
reelt set stadig var u-17 spiller. Alexander 
Scholz og Niels Bisp Rasmussen dannede et 
solidt midterforsvar i den sidste halvdel af 
efterårssæsonen.  
efterskrift ved træner Brian Rasmussen:
”Succes, det er nok det ord, jeg vil flotte 
mig med i denne status, og hvorfor så det?
Succes, er det at slutte som nr. 4 i u-19 
ligaen, efter at have ligget nr. 3 ved 
halvsæsonen med årgang 1990/91? Succes, 
er det at ligge nøjagtig midt i ligaen i 
den igangværende u-19 liga med årgang 
1991/92? For forældre, tilskuere og andre, 
der følger VB`s u-19 ligahold, er den umid-
delbare succes at aflæse i stillingen, men 
som træner for ditto, er det hip som hap, 
om holdet slutter som nr. 2 eller nr. 10! 
det, der er vigtigt for klubben og træneren, 
er at udvikle så mange spillere som muligt, 
der kan begå sig højere oppe i systemet 
nemlig på klubbens førstehold.
Som træner i talentsektoren glæder man 
sig selvfølgelig over, at det, man træner i 
dagligdagen lykkes til kamp, og nogle gan-
ge direkte udmønter sig i point på kon-
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toen, men den største tilfredsstillelse er at 
have været med til sammen med de andre 
trænere at udvikle spillere, der er blevet 
så gode, at de efterfølgende kan begå sig 
på klubbens førstehold.
Årgang 1990-spillerne joseph, Chidi, Fæste 
og erik Marxen er alle spillere, der i eller 
efter foråret er blevet indlemmet i første-
holdstruppen, og Chidi og erik har begge 
fået en del spilletid. Fra 1991-årgangen er 
Azer allerede blevet en del af divisions-
holdet, og det skulle undre mig, om ikke 
der er en mere fra årgangen på vej i den 
kommende tid.
Så ja, jeg synes i høj grad, at året 2009 
har været en succes!”

Kristian Skytt Mikkelsen 

 

U-19 Drenge Ligaen efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Midtjylland 13  10  3  0   33 - 13   33   
2.  Brøndby  13   9  3  1   39 - 12   30   
3.  OB  14   9  3  2   33 - 20   30   
4.  AaB  13   8  2  3   37 - 17   26   
5.  AB  14   8  1  5   31 - 26   25   
6.  Lyngby  13   6  4  3   23 - 15   22   
7.  Silkeborg  14   5  1  8   26 - 32   16   
8.  FC København 13   4  3  6   28 - 29   15   
9.  Vejle  13   4  3  6   25 - 31   15   
10. AGF/Viby  14   4  2  8   22 - 34   14   
11. FK Viborg  13   4  1  8   24 - 32   13   
12. Esbjerg  13   3  4  6   19 - 28   13   
13. Hvidovre IF  13 4  1  8   20 - 31   13   
14. FC Nordsjælland 14   3  3  8   26 - 39   12   
15. HB Køge  13   2  0  11  15 - 42    6   

U-19 drenge Liga
Bagerst fra venstre: Prince, Lasse Dahl, Jeppe Andersen, Niels Bisp, Simon Andresen, Denis Fazlagic, Simon Christensen
Midt fra venstre: Mikkel Drejer, Alexander Scholz, Kim Elgaard, Peter Jensen, Martin Svelle, Steffen Harboe
Forrest fra venstre: Kristian Olesen, Glenn Poulsen, Andreas Herping, Fuat Hansen, Kizito Obi, Emre Kupeliklinc

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-19 drenge Mesterrække 2 
Året startede med en træningsturnering, 
hvor vi mødte senior serie 3 og 4 hold 
– ofte på dårlige græsbaner. det blev til 
enkelte nederlag mod de ældre og fysisk 
stærkere spillere, men i andre trænings-
kampe spillede holdet lige op mod f. eks. 
Ribes divisionshold. 
da turneringen på græs og foråret ende-
lig gik i gang, var det åbenbart ikke kun 
fodbold, som spillerne havde i hovedet…
Fremmødet til træning blev mindre og min-
dre, og alle kampe blev gennemført med 
tilførsel af fire-fem juniorspillere. en stor 
tak til juniortrænerne kenneth Andersen 
og jørgen Bærendholt for deres store hjælp 
sæsonen igennem. Vi løb ind i mange og 
store nederlag, men til spillernes ros skal 
det siges, at stammen af spillere på fire-
fem stykker blev ved med at møde op og 
fighte i kampene med alt, hvad de havde.
efteråret 2009 startede med, at holdet 
måtte rykke til jerlev, da fodboldbanerne 
på Nordre Stadion blev nedlagt. Tiltaget 
med at flytte til jerlev blev gjort i troen 
på, at der kunne komme synergi ud af 
at træne med VB’s Serie 1 og 3-hold. det 
blev desværre ikke den store succes, og da 
vi måtte køre i fælles-transport fra Vejle 
t/r til kampe og træning, var der en del 
spillere, der stoppede. Vi håber dog at se 
disse spillere igen, da u-19 Mesterrække-
holdet begynder at træne og spille i Vejle 
by igen efter nytår.
Heldigvis startede der fire-fem nye spil-
lere op i jerlev. det var bl.a. spillere fra 
Ammitsbøl/jerlevs ynglinge, som måtte 
trække deres hold. Holdet startede med 
to ufortjente nederlag på 1-2 mod AGF 
og Skovbakken, mens vi leverede en super-

U-19 Drenge M 2 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Hatting/Torsted 10  10 0  0 55 -  4 30   
2.  Egebjerg/Stensballe 10 6 0  4 31 - 31 18 
3.  IF Lyseng  10   5 2  3 22 - 20 17   
4.  AIA/Tranbjerg 10 5 2 3 28 - 22   17   
5.  Vejle B  10 2 0 8   15 - 46    6 
6.  Skovbakken IK (2) 10 0 0 10 2 - 30    0 
  

U-19 Drenge M efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  AGF/Viby  10   8  0  2   27 - 18 24   
2.  Skovbakken IK 10   6  1  3   25 - 18 19   
3.  FC Fredericia 10   4  2  4   21 - 16 14   
4.  Grindsted GIF 10   4  1  5   17 - 16 13   
5.  Horsens fS  10   3  2  5   17 - 20 11   
6.  Vejle B  10   2  0  8   14 - 33 6   

præstation med 2-1 sejren over Horsens. 
en kamp, der vil gå over i historien, da 
det både nåede at hagle, regne og lyne 
undervejs. dernæst fulgte en række ærger-
lige nederlag mod Fredericia og Grindsted, 
inden kamprækken startede forfra. Sidste 
halvdel af sæsonen blev en tro kopi af 
første del. Sejr over Horsens og nederlag 
mod de øvrige. Altid kom spillere til træning 
og kamp og ydede deres bedste, selv om 
vi havde ny startopstilling hver gang og 
fik hjælp af både u-19 liga og af junior-
afdelingen.
Som sagt fik holdet to sejre og seks neder-
lag i efteråret, men alle kampe var tætte, 
og vi havde fortjent point i langt de fleste 
af dem. Til sidst vil vi gerne fremhæve et 
billede af hver spiller fra nethinden: 
Målmand lasses superkamp mod Horsens, 
som vi vandt, selv om han spillede med 
hjernerystelse; Morten degns engagement 
og fight som anfører sæsonen igennem (og 
tre kanonmål mod Horsens); Nikolaj Ilsøs 
fine teknik, kantgennembrud og scoringer; 
daniel Bjørns gode fysiske og tekniske ind-
sats uanset, hvilken plads vi satte ham på; 
dardan Berishas projektil af et frispark mod 
Horsens; Mark Poulsen, der både scorede 
som angriber og spillede en god back; 
Rasmus Madsens speed, kraft og teknik 
sæsonen igennem; kevin larsens stærke 
sweeperpræstation mod Grindsted; Mustafa 
Al-Amin, der blev bedre og bedre og endte 
på serie 1; Mustafa Raad, der kæmpede 
hårdt mod AGF og jan elmer Sørensens 
flotte anden halvleg mod Grindsted som 
defensiv midtbane.
der er krummer i alle jer drenge, og fortsæt 
med aldrig at give op – så når I langt. 
Tak for 2009!

Ole og Steen

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-17 Drenge

Bagest fra venstre: Bogi Reinert Pedersen, Jonas Malberg, Jonas Dahlstrup, Niels Bisp Rasmussen, Benjamin Hansen, 
Patrick Jensen, Frederik Kold.
Midt fra venstre: Derrick Nissen, Oliver Thycosen, Rasmus Jørgensen, Bastian Kruse, Jakob Nielsen, Sebastian Sporn-
berger, Kasper Høst, Johan Lund.
Forrest fra Venstre: Andreas Møller, Nikolai Vilsbøll, Jakob Poulsen, Thomas Christensen, Patrick Born, Niclas Nymand, 
Djulijan Alijevic, Frederik Brochstedt.  
 

U17 Liga
Som alle andre hold har u-17 holdet ople-
vet en ny turneringsstruktur, som gjorde, 
at man efter foråret startede op igen med 
nye spillere, ny trup, ny turnering og for 
u-17 holdets vedkommende nye trænere. 
I foråret leverede u-17 liga holdet rigtig 
mange gode præstationer, og blandt disse 
kan nævnes en meget flot sæsonpremiere 
på Grejs Stadion, hvor de senere danske 
mestre fra FCM blev slået 3-2 i en rigtig 
flot fodboldkamp, et 0-0 resultat i Brøndby 
og sæsonafslutningen med hele 7-1 over 
Hvidovre. I øvrigt samme dag som klub-
ben sagde farvel til Nordre stadion som 
fast tilhørssted. om resultaterne i foråret 
var godkendt eller ikke, er absolut ikke 
det primære i forhold til det mål, der er 
i talentafdelingen. 
Bedre er det, at flere u-17 spillere i foråret 
fik spilletid på u-19 holdet og dermed fik 
erfaring og oplevelser på et endnu højere 
niveau. Blandt disse kan nævnes Alexander 
Scholtz, som spillede stort set hele foråret 

på u-19 holdet og endda endte som anfører. 
ligeledes fik både denis Fazlagic, Mikkel 
drejer, oliver Buhl, Martin Svelle og jeppe 
Andersen prøvet talentet af på en årgang 
over den, de til daglig tilhørte. Vejle Bold-
klubs eneste u-landsholdsspiller Niels Bisp 
Rasmussen spillede i løbet af foråret kampe 
på både u-16 landsholdet og årgangen 
over, nemlig u-17 landsholdet. Som hold 
fik spillerne hævet deres og dermed holdets 
bundniveau, så resultaterne blev langt mere 
konstante og uden store nederlag. 
I sommerpausen valgte holdets hidtidige 
cheftræner Claus Nørgaard at søge nye 
udfordringer som talenttræner hos dBu, og 
derfor blev både spillertruppen og trænere 
ændret til opstarten af den nye sæson.
I efteråret har det resultatmæssigt været 
op og ned, med nogle rigtig flotte præsta-
tioner og selvsagt også nogle, der kunne 
have været bedre. Af de første skal 1-0 
hjemme på Ødsted Stadion over Brøndby 
IF og 2-0 over det daværende førerhold FC 
københavn på samme bane klart nævnes. 
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U-17 Drenge Ligaen efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Lyngby  13   8  4  1   27 - 15   28   
2.  FC København 13   8  3  2   31 - 11   27   
3.  FC Midtjylland 13   8  2  3   37 - 21   26   
4.  Brøndby  13   7  4  2   30 - 15   25   
5.  OB  13   6  2  5   28 - 23   20   
6.  Vejle  13   6  0  7   18 - 22   18   
7.  Randers Freja 13   5  2  6   18 - 24   17   
8.  Esbjerg  13   4  4  5   26 - 27   16   
9.  AaB  13   3  6  4   13 - 19   15   
10. HB Køge  13   3  4  6   18 - 29   13   
11. FK Viborg  13   3  1  9   14 - 28   10   
12. FC Nordsjælland 13   3  1  9   17 - 32   10   
13. AGF/Viby  12   2 3 7 11 - 22 9

U-17 Drenge Ligaen 2008-2009
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Midtjylland 22   17  2 3   60 - 21   53   
2.  Lyngby   22   15  1  6  52 - 23   46   
3.  OB   22   12  3  7   43 - 30   39   
4.  FC København 22   10  3  9   33 - 30   33   
5.  Brøndby  22    9  5  8   37 - 29   32   
6.  Esbjerg  22    9  3  10  39 - 49   30   
7.  FK Viborg  22    7  7  8   31 - 35   28   
8.  AaB  22    8  3  11  17 - 31   27   
9.  FC Nordsjælland 22    7  3  12  32 - 45   24   
10. AGF/Viby  22    7  3  12  31 - 45   24   
11. Vejle  22    7  2  13  34 - 42   23   
12. Hvidovre   22    4  5  13  22 - 51   17 

Ellers har resultaterne været:
HB køge – VB  ........................................ 1-0 
VB – Brøndby IF ...................................... 1-0 
VB – esbjerg FB ....................................... 2-3
AGF – VB  ................................................ 2-1 
VB – Fk Viborg ........................................ 3-1
lyngby IF – VB ........................................ 2-1
VB – FCk ................................................... 2-0
oB – VB .................................................... 3-2
VB – Randers Freja .................................. 1-2
FCN – VB ................................................... 1-2
Aab – V ..................................................... 0-1
FCM – VB .................................................. 5-1
Brøndby IF – VB ...................................... 3-0

Udvikling, udvikling og udvikling

det vigtigste for både spillere og trænere 
omkring u-17 holdet er udvikling. Holdet 
har været igennem en spillemæssig udvik-
ling siden opstarten i august måned. Træ-
nere og spillere omkring u-17 holdet valgte 
en langt mere offensiv og aggressiv strategi 
for kampafviklingen, hvor vi konstant ville 
forsøge at stresse modstanderens boldhol-
der. det betyder, at spillerne har skullet 
udvikle deres evne til at vinde 1 mod 1 
dueller alle steder på banen og ligeledes 
deres evne til at kunne arbejde i meget 
højt tempo i længere perioder af kampene. 
u-17 holdet har forsøgt at blive dygtigere 
til at have bolden og kunne spille mere på 
egne præmisser. dette er en proces, hvor 
både spillere og trænere synes, at udviklin-
gen har været der, men vi er også bevidste 
om, at der er lang vej endnu. 
At Vejle Boldklub er tilbage på sporet i 
talentudviklingen indikeres også af, at u-17 
holdet har hele seks spillere med på dBu´s 
u-16 talentcenter. Andreas jørgensen, Ben-
jamin Hansen, derrick Nissen, Patrick jensen, 
jakob Nielsen og Sebastian Spornberger. 
Bogi Reinert Pedersen som fast mand og 
anfører på Færøernes u-17 landshold, og 
Niels Bisp Rasmussen på danmarks ditto. 
Internt er det også glædeligt, at vi har 
kunnet sende spillere videre op i systemet, 
både i træning, men også i kampe. Niels 
Bisp Rasmussen har spillet fast med u-19 
holdet, og også Bogi Reinert Pedersen har 
fået u-19 kampe i løbet af efteråret.  Flere 
spillere har været oppe og snuse til u-19 
fodbold i træningen, og igen er dette en 
rigtig fin indikation af en spillertrup, hvor 
udviklingen går den rette vej. 

Nikolaj Primdal

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
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www.prinfovejle.dk

Alt i et hus 
kontakt niels poulsen på tlf. 76 42 00 60, np@prinfovejle.dk

eller Carsten Bæk hansen på tlf. 76 80 13 80, cb@prinfovejle.dk
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U-17 M drenge
Bagest fra venstre: Afd.leder Lars Mouridsen, Jens Balsgaard, Claus Trend, Christoffer Vandal, Jakob Nordestgaard, 
Kasper Rasmussen, Ervin Busuladzic, Jakob Rothausen, Træner Kenneth Andersen
Forrest fra venstre: Emil Roed, Christoffer Schnoor, Daniel Andersen, Jakob Jensen, Nikolaj Schnor, Mads Amstrup

U-17 drenge M forår
Året startede den 10. januar med løbetræ-
ning for de frivillige. dog var den officielle 
opstart først den 24. januar, hvor der blev 
budt på en rask løbetur og derefter en 
skål dejlig suppe og infomøde.
u-17 afdelingens amatørhold Mester & A 
var nu slået sammen til en trup. og vi fik 
en god opstart med god fysisk træning på 
kunststof ved Idrætshøjskolen i Vejle. 
opstarten er som altid lang efter nytår, 
så alle i afdelingen blev inviteret på træ-
ningslejr i Billund.
På træningslejren fik begge hold spillet en 
træningskamp. Selv om der egentlig var 
arrangeret flere, var dårligt vejr og ditto 
kommunikation skyld i, at der ikke blev 
spillet flere. På træningslejren fik drengene 
mange gode timer sammen.
der blev spillet indendørs fodboldturnering 
og holdt et godt kommunikationsmøde. Alt 
i alt en rigtig god tur med gode forhold. 
kunne sagtens være, vi tog til Billund igen 
næste år.
ud over almindelig fodboldtræning fik spil-
lerne lov at prøve kræfter med taekwondo. 
og den aften vil mange af spillerne nok 
stadig huske som sjov, men hård. Stor tak 
til Brørup Taekwondo klub for at tage sig 
tid til at få nogle gode timer med os.
efter opstartsprogrammet kom den længe 
ventede turnering. Igen var vi i pulje med 
lokalrivalerne fra Hedensted. og som noget 
nyt var vi denne gang i pulje med hold 
fra det sydlige danmark. 

det var en stærk pulje, og alle hold var 
meget lige. Vi kunne i sidste kamp mod 
Haderslev Fk have sikret os en tredjeplads, 
men måtte se et surt nederlag i øjnene. og 
så blev skæbnen hård ved os, og vi endte 
sidst i puljen, dog med samme point antal 
som to øvrige hold.
Som en oplevelse i dette forår har vi også 
i afdelingen hjulpet til ved VB’s Venners 
kræmmermarked. Stor tak til spillere og 
forældre som hjalp til der.
efter denne gang at have været sammen i 
1½ år, og ikke som man plejer kun 1 år, 
har alle spillere, trænere og ledere fået et 
godt fællesskab. og jeg vil personligt gerne 
takke alle de personer, som har været en 
del at u-17 afdelingen.

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

  k v u t mål Point
1.  FC Sønderborg 10   7  1  2   32 - 17   22   
2.  Haderslev FK 10   5  2  3   23 - 20   17   
3.  Hedensted IF 10   4  1  5   24 - 24   13   
4.  FC Fredericia 10   3  2  5   15 - 20   11   
5.  Kolding IF  10   3  2  5   18 - 28   11   
6.  Vejle B  10   3  2  5   20 - 23   11

U-17 Drenge 2 forår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10   9  1  0   38 -  6   28   
2.  Bramdrupdam GIF 10   6  1  3   25 - 17   19   
3.  Fr.KFUM/fF (2) 10   6  0  4   26 - 17   18   
4.  Kolding B  10   4  1  5   21 - 34   13   
5.  Gauerslund IF 10   3  1  6   15 - 21   10 
6.  Kolding IF  10   0  0  10   0 - 30    0
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U-17 A og C drenge
Bagest fra venstre: Lars Mouridsen, Tonny Frederiksen, Mads Esbensen, Mummen Solhjou, Leart Berisa, Nicolai Jør-
gensen, Jakob Jensen, Rasmus Snedker, Jakob Frederiksen, Sebastian Schulz, Sarawut Khotchamat, Jørgen Bærenholdt
Forrest fra venstre: Anders Ditlevsen, Martin Billund, Daniel Andersen, Daniel Cole, John Dawlatlazar, Rabaz Chukul, 
Jeff Thimsen, Ozhan Fathulla

U-17 drenge M efterår
Træningen startede mandag i uge 30, der 
var stadig mange spillere, som endnu var 
på sommerferie. Vi skulle nu træne på Vejle 
FC’s træningsbaner ved Hans jensens eng, 
da vi jo venter spændt på det nye træ-
ningsanlæg. kampe skulle spilles på engum 
Stadion denne efterårssæson.
Vi var også glade for endelig at have fået 
en hjælpetræner tilknyttet holdet. Velkom-
men til Brian.
Vi havde nu fået alle vores årgang 94’ere 
på plads i u-17 afdelingen. optakten var 
kort denne gang. Fire ugers træning og 
kun to træningskampe mod Silkeborg IF & 
Middelfart, to kampe hvor vi skulle have 
spillet alle de nye spillere ind.
Så der var tryk på fra starten, men det 
nye samarbejde med eliteafdelingen, som jo 
havde fået ny træneropsætning, fungerede 
bare rigtigt godt mht. de spillere, som kom 
ned derfra.
Første kamp i turneringen lå lige om hjør-
net. den kamp var mod et hold, vi også 
mødte i foråret, nemlig FC Sønderborg, en 
flot første kamp, hvor begge hold kæmpede 
forbilledligt. dog måtte vi trække os tilbage 
med et nederlag på 1-2. Men moralen var 
stadig høj, og der var mange kampe endnu.
Næste kamp var mod esbjerg NV, og her 
vandt vi fortjent 4-1 og kunne såmænd 
have vundet med meget mere.
Så kom de to skandalekampe. To kampe, 

vi egentlig skulle have vundet, men gjorde 
det ikke. Haderslev i den første, hvor vi var 
foran 2-0 og tabte 2-3. og Varde ude, hvor 
vi ikke kunne få den bold ind over stregen, 
men det kunne Varde! lad os endelig bare 
glemme de to kampe!
Men oprejsningen kom mod på det tids-
punkt topholdet esbjerg fB. Vi skulle spil-
le to kampe i streg mod vestjyderne, en 
hjemme og en ude, da vi jo skulle have 
afviklet alle vores kampe inden Italienstu-
ren. og dem vandt vi 2-1 og 2-0 og var 
således stadig med i kampen om oprykning.
efter to flotte sejre, og med et hold, som 
nu var spillet rigtigt godt sammen, skulle 
vi igen møde FC Sønderborg. og dernede 
tæt på Tyskland fik vi en rigtig flot 3-0 
sejr med hjem, og nu så det altså rigtigt 
lyst ud med oprykningsmulighederne. Igen 
vandt vi over esbjerg, nu 4-0.
Men, så kom den dårligste kamp i denne 
sæson set fra vores side: 1-6 nederlaget i 
Haderslev. Regnvejr, blæsevejr og nederlag. 
Ikke en dag man lige vil huske tilbage på 
med glæde!
Sidste kamp var mod Varde på hjemmebane, 
og vi vandt 2-0 med pizza og et farvel 
til engum. Men nu var vi afhængig af de 
andre kampe i puljen.
dagen efter 2-0 sejren over Varde, stod 
det på en Italiens-tur til limone Cup. og 
allerede før grænsen kom en dejlig sms ind. 
esbjerg fB havde vundet over FC Sønder-
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borg, hvorfor vi var sikre på en andenplads, 
som giver direkte adgang til u-17 Mester 1. 
dejligt, at vi nu skal spille mod de bedste 
mestrehold fra jylland og Fyn efter nytår.
efter den dejlige meddelelse fra danmark 
stod det på turnering i den skønne itali-
enske sol, hvorom kan læses andetsteds.
en god efterårssæson, hvor vores mål med 
oprykning lykkedes. Vi har fået godt sam-
menhold og en god kommunikation med 
vores eliteafdeling. Flot arbejde fra spillere, 
forældre og andre med tilknytning til hol-
det. Tak for i år. Glæder os til at se jer 
alle på banerne igen i 2010.

Kenneth Jesper Andersen

   
   

  
  

Limone Cup 2009

Vi startede lørdag morgen d. 10-10 i Vejle 
i godt humør. Vores u-17 drenge kom til 
at køre sammen med u-18 pigerne.
efter et kort ophold på den anden side 
grænsen og lidt proviantering fortsatte 
turen sydpå.  der blev meget hurtigt et 
godt sammenhold i bussen, og vi havde 
nogle rigtig gode chauffører, der gav godt 
med luft til, at vi kunne få det godt i 
bussen. det var dog nødvendigt med lidt 
ekstra oprydning på et tidspunkt, men det 
klarede de unge mennesker godt, bortset 
fra, at det stadig var svært at sidde ned 
på bustoilettet, og at slikkepindene havde 
det med at »hoppe« ned i radiatoren..!
Turen gik derned af og vi fik sportsboller 
og lidt aftensmad. Inden vi skulle børste 
tænder, kom vores »berygtede historiefor-
tæller« på banen, og det var en stor succes 
for alle. Hen under natten faldt de fleste 
i søvn og vågnede først ved ankomsten til 
forlystelsesparken Gardaland.
Med lidt ømme muskler og søvn i øjnene 

fik vi stående morgenmad og blev klar 
til at tage i Gardaland. Generelt for hele 
turen lige fra vi tog af sted, skal de unge 
mennesker have ros for, at de var dygtige 
til at overholde vores aftaler, og det var 
fra ledernes side en ren fornøjelse at være 
sammen med jer, tak for det!
Trods lidt mangel på søvn fik alle prøvet 
rutsjebaner og diverse fornøjelse, men de 
glædede sig nok alle til at få et sted at 
være samt en god seng. kl. ca. 16.00 var 
der indkvartering. Vi havde valgt, hvem der 
skulle sove sammen, og alle var tilfredse.
efter lidt mad og hygge gik alle tidligt til ro.
Mandag morgen tidligt op kl. 06:15 og 
afgang til kampe kl. 07:30.
det var ikke de sædvanlige hold, vi stillede 
med, men sammensat til lejligheden.
Vores mesterhold fik en rigtig god start med 
1-0 mod et godt Næstved-hold, efterfulgt 
af 45 min. pause og kampen mod Hadsten, 
turneringens sværeste modstander. Til trods 
for småskader hos fire spillere og kun to 
udskiftere gjorde drengene det rigtigt godt, 
og vi vandt 1-0. efter omklædning tog vi 
ud og heppede på pigerne, som spillede 
på et andet stadion. 
Vores A-trup spillede to kampe denne dag, 
og her var situationen den samme på ska-
dessiden. den første kamp blev vundet 1-0, 
og vi kom i gang. den anden kamp mod 
det formodet svageste hold blev vundet 
2-1, og vi var tilfredse. der var dog en 
spiller, der skældte alt og alle ud, fordi 
han troede, at vi havde spillet uafgjort. 
Vi fik desværre Cole skadet i knæet, og 
han kom ikke til at spille mere på turen. 
Vi kørte derefter ud til det samme stadion 
og heppede på pigerne. Herude overtog vi 
stadion både på og uden for banen - vi 
var lidt hæse bagefter! Resten af dagen 
gik med at slappe af m.m.
Tirsdag kunne vi sove længe og tog på 
bytur i Verona. Vi kørte igen sammen med 
pigerne, som var lidt fortørnede over kun 
at få tre timer til at shoppe i! drengene 
hyggede sig, gik rundt i grupper og overtog 
forretningen fra nogle gadeartister. en af 
drengene tjente 10 euro, og det var ikke 
populært hos de lokale.
Vel tilbage gik den på opladning til ons-
dagens tre kampe for hvert hold. Vi havde 
to førstepladser at kæmpe for.
onsdag rigtig tidlig op, vi trak desværre 
de andre chauffører, som ikke var så sjove 
og heller ikke kunne finde vej. A-truppen 
havde to svære kampe. den første endte 
0-0 mod de senere puljevindere. Vi spillede 
meget af kampen med kun ni mand pga. 

U-17 Drenge M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Sønderborg 10   7  0  3   22 - 14   21   
2.  Vejle B  10   6  0  4   21 - 14   18   
3.  Esbjerg fB  10   6  0  4   26 - 16   18   
4.  Haderslev FK 10   5  1  4   22 - 18   16   
5.  Varde IF  10   2  2  6   10 - 23    8   
6.  Esbjerg Nordvest 10   2  1  7   16 - 32    7

U-17 Drenge A efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Grindsted GIF 10   9  1  0   40 -  7   28   
2.  Vejle B  10   7  1  2   26 - 15   22   
3.  Brande IF  10   6  0  4   34 - 27   18   
4.  Billund IF  10   5  0  5   37 - 24   15   
5.  Skibet IF  10   1  1  8   10 - 34    4   
6.  Vejle Kammeraterne 10 0  1  9   12 - 52    1
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af skader. Godt gået. den anden kamp blev 
vundet 1-0 med kun 10 mand. 
leart blev kampens spiller. Superindsats af 
drengene trods de svære vilkår.
Mesterholdet skulle starte med det formo-
det sværeste hold og var klart det bedste 
hold. Selv om det kneb lidt med at vise 
dette, fik vi en 2-0 sejr med til den sidste 
kamp. Møller blev kampens spiller. efter 90 
min. ventetid skulle vi spille sidste kamp 
og kunne nøjes med uafgjort for at vinde 
puljen. Taktikken var klar, jens skulle mands-
opdække deres profil og forsøge at tage 
ham ud af kampen. Vi sad på spillet i 1. 
halvleg og førte 1-0.
Så skete der ting og sager i 2. halvleg, 
Pigerne kom og heppede, og drengenes 
præstation steg med 20 %. de viste, at de 
var de senere fortjente puljevindere med 
en sejr på 3-1. jens blev kampens spiller. 
dagens bommert var en spiller, der havde 
glemt kamptøjet!
onsdag aften skulle vi ud og spille to ven-
skabskampe mod Italienske hold. A-truppen 
spillede mod et stærkt hold, der brugte 
musklerne, men med hjælp fra tre u-18 
pigespillere vandt de kampen 1-0. kampens 
spiller blev Schultz. Mesterholdet spillede 
på et andet stadion og kom godt i gang 
med en føring på 1-0 ved halvleg. Vi var 

trætte og kunne ikke holde koncentratio-
nen, Italienerne spillede med musklerne, vi 
fik krampe og måtte desværre indkassere 
vores eneste nederlag på 2-1.
drengene gjorde under hele turen alt, hvad 
de kunne, og leverede en god indsats. Tre 
kampe om onsdagen var nok lidt i over-
kanten, men vi fik alle en god oplevelse. 
Tusind tak til pigerne, som var ude og se 
vores kampe og gav os opbakning.
Vi endte med en førsteplads, til mester-
holdet og en superhæderlig andenplads til 
A-truppen.
Torsdag stod vi op og pakkede, klar til 
afgang kl. 11:00. Stemningen var stadig høj 
trods udsigten til en lang hjemtur. Bussen 
var vendt på hovedet, og drengene og 
pigerne havde nu blandet sig endnu mere 
og fået knyttet nogle venskaber.
Ankomst i Vejle fredag morgen, hvor der 
blev sagt farvel. 
det skal for min side understreges, at turen 
aldrig var blevet så positiv, hvis det ikke 
havde været for nogle dejlige drenge og 
piger, samt det frivillige arbejde, der blev 
lagt for dagen fra trænernes side.

Lars Mouridsen
afdelingsleder

Vores entusiastiske journalister er med på banen hver gang!

Bugattivej 8
7100 Vejle
Tlf.: 75 85 77 88
www.vejleamtsfolkeblad.dk

...er du også det?

VI MANDS    PDÆKKER DET L    KALEVI MANDS    PDÆKKER DET L    KALE
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Som noget nyt i år har vi været to afde-
lingsledere for tre årgange i stedet for en 
afdelingsleder for to årgange i henholdsvis 
drenge- og lilleputafdelingen. det skal ses 
i sammenhæng med, at alle hold i u-13 - 
u-15 som udgangspunkt er 11-mands hold. 
Administrativt har der været mere end 120 
spillere samt trænere/holdledere at holde 
styr på for os. det har været en fornøjelse 
og inspiration at være sammen med alle 
jer trænere og holdledere. 
Vi er stolte af spillernes flotte præstationer 
i år. Vi vil ikke her komme ind på holdenes 
sportslige bedrifter, da der i de enkelte 
træneres indlæg vil være en omtale deraf. 
Information mellem alle i afdelingen er vig-
tigt, nu hvor vi ikke er samlet på et sted. 
Flere af holdene har været flittige til at 
bruge hjemmesiden, men den kan udnyt-
tes endnu mere til fælles gavn og glæde.
ud over en enkelt trænerafgang i sæsonen 
har vi haft en stabil trænertrup, som har 
gjort et flot stykke arbejde med de syv 
hold i u-13 - u-15, hvor der har været 
en flot tilgang, da den nye sæson star-
tede i august. I den sammenhæng vil vi 
gerne sige speciel tak til de forældre og 

U-13 til U-15 Drenge

nye trænere, som hjalp med at føre u-14/2 
gennem efterårssæsonen.
Vi har som altid afholdt forældremøde 
som optakt til sæson 2009-2010, men også 
for denne gang at kunne informere om 
de ændringer, der ville ske trænings- og 
kampmæssigt, når vi sagde farvel til Nordre 
Stadion i slutningen af juni 2009. efter lidt 
indkøring faldt holdene til på deres nye 
trænings- og kampsteder rundt i byen. Tak 
for jeres hjælp og tålmodighed dermed.
Igen i år var I friske på at uddele tele-
fonbøger. Vi har også haft mange aktive 
forældre til kioskarbejde, kørsel, tøjvask 
og andet. det er dejligt med så god en 
opbakning omkring spillerne.
Vi vil slutte med at sige tusind tak for 
et godt samarbejde med alle jer trænere/
ledere samt den gode opbakning fra spillere 
og forældre. Vi glæder os til forårssæsonen, 
og at vi alle bliver samlet til en ny sæson 
i VB Parken fra august 2010.
Husk, drenge: Ingen kan alt – mange kan 
meget – men sammen kan I nå det hele!

Maiken Kehlet & Sigrun Degn
afdelingsledere U-13 - U-15 drenge

U-15 drenge M forår
Gode træningspas på Idrætsskolen, mange 
og gode træningkampe, finalesejr 1-0 over 
FIF/B 1909 ved oB’s træningsturnering d. 
27.-29. marts i krogsbølle på Fyn, tilgang 
af Sebastian Spornberger, SuB Sønderborg, 
Frederik Pedersen, Middelfart og jonas dal-
strup, Bredsten – alt sammen noget, der 
gav grobund for optimisme før forårssæso-
nen. Målsætningen var derfor at forbedre 
fjerdepladsen i u-15 Mester 1 i forhold til 
efteråret 08.
Forventningerne blev indfriet efter en for-
årssæson med syv sejre, to uafgjorte og 
kun et nederlag, hvilket resulterede i en 
fornem placering som nr. 2.
Ved en sejr i den sidste kamp hjemme mod 
AGF kunne vi endda være blevet pulje-
vinder, men kampen endte 0-0, hvorefter 
AGF skulle spille finale om det jysk-fynske 
mesterskab mod AaB. en placering som nr. 
2 er dog absolut godkendt, men hvis vi 
ikke i løbet af sæsonen havde skullet afgi-
ve spillere til u-17 liga, var vi formentligt 
blevet puljevinder. Mere vil som bekendt 
have mere…

At der absolut er talenter i denne årgang, 
viser udtagelsen af hele fem spillere til 
dBu’s u-15 talenttrup: Andreas jørgensen, 
jakob Nielsen, Niclas Nymand, Patrick Born 
og Sebastian Spornberger.
Rasmus Bertelsen valgte desværre af job-
mæssige årsager at stoppe som cheftræner 
for u-15 ved udgangen af forårssæsonen. 
Rasmus vil med sine fodboldfaglige kvalite-
ter og velovervejede coaching af drengene 
blive savnet, men vi håper, at han på et 
tidspunkt vender tilbage til Vejle Boldklub.

Lars Hansen
holdleder/målmandstræner

U-15 Drenge M forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  AGF, Aarhus 10 7  3  0   26 -  7   24   
2.  Vejle B   10   7  2  1   24 - 7   23   
3.  FIF/B 1909   10   6  1  3   22 - 12   19   
4.  Silkeborg IF 10   3  1  6   16 - 29   10   
5.  FC Sønderborg 10   2  0  8    8 - 23    6   
6.  TPI/SB  10 1  1  8    8 - 26    4
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kunnet lade sig gøre via benhårdt arbejde 
fra Alle i truppen, så stor ros til spillerne 
på dette punkt.
Vi spillede efter Randers kampen flere træ-
ningskampe: FC Fyn – VB 2-4, VB-AGF 2-2 
(de udlignede 20 sek. før tid), VB– Viborg 
FF 4-0, så vi havde efterhånden fået rettet 
tingene ind og var på rette spor.
I turneringen kom vi i pulje med kolding B, 
kolding IF, Herning Fremad (FCM II), Horsens 
FS og Ikast FS (FCM 1) – så der var lagt 
op til mange tætte og spændende kampe 
– også i lokalt regi – det er jo alle klubber, 
vi gerne vil måle os med, når det drejer sig 
om talentudvikling. Vi kom godt fra start 
mod kolding IF og har spillet flere rigtig 
flotte og gode kampe, men også mindre 
gode kampe. 
Set over hele turneringen var vi det bedste 
hold – vi kunne spille rigtig flot fodbold 
- det fortæller to dejlige sejre over Ikast 
(FCM 1) 3-2 og hele 5-0. Vi kunne vende 
mindre gode dage til hård fight og hente 
tre point her også, specielt anden kamp 
mod kolding IF, hvor vi var bagud med 0-1 
indtil to minutter før tid og vinder kampen 
2-1. Sådanne kampe har VB tidligere haft 
svært ved at få point i, men igen stor ros 

U-15 drenge M efterår 
Mandag den 26. juli overtog jeg en rigtig 
spændende årgang '95 trup efter Rasmus 
Bertelsen, som har gjort et fremragende 
stykke arbejde, Rasmus havde valgt at søge 
nye udfordringer. Så det var med kort var-
sel, truppen, den øvrige stab om holdet, 
forældre og ikke mindst jeg selv skulle blive 
klar til den kommende sæson.
Vi startede allerede tirsdag (anden gang 
vi så hinanden) med træningskamp mod 
Randers Freja – en kamp, hvor vi fik en 
ordentlig en på snuden. Ikke meget hang 
sammen, vi tabte kampen 5-0, hvilket vi 
ikke kunne sige noget til – men vi lærte en 
hel masse om hinanden, hvilket var vigtigt. 
ud fra dette resultat, valgte vi i ledergrup-
pen at sætte en dagsorden op trænings-
mæssigt og tage tingene i små steps.
1. Basis (vinderattitude, nærkampstyrke og 
    løbevillighed). 
2. defensiven skulle på plads.
3. konditionen skulle på plads.
4. direkte spil skulle forbedres.
5. Vi skulle dernæst turde have bolden i    
    egne rækker. 
Set over hele sæsonen, er vi nået i mål på 
stort set alle disse punkter, dette har kun 

U-15 M drenge
Bagest fra venstre: Holdleder Lars Hansen, Nikolai Vilsbøll, Mirsad Suljic, Joachim Momme, Jakob Kjærås, Jens Ene-
voldsen, Jesper Svenningsen, Jakob Bonde, Jonas Djernæs og træner René Lybek Hansen. 
Forrest fra venstre: Andreas Winther, Andre Hyrm, Alexander Andersen, Rasmus Haugstrup, Christoffer Pedersen og 
Mikkel Krabbe.
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til drengene – de er vindere og vil arbejde 
benhårdt for holdet og hinanden, så det er 
da også helt fortjent, at de vinder rækken 
suverænt med 27 point for de 10 kampe.
Vi har igennem turneringen spillet med 17 
forskellige spillere – heraf har tre været 
årgang 96. Vores topscorer er efter 10 tur-
neringskampe Mirsad Suljic med 10 mål, 
flot gennemsnit. 
Truppen og ikke mindst klubben har med 
denne årgang '95 også været så privilegeret 
at have haft hele otte spillere (ud af en trup 
på 15 spillere) udtaget til dBu's udtagelses-
stævne eller omkring dBu-samlinger: Chri-
stoffer Pedersen, joachim Momme, Andre 
Hyrm, jakob kjærås, jonas djernæs, jesper 
Svenningsen, Nicolai Vilsbøll og Mirsad Sul-
jic, hvoraf de fire sidstnævnte gik videre 
til indtil nu fire samlinger hos dBu's u-15 
talentcenter – godt gået, drenge!
Nu begynder vintertræningen – vi holder os 
i gang med træningen indtil uge 50, hvor 
vi træner minimum to gange om ugen, 
spiller lidt u-15 træningskampe (indtil nu 
har vi spillet mod AC Horsens og ÅHIF/
Grenå IF og vundet begge) samt samar-
bejder med u-17 liga truppen om at lave 
nogle u-16 træningskampe i forbindelse 
med, at de færdigspiller deres turnering. 
det er kampe, vi i afdelingen ser meget 
frem til at deltage med spillere i. Vi har 
også tilmeldt os et træningsstævne på Fyn, 
som oB arrangerer her i november, vi skal 

U-15 Drenge M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10   9  0  1   33 - 12   27   
2.  Ikast FS  10   6  2  2   31 - 16   20   
3.  Horsens fS  10 5  0  5   26 - 25   15   
4.  Kolding B  10 4  1 5   22 - 23   13   
5.  Kolding IF  10 3  2 5 14 - 22 11   
6.  Herning Fremad 10 0  1  9 5 - 33 1  

være medier på dBu's P-træner uddannelse 
medio december, hvor drengene skal træ-
nes af tidligere professionelle spillere, som 
har ønsket at gå træner-vejen, og så går 
vi endelig på en velfortjent juleferie og 
ser frem til en spændende opstart ultimo 
januar 2010. Her begynder de endelige for-
beredelser til u-15 mester 1 med blandt 
andet en træningskamp mod St. Paulis u-15 
mandskab i Tyskland. 
Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til 
at takke alle i klubben omkring holdet. Til 
forældrene – I er fantastiske til at bakke 
os op, og vi ser frem til samarbejdet, og 
jeres støtte i den kommende sæson. der 
skal også lyde en tak til johan og Steffen, 
som har været assistenttrænere for truppen, 
og sidst, men ikke mindst en kÆMPe tak 
til truppens holdleder og målmandstræner, 
lars Hansen – din hjælp og støtte er, og 
har været uvurderlig, tak.

René Lybek Hansen
   

U-15 drenge A efterår
I fodbold ændres ting hurtigt. det var en 
lektie, som hele holdet lærte allerede efter 
sæsonens tre første kampe, Sebastian og 
jeg (Mathias Raman) blev ansat som chef-
trænere. dette har gjort året lidt specielt 
for os, på og omkring A-holdet, for med 
en ny træner vil der altid komme ændrin-
ger! Men det er jo nok værd at nævne, at 
Sebastian indtil overtagelsen var assistent 
på holdet, og at jeg heldigvis har været 
omkring de fleste af spillerne før. Så de, 
der nok egentlig mest mærkede det, var 
egentlig forældrene. da Sebastian og jeg 
blev ansat satte vi os ned og lavede nogle 
målsætninger, en del af dem var baseret 
på en tanke om at flytte spillerne mentalt 
og især styrke deres motivation og kon-
centration – vi føler at opgaven er løst.
en anden målsætning var, at vi skulle blive 
i A-rækken. det, har vi desværre måttet 
sande, ikke var muligt, men vi føler bestemt, 
at vi på det sportslige plan hører til der! 

Men det har desværre været en manglende 
evne til at bevare koncentrationen, der har 
gjort, at vi er endt på en uheldig tredje-
plads. den evne føler vi dog, at vi stille 
og rolig er begyndt at beherske, så derfor 
ser vi meget fortrøstningsfulde frem mod 
en ny halvsæson, i en række hvor vi skal 
være det dominerende hold!
Til slut vil vi sige tak til både spillere og 
forældre – for en god start på det, vi tror 
på, bliver et glimrende samarbejde

Mathias Raman og Sebastian Lund

U-15 Drenge A efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Hedensted IF  10   9  0  1   38 - 16   27   
2.  Lund IF   10   8  0  2   58 - 18   24   
3.  Vejle B   10   5  2  3   38 - 24   17   
4.  RMÅ   10   3  1  6   24 - 63   10   
5.  Hatting/Torsted 10   0  4  6   29 - 48    4   
6.  FC Horsens  10   0  3  7   11 - 29    3 
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U-15 A drenge
Bagest fra venstre: Sebastian Lund, Nicolai Andersen, Daniel Kristensen, Ezz El-Hassan, Esben Hønnicke, Patrik Lika, 
Mathias Raman, træner
Forrest fra venstre: Eldis Mutovc, Thomas Mikkelsen, Hakim Dalibey, Joachim Nebel, Mads Bo Mikkelsen, Hans Henrik Bloch.
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Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk

U-15 Drenge B2 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Bredballe IF 10   7  1  2   41 - 21   22   
2.  Vejle FC  10   7  1  2   35 - 14   22 
3.  Løsning IF  10   3  4  3   24 - 23   13   
4.  Hedensted IF 10   3  2  5   19 - 20   11  
5.  Øster Nykirke IF 10   3  1  6   18 - 44   10   
6.  Vejle B  10   2  1  7   14 - 29    7 

U-15 drenge B
Sæsonen fra sommer til vinter 09 var ikke 
en god sæson for u-15 B-truppen til trods 
for, at spillerne var topmotiverede fra star-
ten af. det skyldtes, at truppen kun var på 
11, og da kristian brækkede armen og var 
ude fire-fem uger, havde vi kun en trup 
på 10 det meste af tiden. Vi var derfor 
nødt til at trækket på mindst fire spillere 
fra u-14 B-truppen til hver kamp for at 
kunne stille hold.
Selvom u-14 spillerne gjorde, hvad de 
kunne, var det tydeligt at se, at der var 
stor niveauforskel. det kostede nogle mål, 
hvilket betød, at det var svært at vinde 
kampe, for vi scorede de mål, vi skulle. 
For at give u-14 spillerne en chance for 
at kunne følge bedre med, begyndte de 
at træne med hver torsdag.
u-15 spillerne prøvede at holde godt humør 
og blev ved med at kæmpe hele sæsonen 
igennem. dog var folk ikke for gode til at 
møde op til træning efter nogle dumme 

nederlag, så vi var som regel kun en fem-
seks stykker på træningsdagene, hvilket 
gjorde det svært at få en ordentlig træning.
de sidste fire kampe måtte vi aflyse, da vi 
ikke kunne stille hold, så vi endte på en 
sidsteplads, selv om spillerne havde poten-
tiale til mere. Hvis der kommer flere spillere 
til henover vinter, har B-truppen en pæn 
chance for at vinde puljen næste år. 

Jesper Aagesen

U-15 B2 drenge
Bagest fra venstre: Mads Schmidt, Svante Dahl-Hansen, Nicolai Molter, Daniel Abedeny, Nicklas Nielsen, Vithchan 
Amirtahalingam.
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U-14 drenge M efterår
VB’s bedste spillere i årgang 96 leverede 
en efterårssæson med store spillemæssige 
kontraster. Godt illustreret af vores kampe 
mod Aabenraa. udekampen blev vundet 
13-0 efter en noget nær perfekt kamp, der 
står i skarp modsætning til hjemmekampen, 
der blev tabt 1-2. Holdet sluttede på anden-
pladsen i rækken efter FC Sønderborg, der 
var bedst indbyrdes.
Spillerne har igennem halvåret skullet 
vænne sig til nye udfordringer efter opryk-
ningen fra u-13 til u-14. Spillet er blevet 
væsentligt hurtigere og det fysiske aspekt 
vigtigere. en tilvænning, vi endnu ikke helt 
er færdige med.
Holdet vandt syv ud af 10 kampe og sikrede 
sig 22 point. Alle de, der har fulgt holdet, 
har kunnet se glimt af det store potentiale 
hos en af VB’s mest talentfulde årgange. 
der har været mange gode præstationer 
blandt spillerne. Her skal f.eks. fremhæves 
Frederik laursens sikre målmandsspil, Mik-
kel olesens energi på den centrale midt, 
Thomas Ravns offensive backspil og Rasmus 
Mengs gennembrudstyrke på kanten. 

efter nytår skal spillerne matches hårdere i 
den nye u-14 mesterrække, som kun består 
af hold placeret 1-3 i efterårets mester-
række.
Vi glæder os til de nye udfordringer i for-
årssæsonen.
Til sidst en stor tak til forældre for den 
flotte opbakning og hjælp til uddeling af 
sommerens telefonbøger.

Bent Vacker, holdleder
Anders Bo Mikkelsen, ass. træner

Søren Lykke Sørensen, træner

U-14 M drenge
Bagest fra venstre: Bent Vacker (Holdleder), Anders Bo Mikkelsen (Ass. Træner), Lasse Andersen, Jacob Kragh, Lasse 
Gude, Malte Vacker, Emal Baz Muhammed, Patrick Rasmussen, Mathias Larsen, Søren Lykke Sørensen (Træner)
Forrest fra venstre: Thomas Ravn Mikkelsen, Emil Lundø, Peter Dahl Kristensen, Jesper Sørensen, Mikkel Olesen Bjerg, 
Søren Balsgaard, Nikolaj Kring
Fraværende: Emil Rasmussen, Jakob Malberg, Andreas Winther, Rasmus Meng Mortensen, Frederik Laursen.

U-14 Drenge M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Sønderborg 10   6  4  0   35 - 11   22   
2.  Vejle B  10   7  1  2   36 -  7   22   
3.  Vinding SF  10   3  4  3   17 - 25   13   
4.  Aabenraa BK 10   3  2  5   10 - 28   11   
5.  Haderslev FK 10   1  4  5   17 - 31    7   
6.  Kolding B  10   1  3  6   11 - 24    6
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U-14 drenge B 
efterårssæsonen startede med et stort frem-
møde af nye spillere på ”engen.”  dette 
medførte, at det i efteråret har været 
muligt at deltage også med et 7-mands 
hold i dGI-turneringen, så alle spillere har 
fået spilletid.
der har altså været deltagelse af et 11 
mandshold i jBu-regi og et 7-mandshold 
i dGI-regi.
drengene har spillet godt i de fleste kampe, 
spillede sig til mange chancer, men effek-
tiviteten foran mål har ikke altid været 
i top. drengene har heller ikke haft det 
held, der også kan være med til at afgøre 
en fodboldkamp. 
I mange af kampene har holdet startet med 
en føring, og disse kampe endte ofte med 
uafgjort og nogle med et lille nederlag.
der er spillet 10 kampe i alt i jBu-turne-
ringen, to vundne, en kamp annulleret, og 
der er ikke givet point endnu, tre uafgjorte 
og fire tabte. dette betyder, at holdet slut-
tede på en fjerdeplads med en målscore 
på 30-26.
drengene har mødt trofast op til træning 
og ydet deres bedste. Holdet er præget af 
et godt sammenhold blandt drengene, og 
der udvises en god respekt for hinanden. 
der er absolut gode udviklingsmuligheder 
for holdet.
der er en rigtig god forældreopbakning til 
kampene. Forældrene har støttet godt op 

omkring, at spillerne har spillet på ”lånt 
græs” og har hjulpet hinanden med kørsel.
I skrivende stund trænes der fortsat på 
kunstgræsbanen på Idrætshøjskolen. dren-
gene ser frem til at kunne starte den nye 
sæson og efter sommerferien at komme på 
VB´s nye trænings-anlæg på lysholt.
Tak for jeres gode humør og gå-på-mod. 
Tak for i år og på gensyn.

På vegne af holdet
Sigrun Degn, afdelingsleder

U-14 B drenge
Bagest fra venstre: Jacob Antonsen, Frederik Schytte, Mathias Nielsen, Nicolai Hjelm, Tobias Kjærulf, Lasse Mikkelsen, 
Mathias Bech, Benjamin Pedersen, ass. træner Ronnie Nielsen.
Forrest fra venstre: Shenon Thirunesan, Emil Jeppesen, Peter Lund, Patrick Madsen, Morten Langkjær, Emil Schack, 
Sebastian Nissen.

U-14 Drenge B efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Hover IF  10   7  2  1   43 - 18   23   
2.  Grønbjerg/L (1) 10   6  1  3   27 - 32   19   
3.  Bredballe IF 10   4  1  4   27 - 29   13  
4.  Vejle B  10   2  3  4   30 - 26    9   
5.  Team Midtjylland 10   2  3  5   23 - 26    9  
6.  Vinding SF  10 2  2  6   22 - 41    8 

U-14B DGI 7-mands efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Lund IF  7  7  0  0  100-3  21 
2 Hovedgård IF  7  5  0  2  43-31  15 
3 SS Skjold  7  5  0  2  48-37  15 
4 Lund IF 2  7  4  0  3  27-24  12 
5 Tønning/Træden 6  2  1  3  15-20   7 
6 Hylke U&g  7 1  1  5  19-71   4 
7 Klovborg UF  6  1  0  5  17-27   3 
8 Vejle Boldklub 5 0  0  5   5-61   0
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U-13 drenge M forår
31. januar var første træningsdag for opstar-
ten til forårssæsonen, der jo nu slutter tur-
neringen og ikke som tidligere starter den 
op. derfor havde jeg som ny VB træner en 
fornuftig lang periode til at lære spillere, 
trænerkolleger og forældre bedre at kende 
inden kick off i april. I denne forbindelse 
vil jeg gerne sige tusind tak for velkomsten 
og den gode opbakning, der blev vist mig.
det stod hurtigt klart, at drengene var og 
er meget dedikerede til deres fodbold, hvor-
for der meget sjældent forekommer afbud 
til træning og kampe, hvilket selvfølgelig 
er både positivt og nødvendigt, hvis man 
ønsker at få det optimale ud af sit poten-
tiale. derfor har der gennem dette ½ år 
været fokus på træningsmiljøet, hvor spil-
lerne selv har skullet varme op, være helt 
klar til træningsstart (inkl. have bundet støv-
ler og tisset af!!!!) samt udføre træningen 
med fokus og kvalitet.
dette ”projekt” blev startet op i forbindelse 
med træningslejren i Skærbæk, hvor også 
øvrige førstehold fra ungdomsafdelingen 
deltog, så der var rig mulighed for både 
trænere og spillere til ved selvsyn at se, 
hvordan træningsmiljøet er på eliteplan. 
dette var konstruktivt for alle parter, og i 
det hele taget var der tale om en super tur
Vi er nået et stykke af vejen med træ-
ningsmiljøet, men det er stadig et område, 
der skal forbedres.
ud over træningsmiljøet, så har vi sports-
ligt arbejdet med den måde, vi gerne vil 
spille fodbold på, eller sagt på en anden 
måde - spillestilen. derfor har træningsind-
holdet været: 
Pasningsspil med fokus på den tekniske 
udførsel, afstand, vinkler, fart og spil til 
støtte. 
Forsvars- & erobringsspillet, hvor vi har 
fokuseret på individuel presteknik, side- og 
længdeforskydninger.
Førsteberøringer: den tekniske udførsel, 
bevægelse inden modtagelse, orientering 
og speed har været fokuspunkterne.
Afslutningsspillet: Her har bandespil været 
det taktiske ”hjælpemiddel” for at komme 
til afslutninger, og teknisk er der sat lup på 
at være ”åben”, når man som bande skal 
aflevere. Hertil kommer, at der er blevet 
set på, hvordan spillerne kan placere sig 
i forbindelse med afslutningsspillet i straf-
fesparksfeltet.
Alt dette for at udvikle spillernes indivi-
duelle færdigheder og spilforståelse. Her 
synes jeg, der er sket en positiv udvikling. 
Hos alle spillere, specielt i pasningsspillet, 

ses nu generelt god udførelse, afstand og 
fart. dette er vigtigt, da vi mod hold, der 
fysisk er stærkere end os, alligevel kan være 
dygtige, når vi har bolden og skabe sta-
bilitet i kampene, så en super kamp ikke 
afløses af en dårlig. denne stabilitet synes 
jeg vi har opnået, og i tilgift har spillerne 
udvist stor vilje i de tætte kampe.
Her vil jeg specielt fremhæve Vinding-kam-
pene og udekampen mod AGF. Her blev 
der virkelig vist vinderattitude, men også 
i hjemmekampen mod odder blev indstil-
ling en afgørende faktor, da vi i de sidste 
10 minutter afgjorde kampen med nogle 
flotte scoringer og ikke mindst holdt fast 
i vores måde at spille på.
I skrivende stund ser det ud til at anstren-
gelserne bærer frugt i form af minimum en 
andenplads  i en stærk pulje, samt vigtigst 
fremgang hos drengene individuelt.
Så tak drenge for et super forår og held 
og lykke med fodbolden fremover for der 
er krummer i Frederik, jesper, Søren, Mal-
te, lundø, Haug, Thomas, Malberg, kragh, 
Meng, lasse G., lasse A., emil R., Patrick, 
Mathias, Peter og Sohl.

Jan S. Hansen

U-13 Drenge M forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  AGF, Aarhus 10   9  1  0   46 - 10   28   
2.  Vejle B  10   7  1  2   27 - 16   22   
3.  Vinding SF  10 5  1  4   20 - 16   16   
4.  Give Fremad 10   4  0  6   19 - 23   12   
5.  Mariehøj IF  10   2  1  7   11 - 21 7   
6.  Odder IGF  10   1 0  9    5 - 42    3  

ALT I 
REPARATIONER
AF SKO - 
SKOLETASKER
SAMT SYNING - 
SLIBNING AF 
KNIVE, SAKSE OG 
KØDHAKKERE

NØGLEBAR
AUTOMOBILNØGLER
m.m

KAJs HÆLEBAR
Dæmningen 51 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 61 99

10 M FRA NØRRETORV
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U-13 drenge M efterår
Tirsdag d. 28. juli står 30 spillere klar til 
træning, det er stadig sommerferie, men 
allerede ugen forinden havde nogle været 
i kamp.
Nye spillere er kommet til for at tage kam-
pen op med de andre VB-spillere - de vil 
spille på førsteholdet!
otte træningspas senere er truppen klar, 
der var ikke lang tid til forberedelsen til 
den første kamp. Vi måtte skuffe nogle, 
og vi måtte glæde nogle.
18 spillere blev udtaget til førsteholdstrup-
pen. Vi lagde hårdt ud med den længste 
tur - til SuB Sønderborg! Vi spiller 3–3 i 
vores første kamp på den store bane og 
udligner med blot fem sekunder igen. det 
havde også været en lang tur hjem med 
et nederlag i den første kamp!
Vi møder Nr Bjært og vinder 4-2 - ikke 
nogen prangende kamp, men en sejr! 
Vi møder erritsø og vinder 8–1, og målsæt-
ningen er klar, vi vil gerne på 10 point efter 
første runde. Sidste kamp er mod Haderslev. 
desværre får vi kun 1-1, men otte point 
i første runde kan vi godt være tilfredse 
med. Vi har trænet benhårdt tre gange 
om ugen, og formen er ved at være på 
plads. de tekniske ting er ved at være der, 
og de taktiske ting er ved at tage form, 
drengene er ved at lære den store bane 
at kende og bruger den godt til træning. 
Anden runde er i gang, SuB Sønderborg 

er på besøg på vores nye hjemmebane i 
engum. de første 25 min. er vi ikke klar 
og er bagud 3–1, kommer på 3–2 med 20 
min. igen, men der er ingen held denne 
gang, og vi taber vores første kamp. op på 
hesten igen. Ny målsætning: Vi vil være nr. 2. 
Nr. Bjært bliver banket 4–0 og erritsø 7–0 
- der er lagt op til en finale mod Hader-
slev. Vi spiller den flotteste kamp og vinder 
fortjent 4–1, og andenpladsen er i hus.
der er nu fem mdr. turneringspause, som 
skal bruges til at få flere detaljer med i 
spillet. drengene har trænet flot og har 
vist, at de kan overføre træningen til kamp.
jeg vil også benytte lejligheden til at sige 
tak for den store forældreopbakning, der 
har været, både til kamp, men også til 
træning. drengene har fået frugt til alle 
kampene, og alle har tages deres tjans 
med kørsel.
en stor tak skal også lyde til kim, som 
har taget jobbet som ass træner. det har 
været en fornøjelse at arbejde med dig, 
og jeg glæder mig til vinterens træning.
en stor tak skal Frank, vores holdleder, 
også have. der er styr på alt vores mate-
riale, og ingen snyder Frank. Har jeg glemt 
noget, (sker dog aldrig…) har Frank altid 
en løsning!
Tak til Mathias R, som også har været ass.
træner i opstartsfasen, men blev udlånt til 
u-15 - vi glæder os til at se dig igen på u-13.
Tak til vores afdelingsleder Sigrun - du er 

U-13 Drenge M
Bagest fra venstre: Træner: Jørgen Tand, Dino, Emil, Jonathan H, Mikkel W, Oliver, Rasmus M, Rasmus N, Morten, 
Trænerass Kim Lundfald.
Forrest fra venstre: Jonathan E, Mikkel O, Jacob, Mathias, Kasper, Jesper, Christian, Rasmus E, Simon. 
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god til at samle de sidste praktiske ting.
og ikke mindst til jer drenge, for det er 
jo jeres skyld, at vi i trænerteamet gerne 
bruger masser af timer på træningsbanen. 
I er skønne at træne, og vi er ved at få 
skabt noget stort i VB.
jeg glæder mig allerede til den nye sæson.

Jørgen Tand

U-13 drenge A efterår
Anden halvsæson 2009 gik, som jeg havde 
håbet og delvis også troet på. Vi kvalifice-
rede os til A-rækken. Vi startede ud som 
lyn og torden med en 7-0 sejr over Billund, 
så var linjen ligesom lagt, men det viste 
sig dog, at holdet fra lufthavnsbyen var 
det svageste hold i puljen.
det hele endte med fem sejre og fem 
nederlag. det skulle vise sig, at vi kunne 
spille lige op med de bedste A-hold, så det 
var supervigtigt, at det lykkedes at blive 
nr. 3 i puljen, kun overgået af Skibet og 
Give. de to sidste kampe skulle vindes, og 
det blev de (4-1 mod Grindsted, og 3-1 
mod Brande).       
Træningen, som har foregået på ”Hans 
jensens eng,” er forløbet rimeligt fint. 
Vi har trænet sammen med tredjeholdet. 
Men til foråret bliver det nødvendigt at 
få delt drengene op, så vi kan få skærpet 
de tekniske ting, der skal til for at gøre 
sig i en A-række, som bliver suppleret op 
med Mesterrækkehold.
det, jeg har lagt mærke til, er, at drengene 
har det superfedt sammen, og det betyder 
meget, når humøret skal tages med ud på 
banen til noget sprudlende fodbold!
jeg glæder mig meget til at komme i gang 
med forårsturneringen 2010.

Steen Okholm

U-13 drenge M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  SUB Sønderborg  8   6  2  0   36 - 14   20   
2.  Vejle B   8   5  2  1   33 - 10   17   
3.  Haderslev FK 8   4  2  2   29 - 15   14   
4.  Nr. Bjært/Strandh.IF 8   1  0  7   10 - 32    3   
5.  Erritsø GIF  8   1  0  7   13 - 50    3 

U-13 drenge A efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Give Fremad 10   8  0  2   35 - 14   24   
2.  Skibet IF  10   8  0  2   35 - 15   24   
3.  Vejle B  10   5  0  5   24 - 15   15   
4.  Grindsted GIF 10   4  1  5   20 - 22   13   
5.  Brande IF  10   4  0  6   18 - 28   12   
6.  Billund IF  10 0  1  9    5 - 43    1

U-13 Drenge A:
Bagest fra venstre: Jesper Lauritsen, Berkan Celikcan, Ali Öksüm, Morten Huno, Jeppe Jeppesen, Mikkel Kjærsgård, 
Waheed Rihimi.
Forrest fra venstre: Mikkel Lindby, Rasmus Nim, Andreas Svarrer, Andreas Hansen, Lavanish Premachandren.
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U-13 drenge C2 / 7 efterår
Hans jensens eng – hvor ligger Hans jensens 
eng? det var en af de største ”hurdler” 
for u-13 C2 i opstarten.
14 dage tog det at få samling på truppen. 
derefter lignede holdet sig selv med SToR 
træningsflid og fremmøde.
På det sportslige plan var der stor succes. 
10 kampe blev det til – otte sejre og to 
nederlag og en placering som nr. 1.
I perioder blev der vist utrolig godt og 
flot sammenspil. Holdet viste god spilfor-
ståelse, fin teknik, og frem for alt blev der 
lavet rigtig mange flotte mål (lige efter 
fodboldens ABC).
Moralen var også i top, idet holdet i flere 
af kampene kom bagud i starten af kam-
pen. det blev vendt til sejr! Godt, drenge!
Til sidst vil jeg gerne takke alle spillerne 
og deres forældre – I har været gode at 
være sammen med. Til sidst en stor tak til 
Steen okholm, det er trods alt ham, der 
har trænet jer.

Lars Brøndum Jensen  
holdleder

U-13 drenge C2/7 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10   8  0  2   55 - 37   24   
2.  Daugaard IF 10   6  0  4   48 - 43   18   
3.  Løsning IF  10   5  2  3   41 - 30   17   
4.  Uldum - Lindved 10 5  1  4   32 - 30   16   
5.  Engum UI  10   4  1  5   33 - 39   13   
6.  RMÅ  10   0  0  10   0 - 30    0 

U-13 Drenge C2/7
Bagest fra venstre: Lars B. Jensen (Holdleder), Christian Øbro, Sami Ahmed Fuad, Mustafa Salhi, Jonathan B. Spangs-
berg, Ervin Caskovic.
Forrest fra venstre: Sahel Qazizada, Rune Agerbo, Amir Farahi, Burak Altinoglû, Granit Krasniqi, Gustav N. Svenson.
Fraværende: Alexander Hesel

www.vbsvenner.dk
➚
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A U-12 A drenge 
Bagest fra venstre: Træner: Steffen Bendixen, Morten Jakobsen, Andreas Folmer, Casper Bigom Nielsen, Mads Lundø, 
Træner: Tobias Bendixen.
Forrest fra venstre: Oguzhan Okumus, Martin Gernow, David Hansen, Andreas Vanting, Mikkel Egsgaard.
Fraværende: Anders Jæger, Jamal Bazarga.

U-11 & U-12 Drenge

efteråret har sneget sig stille og roligt ind 
på os, turneringen er slut for alle hold, 
og kun et par stævner er tilbage i uden-
dørssæsonen. 
det har været en halvsæson med mange 
sejre og få nederlag, vi har fået stablet et 
u-12B hold på benene pga. de mange nye 
spillere i årgangen. Vi har desværre mistet 
nogle spillere i u-11, men er stadig lige 
akkurat nok til to hold her også.
Vores A-hold ligger helt i top i deres puljer 
(u-11 jo har ingen resultatopgørelse, men 
er ubesejret i efteråret). Vores B-hold har 
klaret sig fantastisk, og der har været en 
god ånd på alle hold.
udflytningen til den midlertidige trænings-
bane har trods alt voldt færre kvaler end 

frygtet, og jeg vil gerne benytte lejligheden 
til at sige alle tak for den store tålmodig-
hed, I har udvist i efteråret af samme årsag.
endnu en gang tak for den store indsats 
ved uddelingen af telefonbøger. det giver 
os en frihed i afdelingen til, i det nye år, 
at deltage i turneringer, som er målet for 
den store træningsindsats, der lægges for 
dagen.
Holdene har i efteråret været trænet af; 
u-12 Tobias og Steffen Bendixen samt u-11 
af Christen egsgård og Steen lyhne. der 
har været et stort fremmøde, og det har 
gjort træningen ekstra intens.

Iwan Hansen
afdelingsleder

U-12 Drenge A/7 efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  FC Horsens  10   9  0  1   52 - 21   27   
2.  Vejle B  10   8  0  2   45 - 16   24   
3.  Vejle Kammeraterne 10 5  1  4   34 - 34   16   
4.  Løsning IF  10   4  0  6   29 - 35   12   
5.  Bredballe IF 10   3  0  7   30 - 41    9   
6.  Stensballe IK 10   0  1  9   16 - 59    1

U-12 Drenge B2/7 efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10   8  0  2   69 - 33   24   
2.  Fredericia KFUM 10   7  0  3   67 - 40   21   
3.  Egtved IF  10   6  0 4  41 - 40   18   
4.  Hedensted IF (1) 10 5  0  5   59 - 46   15   
5.  Haderslev FK (2) 10 3  0  7   38 - 69    9   
6.  Harte G & IF 10   1  0  9   18 - 64    3
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U-12 B2 drenge 
Bagest fra venstre: Træner Steffen Bendixen, Furkan Turkyilmaz, Mads Spejlborg, Andreas Knudsen, Rune Pedersen, 
Træner Tobias Bendixen.
Forrest fra venstre: Oguzhan Tas, Oguzhan Okumus, David Hansen, Hasan Özcelik, Victor Nordby.

U-12 C 1/ 7 forår
Noget, der var kendetegnende for u-12 
drenge C1/7 i foråret, var et kæmpestort 
fremmøde til træning. Alle spillere (13 stk.) 
bakkede op omkring holdet og træningen i 
stor stil – så stor stil, at det var vanskeligt 
for træner og holdleder at udtage holdet 
uge efter uge. I (samtlige spillere) viste 
dog stor forståelse over for os trænere – 
specielt, når I skulle sidde over en kamp. 
Tak for det!
de to træningskampe blev vundet i fornem 
stil efter utroligt flot spil.
det var derfor med stor ærgrelse at se, 
holdet ikke var klar ved sæsonpremieren 
i Grejsdalen, hvor vi tabte.
Holdet kom dog på ret kurs hurtigt igen 
med fire sejre på stribe mod kompetente 
modstandere. I de næste tre kampe blev 
det til to nederlag og en sejr. lidt skuf-
fende for et hold, der det sidste halvandet 
år næsten ikke har tabt. Men sådan er 
fodbold. 
jævnbyrdigheden i puljen var stor – hvil-
ket betyder, at der ingen nemme kampe 

var. det handlede om at være der – og 
være klar.
Holdet sluttede som nr. 3 i puljen med lige 
så mange point som nr. 2. desværre blev 
det derfor ikke til VB-deltagelse i regions-
finalestævnet for u-12 drenge C1. (kun nr. 
1 og 2 deltog). 
Holdet kunne dog bryste sig af, at det 
var det eneste hold i puljen, der slog de 
suveræne puljevindere.
Set over hele sæsonen har der været meget 
fint fodboldspil i kampene og kun ganske 
få udfald til den negative side. Vigtigst af 
alt var, at spillerne mand for mand blev 
ved med at udvikle sig og havde det sjovt 
samtidig.
Til slut vil vi sige tak for et godt fodboldår 
igen – tak for jeres altid gode humør, både 
på og uden for banen – tak til forældre 
for god opbakning til kampe osv.
Tak for en god sæson. 

Kasper H. Pedersen, ass. træner
Lars Brøndum Jensen, holdleder
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hold, der ville se ret meget af den kamp.
endelig skulle vi sove… selv om der godt 
nok gik lang tid før alle faldt i søvn!

Søndag den 29/3-09
Vi stod op om morgenen og skulle spille 
kampe. Både u-12.1 og u-12.2 skulle spil-
le ved middagstid.
Morgenmaden i spisesalen bød på corn-
flakes, havregryn eller rundstykker. efter 
morgenmaden skulle vi lige pakke en lille 
madpakke, som vi skulle have som frokost. 
Så var der ikke så lang tid, til vi skulle 
spille, men først skulle vi lige spille en 
omgang »GedeoST«.
Hold 2 skulle møde korup 2, og det gik 
fint - resultatet blev 3-3, og så gik vi glad 
derfra over for at se hold 1 spille.
Vi skulle spille mod oB 1. det gik også 
rigtig godt - vi vandt 4-3 - og så gik vi 
alle glade over i skolen for at spille Gede-
ost igen. 
Så skulle vi pakke vores ting, for vi skulle 
snart hjem, men først skulle vi kåre stæv-
nets kammerat. det blev kasper djærnes. 
Han vandt en biografbillet, og han måtte 
tage en kammerat med. Så skulle vi hjem.
Vi tror både på spillernes og trænernes 
vegne at kunne sige, at det var en rigtig 
god tur.

Jesper, Peter og Berkan, U-12

Nyborg træningsstævne U-12/1

Fredag d. 2/10
Vi ankom til Nyborg kl. 18.00. Vi pakkede 
vores tasker ud, og klokken 20 skulle vi 
møde Brøndby - vi tabte desværre. efter 
kampen blev vi kørt over på skolen, hvor 
vi skulle sove. der var saft og kage til 
os, og efter vi havde spist kage, gik vi 
trætte i seng.

Lørdag d. 3/10
efter morgenmaden skulle vi med bus til 
banerne. Vi skulle spille tre kampe, mod 
Viborg, dybbøl og Silkeborg. desværre 
regnede det i strømme. og tilmed måtte 
vi vente i 40. min. på bussen, som skulle 
bringe os tilbage.

Søndag d. 4/10
Vi stod op, pakkede alle vores ting sam-
men og spiste morgenmad. efter rengøring 
af klasselokalet, tog vi ud til banerne og 
spillede kamp mod oB. Bagefter gik vi i 
bad og tog hjem.
Tak for en god tur!

Tobias, træner U-12

U-12 Drenge 1/7 forår 

Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  8   5  2  1   38 - 19   17   
2.  Kolding IF  8   5  2  1   34 - 21   17   
3.  Skibet IF  8   3  3  2   36 - 25   12   
4.  Fredericia fF 8   1  3  4   27 - 35    6   
5.  Bredballe IF 8   1  0  7   17 - 52    3 

U-12 drenge C1/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Smidstrup/Skærup IF 9   8  0  1   52 - 29   24   
2.  FC Grejsdalen 9   6  0  3   50 - 33   18   
3.  Vejle B  9   6  0  3   43 - 34   18   
4.  Kolding IF  9   5  1  3   57 - 38   16   
5.  Taulov/Skærbæk IF 9   5  0  4   38 - 37   15   
6.  Fredericia fF 9   4  1  4   65 - 45   13   
7.  Vamdrup IF  9   4  0  5   38 - 45   12  
8.  Øster Nykirke IF 9   3  0  6   33 - 44    9   
9.  FC Horsens  9   2  0  7   27 - 71    6   
10. Erritsø GIF  9   1  0  8   44 - 71    3

U-12 Korup – træningslejr

Fredag 27/03-09
da vi kom til lejren, gjorde vi vores ting 
klar, altså vores soveposer og luftmadrasser. 
Førsteholdet vandt over Middelfart 6-3 og 
andetholdet spillede lige op mod oB 1-1. 
Så spiste vi, fik kage og gik i seng.

Lørdag 28/3-09
om lørdagen skulle vi tidligt op. de, der 
skulle spille med andetholdet, skulle hurtigt 
ned og spise morgenmad, mens de, der 
skulle spille på førsteholdet, havde tid til 
rigtigt at vågne. den første kamp, andethol-
det spillede om lørdagen, vandt vi stort med 
8-0 over Hjerting. da førsteholdet havde 
spist og havde klædt om og var klar til 
start, skulle vi spille mod Brøndby IF. den 
kamp tabte vi dog 6-3 efter en god kamp.
efter 1 min. var vi foran i den næste kamp 
mod dragør. der kom aldrig spænding ind 
i kampen, og den endte 17-0 over sjæl-
lænderne.
Herefter spillede førsteholdet mod Randers 
Freja, og der kom en sejr mere på kontoen 
- vi vandt 4-2.
efter vi havde spillet, havde vi igen en 
pause. det var nu spisetid, og efter noget 
godt mad var der nu en lille pause til at 
slå mave.
Andetholdet skulle nu møde Skovbakken - 
vi vandt 2-1 – mens hold 1 desværre tabte 
1-6 til dragør.
Nu var det tid til, at vi skulle spise aftens-
mad. der var landskamp - danmark skulle 
spille - men der var ikke mange fra vores 
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U-11 A drenge
Bagest fra venstre: Lasse Kirk, Simon Lyhne, Svjeea Arsalignam, Lasse Søgård, Træner Christen Egsgaard.
Forrest fra venstre: Alex Lasean, Lukas Specht, Lukas B. Hansen, Benjamin Debel, Thomas Nørgaard.

U-11 B drenge
Bagest fra venstre: Berat Arikan, Mohammed Akit, Svejeea Arsalignam, Træner Christen Egsgaard.
Forrest fra venstre: Kristian Jensen, Lukas Specht, Lukas B. Hansen, Enne Özer. 
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U-10 og yngre Drenge

Mikroputafdelingen har i sæson 2009 haft 
en fantastisk stor fremgang af nye spil-
lere. Således er afdelingen næsten blevet 
fordoblet i forhold til spillere.
dette har krævet en stor portion af plan-
lægning/hjælp fra vores trænere, men også 
fra de mange frivillige forældre, som også 
har været behjælpelige i forbindelse med 
kampe og træning. derfor har der været et 
utroligt aktivitetsniveau for børnene, hvor 
mange af holdene har deltaget i flere for-
skellige private stævner, ligesom de selv-
følgelig har deltaget i jBu’s turneringer. 
I forbindelse med lukning af Nordre blev 
mikroputafdelingen samlet på Nørremarks-
skolen.  dette har medført, at denne afde-
ling blev mere samlet, ligesom vi har haft 
mulighed for flere fælles oplevelser.  et 
af arrangementerne var turen til Parken i 
københavn, hvor vi så VB-FCk spille kamp.  
Selv om VB tabte denne kamp var det en 
fantastisk oplevelse for mange af spillerne, 
da nogle af dem ikke havde været i Par-
ken før. Turen frem og tilbage i bussen 
med de 74 tilmeldte var præget af god 
og hyggelig stemning.
Som afslutning på forårsturneringen var vi 
så heldige, at vi fik mulighed for at komme 
ind på Vejle Ny Stadion og træne. Vi hav-
de inviteret alle børn, søskende, forældre 
samt bedsteforældre til denne eftermiddag/
aften, hvor vi i alt var 198 personer sam-
let. Alle børnene startede med at træne 
sammen med deres respektive trænere på 
plænen. det var en kæmpe oplevelse for 
spillerne at få lov til at spille der, hvor 
profferne spiller, men de unge kommende 
proffer efterspurgte de nuværende proffer 
fra VB til en dyst!
efter træningen på den store plæne, hvor 
alle forældre, søskende samt bedsteforæl-
dre havde været tilskuere, var der en vel-
fortjent aftensmad. Mens spillerne havde 
været på plænen, var der nogle forældre, 
som havde forberedt grillmad til alle mand.
en stor TAk skal lyde til alle trænere og 
ledere samt til alle de sponsorer, som har 
gjort det muligt, at alle spillere har fået 
ens tøj. Tak for den store opbakning både 
hvad angår dommergerning samt transport, 
når der skulle spilles kampe.

Jes Hansen
afdelingsleder

U-10 drenge årgang 2000
u-10 har igen år haft en forrygende sæson, 
hvor vi bl.a. har fået en stor tilgang af 
nye spillere, samt en ekstra træner. det 
har gjort, at vi for årgangen har kunnet 
stille med to hold til stævner og kampe, 
samt videreudvikle den træning, som vi 
påbegyndte året forinden.
Børnene skulle som noget nyt spille 7-mands 
fodbold på en noget større bane end det, 
de havde prøvet før. efter en forsigtig start 
på sæsonen har børnene nu fået noget 
spilforståelse, som gør, at spillet på banen 
hænger sammen og har medført, at vi har 
vundet mange kampe og tabt få.
opstart på efterårsturneringen begyndte 
med en træningstur til Randers, hvor vi 
skulle deltage i et stort stævne.  17 forvent-
ningsfulde spillere samt tre trænere kørte 
til kristrup klubhus, hvor vi blev indkvarte-
ret. Fredag var der træning og hygge, og 
så var det godnat kl.22, så alle var klar 
til kamp i Spar krone Cup om lørdagen. 
der var to hold tilmeldt, og de gik begge 
videre i hver deres pulje og endte med 
en delt andenplads i den samlede stilling. 
Godt gået, drenge! det var en rigtig god 
tur både socialt og spillemæssigt for både 
spillere og trænere.
en stor tak til alle spillere samt deres for-
ældre for mange gode og dejlige timer 
sammen. Skønt med den store tilgang af 
nye spillere, som gør det muligt for både 
gamle og nye spillere at forsætte den store 
fremgang, som vi spillemæssigt har opnået 
i denne sæson. Håber dette fortsætter i 
den nye sæson.

Jes, Kasper og Svend

 www.insigncenter.dk
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U-10 A drenge            
Bagest fra venstre: Jes H., Tobias R., Anders F., Frederik H., Muhammed W.
Forrest fra venstre: Emil P., Simon Ø., Hussein K., Jonas G.

U-10 B drenge            
Bagest fra venstre: Kasper U., Balal. F., Burak. K., Søren L., Kasper M., Muhammed.                    
Forrest fra venstre: Simon L., Mike U., Endrit M., Rasmus J., Muchrahid.
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U-9 drenge årgang 2001
u-9 holdet har haft stor tilgang med rigtig 
mange til træning. Vi har ofte været over 
25 børn, hvilket ind imellem har givet en 
lidt tumultagtig start på træningen, men 
vi trænere synes, det er blevet bedre og 
bedre for hver gang. Nu bruger drengene 
mere og mere af træningen på fodbold! Vi 
synes, det ser godt ud – der er ved træning 
både plads til sjov, hygge og alvor. Man 
kan fornemme, at der virkelig sker noget, 
både individuelt og holdmæssigt.
Men to trænere er for lidt til så mange, 
så heldigvis har vi fået en 17-årig hjælpe-
træner, som er en rigtig god hjælp. og 
naturligvis har vi haft stor støtte i de for-
ældre, der har hjulpet til som kegler, mål-
mandstrænere, dommere, stedfortrædende 
trænere etc. en stor tak til jer!!
Vi har i år haft fire hold med i jBu’s tur-
nering, tre 5-mandshold og et 3-mandshold. 
der har således været kampe til alle.
Vi var til mange kampe i foråret, hvor vi 
også var til to stævner. Vi havde to hold 
med i et stævne hos Fuglebakken fra Århus. 
de gjorde det rigtig godt, og vi havde en 
god og hyggelig dag deroppe. ligeledes har 
vi været i engum til stævne. endelig har 
vi haft en træningskampaften i Bredballe, 
som også bød på gode opgør.
Her i efteråret har holdene, der har været 
ude og spille kamp, som oftest bestået af de 
samme spillere. Man kan se, at der derfor 

for alvor er tale om Hold – man spiller 
sammen, man spiller hinanden og selvføl-
gelig prøver man også selv ind imellem. 
Vi trænere glæder os over, at drengene 
tager ved lære af vores træning, og vi ser 
frem til at følge drengene indendørs her 
i vinter – og igen til foråret!

Kim og Jesper

U-8 drenge årgang 2002

Så er endnu en sæson nået til sin afslutning, 
og vi vil fra trænersiden kigge tilbage på 
sæsonen, der er gået.
Vi har fået samlet en god trup på omkring 
15 spillere, og vi startede sæsonen med at 
spille 3-bold. Her var der desværre ikke den 
store modstand - kun når vore to tilmeldte 
hold spillede deres indbyrdes kampe - så vi 
var meget glade, da sommerferien var ovre, 
og vi skulle op og spille 5-mands fodbold. 
Her kunne vore spillere få lov at bruge 
al den energi, de havde i sig. efter lidt 
tilvænning, alene det pludselig at skulle 
spille med målmand, er sæsonen gået rigtig 
godt. Igen i år har vi haft to hold tilmeldt 
i jBu´s turnering, og på begge hold er der 
store fremskridt at mærke, både individuelt, 
men allermest kollektivt, hvor vi er begyndt 
at spille og kæmpe som et hold.
Vi har også deltaget i 3-bold stævnet i 
Fredericia samt Mcdonald´s Cup i Almind, 

U-9 drenge A
Bagest fra venstre: Træner Kim, Waris, Edmond, Mikkel,
Forrest fra venstre: Bjarke, Jonas, Thomas, Mathias.
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U-9 Drenge A
Bagest fra venstre: Træner Kim, Mads, Muhamet, Daniel, Træner Jesper
Forrest fra venstre: Drin, Gustav, Nikolaj, Viktor, Alvin. 

U-9 Drenge C
Bagest fra venstre: Træner Kim, Thomas, Ibrahim, Milan, Jeppe, Rami, Træner Jesper,
Forrest fra venstre: Kyrsan, Samia, Alex, Sami, Magnus. 
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hvor der er vundet flotte præmier.
Træningsindsatsen er også meget stor, og 
spillerne er villige til at prøve nye ting, men 
der er stadigvæk også tid til lidt skæg og 
ballade, ligesom der selvfølgelig skal være 
rum for, at spillerne kan fortælle, hvis de 
har tabt en tand, fået nye fodboldstøvler 
eller noget helt andet…
Vi på trænersiden vil stadigvæk gøre vores 
bedste for at fremme spilleres fodboldfor-
ståelse og håber, vi kan blive ved med at 
følge spillernes udvikling.
Til slut skal lyde en stor tak til spillerne 
og ikke mindst til forældrene for den 
store opbakning, der er omkring holdet. 
Her tænker vi bl.a. på vores ”tradition,” 
når vi er til stævner, men også på den 
uvurderlige hjælp til træning samt fløjtning 
af kampe m.m.
Vi håber fra trænerteamets side at se jer 
alle igen til en ny sæson i VB

Kern og Michael
 

U-5 - U-7 drenge 
årgang 2003 og yngre
Mange sjove træningstimer og sjove ople-
velser. det har været kendetegnet for u-5 
– u-7 holdet i sæsonen 2009.
da vi startede udendørs i foråret, var vi 
omkring seks spillere, og nu er vi tolv. Når 
de yngste fodboldspillere begynder i Vejle 

Boldklub, starter de med, hvad vi kalder 
”far-mor-barn-fodbold”. Vi træner sparke-
teknik, spiller kampe, og så der er også 
plads og tid til at lege. Indianerne (børnene) 
skal f.eks. hente bøffelkød til Store Høvding, 
og helst ikke blive ramt af cowboyerne (de 
voksne). Andre gange skal børnene løbe, 
kravle, drible, kaste osv. i skoven, hvor de 
voksne er træerne. leg og fodboldøvelser 
flettes sammen, børn og forældre deltager 
alle aktivt. det giver børnene tryghed og 
mange sjove oplevelser sammen med mor 
og far.
Holdet har spillet mange kampe både i 
forårs- og efterårssæsonen. det gav ca. 
lige mange sejre og nederlag, men altid 
med masser af gejst og godt humør. et 
af højdepunkterne kom i foråret, hvor vi 
deltog i jyske 3-bold-stævnet i Fredericia. 
en dejlig solskinsdag med lutter sejre og 
en flot medalje til alle spillerne. Forårssæ-
sonen sluttede med, at samtlige u-5 – u-9 
spillere havde en træningstime inde på det 
nye Vejle Stadion. Vi fik nemlig mulighed 
på at lave træningsøvelser, hvor Vejles bed-
ste fodboldspillere plejer at spille kampe. 
Samtidig havde klubben sørget for, at vi 
bagefter fik grillmad og salat, uhmm. en 
fantastisk god oplevelse for alle.
en stor tak til alle spillere og forældre for 
en god og sjov sæson.

Henrik og Heinrich

U-8 Drenge. Bagest fra venstre: Michael Berthelsen, Mathias R Christiansen, Mathias Berthelsen, Thor Frederiksen, 
Tobias Koch, Mikkel Haugaard, Sebastian Lykkegård og Francisco Reis.
Forrest fra venstre: Silas Thinnesen, Andreas Sander, Wahidulla Faghir, Ali Hasheri, Batughan Öksum og Christian Gammelgård.
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U-5 + U-6 + U-7 Mikroput:
Bagest fra venstre: Træner Heinrich Wendelboe, Magnus Møller, Bjørn Ejlskov, Atal Rahmani, Tarik Blagajcevic, André, 
Træner Henrik Rasmussen
Forrest fra venstre: Viktor Berisha, Adjin Caskovic, Jeppe Thomsen, Alaudin Metramberi, Ernest Kurshumliu.
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De mindste VB’ere har indtaget Vejle Ny Stadion til et træningspas

Klar til afgang. 74 VB-drenge på vej til Parken for at støtte VB mod FCK

U-8 til Jyske 3-bold i Madsby
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2009 var året hvor Team Vejle for alvor 
skulle stå sin prøve, såvel sportsligt  som 
organisatorisk. udfordringerne var store, vi 
havde opnået licens og spillede i landets 
bedste række. Resultatmæssigt blev foråret 
ikke den store succes, og da vi i april måned 
fik afslag fra dBu på fortsat licens, var 
optimismen på lavpunktet. Ville samarbej-
det mellem de to moderklubber Vinding 
SF og Vejle Boldklub kunne overleve dette 
og stadig kunne leve op til sine mål om 
blandt andet at tiltrække, men også fast-
holde de kvalitetsspillere, der kræves for 
igen at kunne søge licens, og spille i landets 
bedste række?
2009 var også året, hvor turneringen blev 
”vendt” så den nye sæson nu strækker sig 
fra august frem til sommer 2010. Vi gjorde 
alle spekulationer til skamme og havde to 
hold med i turneringen, et M-hold og et 
A-hold. M-holdet sluttede  på en flot før-
steplads ved vinterferien, og A-holdet blev 
nummer 2. Spillermæssigt var succesen også 
i hus – over 40 piger til træning, materiale 
til endnu et hold! Så fremtiden ser lovende 
ud – dog er udfordringerne stadig store. 

Leif Hougaard
afdelingsleder

U-18 piger DM Team Vejle forår

Vi startede 18 piger i første træningstrup 
mandag d. 19. januar. Truppen var intakt 
fra efteråret, og vi havde en forhåbning 
om, at vi i dM rækken kunne begå os 
bedre end i de forgangne kampe i 2008. 
Vi fik tilgang af to spillere fra kolding, 
julie Mautone og katrine Buhl.  
der var tre ugentlige træningspas + et styr-
ketræningspas, samt seks træningskampe i 
første kvartal som optakt til sæsonen med 
start allerede 21. marts. To af disse kampe 
blev spillet under vores træningsophold i 
Norge sammen med 3F ligatruppen.  
Turen til Norge
Vi kørte fra Vejle stadion torsdag d. 26/2 
kl. 05.00. Truppen bestod af u-18 truppen 
samt de fem bedste u-15 spillere. Vi havde 
jacqueline (Rikkes mor), Brian (Camillas far) 
samt ole Gren (cheftræner u-15) med som 
hjælpere under turen sammen med under-
tegnede

Vi var i oslo sidst på eftermiddagen, hvor 
vi blev indkvarteret i et herberg. Vi lagde 
ud om aftenen med en let løbetur, hvor 
vores nytilkomne spiller fra kolding, julie, 
blev skadet…. en ikke for god start…
Fredag havde vi træning samt en kamp 
mod et af Norges stærkeste hold fra lille-
strøm. Vi undrede os over, hvorfor de kom 
varmt vand i deres drikkedunke, men blev 
klogere i halvlegen, da vores vandflasker 
kun indeholdt is og ikke vand…
Vi spillede en fantastisk god kamp, som 
endte 2-2. Vi fik igen en skade, da Camilla 
jørgensen brugte hovedet i en duel, hvor 
næsen var i vejen. Indtil skaden indtraf, 
havde hun spillet den bedste kamp i min 
tid! 
lørdag trænede vi igen og så herefter 3F 
truppen få klø med 10-0 af Stabæk. Aftens-
maden blev indtaget på et pizzeria i oslo, 
hvor der blev hygget efter en hård dag.
Søndag morgen tog vi taxa ud til banen, 
hvor vi skulle spille mod RØA, idet buschauf-
føren ikke måtte køre pga. kørehviletid. det 
var minus 5 grader og vi skulle spille på en 
frossen kunstbane. kampen blev tabt 3-2, 
men pigerne spillede igen på højt niveau 
i uvante rammer. 
Turen vil blive husket for det gode spil og 
nogle sjove oplevelser. Bl.a. stjal en måge 
en hel Toblerone fra mig igennem hotel-
vinduet, og det herberg, vi boede på, var 
vel mildest talt ikke fra dette århundrede…
Mandag morgen kl. 04.00 blev vi alle afhen-
tet på Vejle stadion igen og kunne lidt 
søvndrukne tage på arbejde og i skole.  

Turen til Holland

I påsken deltog Team Vejle i samarbejde 
med Vinding SF og Vejle kammeraternes 
u-15 Piger i et af Hollands store påskestæv-
ner, Top of Holland Trophy, hvilket er det 
største i hele regionen med deltagelse af 
mere end 150 fodbold- og håndboldhold fra 
hele europa og arrangeret af Achilles 1894.
Team Vejle var i indledende pulje med vv 
Ste.doCo fra Holland, der blev besejret med 
1-0 i en lidt rodet kamp, hvor fysikken 
blev brugt mere end det polerede boldspil.. 
den anden puljekamp blev spillet mod de 
lokale helte fra Achilles 1894, og det var 
en rigtig dårlig kamp, som ikke fortjener 
den store omtale. en rodet forestilling, der 

U-18 piger Team Vejle



107

endte med sejr til Achilles 1894 på 3-1.
Hvis Team Vejle skulle gøre sig nogen for-
håbning om en af de bedste placeringsplad-
ser, skulle den sidste kamp i puljen vides. 
den blev spillet mod tyske kreisauswahl 
Cloppenburg, der var et regionshold. kam-
pen blev spillet på et langt højere teknisk 
niveau end de to forrige og blev vundet 
med 3-1, men der blev hele kampen vist 
spil af høj klasse med Team Vejle i den 
spilstyrende rolle. 
Sejren betød, at vi skulle spille semifinale 
om de bedste placeringer dagen efter. den 
første semifinalekamp blev spillet mod Grå-
sten og det var en kamp, hvor de gode 
takter fra den sidste kamp blev taget med, 
og Team Vejle sad på kampen fra start til 
slut. dog formåede vi ikke at score, og det 
betød, at kampen skulle afgøres på straf-
fespark. Straffesparkskonkurrencen tabte vi 
med 5-4, og dermed måtte vi så spille om 
3./4. pladsen. denne kamp skulle spilles mod 
R.k.S.V doSR fra Holland, og det blev en 
kamp mod et mål. lige fra start sad Team 
Vejle på kampen og havde det ene gode 
angreb efter det andet - god opbygning 
af spillet, og det var bare et spørgsmål 
om sejrens størrelse. Team Vejle vandt kam-
pen 5-0, hvilket betød, at tredjepladsen var 
hjemme. Vinder af u-18 pigerækken blev 
kreisauswahl Cloppenburg fra Tyskland.
Selve pokaloverrækkelsen skete ved en stor 
ceremoni i en af byens haller, med musik, 
lys og lyd og sejrssange.
Alt i alt havde vi haft en rigtig god tur, 
godt organiseret, godt vejr, en tredjeplads, 
ingen skader og ikke mindst et rigtig godt 
sammenhold mellem pigerne både i med-
gang og modgang.
Tak til ole Østergaard og Anne Mette Hal-
len for hjælp til turen.

Turneringen
Turneringen i foråret har resultatmæssigt 
været bedre end i efteråret. Selvom ”sej-
ren” udeblev, var nederlagene mindre, og 
vi var tættere på end i efteråret. Spillet 
blev bedre og bedre, jo flere kampe vi spil-
lede, og pigerne udviklede sig individuelt 
og som hold gennem hele foråret. Resul-
tatmæssigt var 2-2 i lemvig det tætteste, 
vi var på en sejr. På mål af Rikke og julie, 
fantomredninger af katrine og et kollektiv 
der knoklede r…. ud af bukserne, holdt vi 
lige det point med hjem. kaja kunne med 
lidt held have scoret i overtiden, og sejren 
havde været i hus.

A- Licens og DM?

Vi havde indgivet ansøgning om A-licens 
til dBu igen. kun to spillere ville rykke 
op, og vi ville få stærke u-15 spillere op 
efter sommerferien, så vi mente, at vi havde 
”en god sag”. Vi fik dog afslag med den 
begrundelse, at vi dels ikke havde de tre 
ønskværdige landsholdsspillere, dels ikke 
havde en organisation omkring holdet, der 
var god nok. det var surt – rigtig surt. dog 
kan jeg ikke fortænke dBu i dispositionen, 
idet vores resultater samt organisation bare 
ikke var gode nok. Pigerne valgte dog alle 
at blive, og kaja, der skulle være rykket 
op, fik dispensation til at spille med i jBu’s 
bedste række, Mesterrækken. Vi gik på som-
merferie 23. juni efter en lang og psykisk 
hård sæson. et halvt år, der dog også gav 
pigerne nogle sociale gode oplevelser. 
Camilla Andersen blev forårets spiller i 
Team Vejle.

U-18 Piger DM 2008-09, forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  OB   22   16 5   1   87 - 28   53   
2.  Skovbakken  22   14 4   4   59 - 24   46   
3.  Skovlunde  22   13 4 5   69 - 30   43   
4.  Team Viborg 22   13 1 8 70 - 42 40   
5.  Horsens SIK  22   10 4   8   42 - 35   34   
6.  Kolding FCQ 22   10 1  11   39 - 47   31   
7.  B52/Aalborg 22   10 1  11   52 - 63   31   
8.  Brøndby  22    9 3  10   45 - 52   30   
9.  Lemvig  22    8 3  11   49 - 53   27   
10. Varde  22 7 3  12   37 - 65   24   
11. Fortuna Hjørring 22    6 1  15   34 - 71   19   
12. Team Vejle  22 0 2 20 11 - 84 2 

Torvegade 24 - 7100 Vejle
Tlf. 7582 5611

www.holst-sko.dk
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U-18 piger Mesterrække 
Team Vejle efterår

Som noget af det første i efteråret bød 
vi dels velkommen til de nye u-18 spillere 
fra u-15 holdet, dels til tre nye ledere, 
der skulle styrke organisationen bag hol-
det. leif Hougaard blev afdelingsleder, Irene 
Mautone holdleder sammen med far Brian, 
ligesom jeg fik en assistent i Frank Chri-
stensen. det var også glædeligt at mål-
mandstræner Rene og Rikke egsgaard ville 
give en hånd med i efteråret. Rene skulle 
se, om han kunne fortsætte succesen med 
at udvikle landsholdsmålmænd. katrine var 
dels pga. af hendes eget arbejdsraseri og 
pga. Renes gode træning kommet på u-16 
landsholdet.
For mig at se var rammerne omkring hol-
det nu dM værdigt. det havde det ikke 
været før!
Vi måtte desværre sige farvel til ole Øster-
gaard, der har knoklet både på, men i sær-
deleshed uden for banen, for at få Team 
Vejle til at fungere. Mange tak ole Ø!
Spillertilgangen var stor her i efteråret. Fem 
spillere fra Vejle Idrætsefterskole, hvor dog 
kun katrine larsen fik debut på førstehol-
det. Vi fik tilgang af Simone Holm, loui-
se jenner, Simone Baunsgaard og Pernille 

Pedersen fra u-15. Hertil kom fra Thyregod 
Mette Pedersen og louise Hovedskov fra 
Horsens. Tilbage fra sit otium fik vi også 
Sisse jessen. 
Vi måtte desværre sige farvel til julie Ø, der 
tog på efterskole, samt Camilla jørgensen, 
der rykkede op i 3F truppen. Samlet set 
havde vi en stærkere trup nu end i foråret. 
Måske den stærkeste i min tid –  hvorfor 
det var endnu mere paradoksalt ikke at 
spille i dM rækken.
Pludselig skulle vi være favoritter og være 
mere i boldbesiddelse end før. Ville vi kunne 
fungere ud fra disse forudsætninger? Ville 
vi vinde rækken? Ville vi opfylde vore egne 
forventninger?
Vores to eneste træningskampe endte med 
et 3-2 nederlag til koldings dM hold samt 
en sejr over BGI på 2-1. endnu et fingerpeg, 
om at vi godt kunne have været med i 
dM-rækken.
Vi gik ubesejrede igennem efterårsturnerin-
gen med to uafgjorte som eneste pointtab. 
eneste svipser kom i pokalkampen i Frede-
ricia, hvor vi tabte totalt ufortjent til et 
hårdt arbejdende og heldigt Fredericia-hold. 
Vi har haft et godt niveau resultatmæssigt, 
og spillemæssigt et acceptabelt niveau og i 
nogle kampe et meget højt niveau. efter-
året er samlet set mere end ”godkendt.”

U-18 Piger Junior M
Bagest fra venstre: Træner Sten Tygesen, Holdleder Irene Mautone, Pernille Hallen, Kaja Løvschal, Katrine Buhl Sisse 
Jessen, Camilla S.Andersen, Anne Le Fevre, Rene Eriksen Målmandstræner, Rikke Egsgaard Ass. Træner, Frank Chri-
stensen Ass. Træner.
Forrest fra venstre: Mette Pedersen, Louise Hovedgaard, Simone Bavnsgaard, Katrine Beck, Lærke Hansen, Julie Mautone, 
Louise Jenner. (Fraværende Simone Holm, Rikke S. Pedersen og Amanda Emdal).
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Efterskolesamarbejde
Samarbejdet med Vejle idrætsefterskole har 
været rigtig godt. der er en løbende dialog 
med Brian og jacob omkring pigerne, så 
træningsmængden doseres, og pigerne får 
den bedste oplevelse, de kan få. I en tid 
med vel mildest talt kaotiske baneforhold 
i Vejle B. har vi været heldige, at der har 
været plads til os på Vejle Idrætsefterskole 
med baner til både u-13, u-15 og u-18. 
Mange tak for det! jeg håber, vi kan fort-
sætte og udvide det gode samarbejde i 
2010.
Samarbejdet med BGI fortsætter på den 
måde, at vi spiller en kamp eller to og 
har kørselsordning skoleåret ud. 
der har igennem efteråret været en rigtig 
god forældreopbakning til kampene. det 
er rigtig dejligt, når der er tilskuere til 
pigernes kampe, så vi håber, at der igen 
i foråret til de lidt sværere kampe kommer 
lige så mange.
det lykkedes os at få to spillere med på 
u-16 dBu region syd, Simone Holm og 
louise jenner. Vi ønsker til lykke til de 
to og håber, I går hele vejen!
Samlet set vurderer jeg, at vi er nået rig-
tig langt med holdet. Vi vandt suverænt 
rækken! Vi opfyldte ”næsten” vores egne 
forventninger (Fredericia kampen skæmmer 
helhedsbilledet), men med en førsteplads i 
foråret vil den kamp for længst være glemt. 
Vi kunne administrere at være tophold med 
favoritværdigheden i alle kampe! 
Godt gået piger!
Vi har efterhånden et ”set-up”, der gør, 
at vi kan byde ind på dM-rækken igen 
i foråret. der skal arbejdes benhårdt det 
næste halve år både på og i særdeleshed 
uden for banen, hvis dette mål skal nås. 
jeg tror dog, at det vil lykkes for os, da 
vi lige nu har nogle folk omkring holdet 
og nogle ærgerrige spillere, der ”vil det”. 
jeg glæder mig vildt til at fortsætte sam-
arbejdet og følge udviklingen omkring og 
på holdet. 
Til alle på og omkring holdet: Tak for en 
god sæson og på gensyn i 2010.

Sten Tygesen

U-18 Piger M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Team Vejle  12   10 2   0   38 -  4   32   
2.  BMI  12 7 4 1   31 -  6   25   
3.  Horsens SIK  12    8  0 4   26 - 14   24   
4.  KoHBra  12 7  1 4   32 - 18   22   
5.  tst/Sabro  12 3  2 7   22 - 28   11   
6.  Skovbakken IK 12 2  1 9   12 - 41    7   
7.  Grenaa IF  12    0 0 12 9 - 59    0 

Limone Cup i Italien 2009
Team Vejle u-18 pigernes delegation til 
stævnet ved Gardasøen i efterårsferien 
bestod af 22 spillere, to trænere og en 
holdleder. Vi skulle af sted sammen med 
fem andre hold fra Vejle Boldklub, og u-18 
skulle køre i bus 1 sammen med u-17 dren-
gene. Vi startede fra Vejle lørdag d. 10/10 
kl. 10.00. Vi kørte så til grænsen for at 
handle, og vi fandt hurtigt ud af, at vi 
var så heldige, at Helge og Heinz, vores 
to buschauffører, var et par kanon fyre, 
som var friske og søde. 
Søndag morgen kl. 07.00 landede vi ved 
forlystelsesparken Gardaland. efter en sjov 
dag med herligt vejr skulle vi kl. 16.00 
videre til Garda Village, hvor vi skulle bo. 
kl. 22.00 skulle der være ro, da nogle skulle 
tidligt op næste dag for at spille kampe.
efter en veloverstået dag med kampe hyg-
gede pigerne sig på kryds og tværs og 
sammen med drengene. kl. 23.00 skulle alle 
være i deres egne hytter.
Tirsdag den 13/10 startede vi med at vække 
julie med fødselsdagssang, hvilket hun blev 
meget glad for. u-18 pigerne og u-17 dren-
gene havde lavet lidt om på den planlagte 
tur og tog til Verona i stedet for.

onsdag blev der igen spillet nogle gode 
kampe. u-15 pigerne lånte to af vores spil-
lere, så de var nok. om aftenen skulle begge 
u-17 drengehold spille venskabskamp mod 
to italienske hold. Hold 2 havde desværre 
fået skader og manglede derfor spillere, så 
de lånte tre af vores piger. Hold 1 tabte 
deres kamp knebent 1-2 men hold 2 vandt 
1-0 efter flot spil og kanon opbakning fra 
pigerne. om aftenen hyggede pigerne sig 
igen på kryds og tværs sammen med dren-
gene, og da vi jo ikke skulle så tidligt op 
torsdag, skulle der først være ro kl. 24.00. 
Torsdag spiste vi morgenmad kl. 8.30 - der-

I maleriske omgivelser ved Gardasøen møder Team Vejle 
2 B1908 i Limone Cup. Vejlenserne vinder 1-0.
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efter skulle der pakkes, og hytterne skulle 
tjekkes. efter fælles foto af alle spillerne gik 
turen hjem mod danmark. Fredag morgen 
kl. 08.15 landede vi i Vejle, hvor vi kunne 
stige ud af bussen med to pokaler. u-17 
drenge hold 1 samt u-18 piger hold 1 endte 
på en flot første plads. u-17 drenge hold 
2 endte på en flot andenplads, og u-18 
piger hold 2 endte på en fin tredjeplads. 
Vi var dog ikke de eneste, som gjorde det 
godt - også u-13 og begge u-15 pigehold 
fik pokalen med hjem. Så det må siges at 
være en god høst.

Resultater:
Vejgaard - Team Vejle (0-1) 0-4

Team Vejle - Falkenberg (2-0) 4-0
Team Vejle - Bk Skjold (3-0) 9-0

Mange tak til ole Gren, som havde planlagt 
turen til mindste detalje. 
Tak til Frank og emil, som både socialt og 
sportsligt gjorde turen til en god oplevelse 
for alle pigerne. 
endnu større tak til forældrene, som var 
så søde at låne os deres skønne og dejlige 
piger. I kan godt være stolte af dem - de 
har alle opført sig eksemplarisk. det har 
været en fornøjelse at tilbringe en uge 
sammen med dem. 
 

Irene ”Mutti” Mautone

U-18 piger Team Vejle B efterår
efter foregående sæson – rig på kampe, 
men fattig på spillere – har vi nu gen-
nemgået et halvt år med gennemsnitligt 
22 spillere til træning på andetholdet. det 
har derfor også været et luksusproblem at 
stille hold. dog har det også betydet, at 
en del spillere stort set ikke har spillet i år, 
hvilket, vi håber, kan løses ved at tilbyde 
et tredjehold næste sæson. 
Selve efterårssæsonen har været tilfreds-
stillende, rent spillemæssigt, da holdet fik 
en andenplads efter Fredericia kFuM, der 
fik maksimumpoint og slog vores første-
hold i pokalen 2-0. Vi tabte første kamp 
mod Fredericia 4-1, næste kamp 3-1 og 
sidste kamp 2-1, hvor vi i sidste kamp var 
foran 1-0, indtil dommeren gav Fredericia 
et tvivlsomt straffe.
Vi har haft en dygtig og positiv flok spil-
lere, der har udvist stor gejst og spillelyst. 
desværre trak to hold sig tidligt fra turne-
ringen, mens to hold i puljen udeblev fra 
kampe, således at det ikke blev til mere 

end seks spillede kampe. Alligevel går vi 
mod den nye sæson med en god fornem-
melse og med håb om, at den nye pulje 
vil byde på flere kampe. jeg vil til sidst 
takke pigerne for en dejlig sæson, samt 
takke holdlederne Pernille og Anders for 
godt samarbejde. 

Emil Munkholm
U-18 Piger 1 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Fredericia fF/KFUM 10   8  2  0   35 - 10   26   
2.  KB/Nr. Bjært 10   6  3  1   33 -  8   21   
3.  Gråsten B  10   4  2  4   23 - 16   14   
4.  Aabenraa BK 10   4  0  6   16 - 33   12 
5.  Team Vejle  10   3  2  5   14 - 22   11 
6.  Notmark SU 10   0  1  9    4 - 36    1 

U-18 Piger A efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Fredericia KFUM/fF 9   9  0  0   54 - 9    27   
2.  Team Vejle  9   6 0  3   32 - 11   18   
3.  Hedensted IF 9   2 1  6   16 - 42    7 
4.  Vejle FC  9   0 1  8    3 - 43    1 

U 18 Piger Mesterrække
Bagest fra venstre: 
Signe Hansen, 
Pernille Laursen, 
Cecilie Lindstrøm, 
Trine Aagaard, 
Nanna Jørgensen, 
Mie Sondaj Sørensen
Laura Nordahl, 
Træner Emil Munkholm
Forrest fra venstre: 
Christine Golan, 
Anne Pedersen, 
Malay Chandrasekaran, 
Simone Bavnsgaard, 
Anne Kramer
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U-15 piger & yngre
efter år med tilbagegang i pigeungdom er 
udviklingen nu lykkeligvis vendt, således at 
vi nu er tæt på 100 medlemmer.
Team Vejle pigerne mærker i u-18 samarbej-
det med VSF medlemsfremgang, og efter to 
år uden sejr kunne mesterrækkeholdet efter 
nedrykningen fra dM igen vinde kampe og 
sikre sig puljesejren.
u-15 pigeafdelingen er på to år vokset 
fra scratch til i skrivende stund nær de 
40 medlemmer. Succes avler succes! Første-
holdet har ganske vist ikke kunnet holde 
pladsen i Mesterrækken, men efteråret har 
betydet oprykning for hold 2. Tak til ole 
Gren og hans stab – Gert, Poul erik, Gitte 
og Finn – for flot arbejde..
Vor akilleshæl er stadig tilgangen i de yng-
ste rækker. efter afgivelsen af 16 spillere 
til u-15 havde vi efter sommerferien ikke 
længere spillermateriale til 11-mandsfod-
bold hos u-13 – et forhold, der naturligvis 
må ærgre, når man lige inden ferien har 
været en hårsbredde fra at nå finalen om 
jM i 11-mandsrækken samt slået Fortuna 
Hjørring i finalen ved Madsby Cup! 
Vore to 7-mandshold i u-13 rækken har 
imidlertid klaret sig fint i efteråret – før-
steholdet har dog savnet modstand. Tak til 
Anne og Helle for godt samarbejde.
under u-13 er der et spring ned til næste 
tilmeldte hold – en u-9 pigeafdeling, som vi 

lykkeligvis har fået op at stå efter afholdelse 
af Pigeraketten. Selv om der er tale om et 
helt nyt hold, har det vundet næsten alle 
kampe. Tak til Troels for fin varetagelse af 
den nye afdeling. 
Trods lyspunkter er der masser af plads til 
forbedring mht. rekruttering af de yngste 
piger. Vi forventer os en del af overflyt-
ningen til VB Parken, ligesom vi fortsat må 
have turbo på diverse hvervetiltag.
Med ansættelsen af Benny Gylling – en 
rigtig VB’er -  som cheftræner for 3F liga-
holdet er det endvidere vort håb, at der 
vil blive spundet lidt på ”den røde tråd” 
igen samt etableret et samarbejde på spin-
desiden hele vejen ned.
Pigeungdom har haft fem hold med til 
limone Cup i Italien i efterårsferien – sam-
men med u-17 drenge. en succesfuld tur 
– en stor tak til turleder ole Gren.
Vore bedste piger har været tilbudt ekstra 
teknisk træning om fredagen. Tak til Car-
sten Andersen for varetagelse heraf. 
Tak til sponsorer, til Hover IF og den jyske 
Idrætsskole for husly til de husvilde, til 
forældre for uvurderlig hjælp ved kørsel, 
vask etc., til VB’s Venner for udvist støtte 
og frem for alt til alle piger for udadlelig 
VB-opførsel og en fin sæson.
På gensyn i 2010!

Ole Kristensen
afdelingsleder

U-15 piger

U-15 Pige Mesterække:
Bagest fra venstre: Træner Ole Gren Hansen, Maria Juhler, Frederikke Graversgaard, Cecilie Overgaard, Rikke Jenner 
Jensen, Benedikte Schousboe, Katrine Pedersen, Natascha Brandt, Træner Gert Bavnsgaard.
Forrest fra venstre: Anne Sofie Madsen, Isabella Brandt, Rana Ziraki, Lejla Sarac, Katrine Preisler, Camille Seidenfaden, 
Malene Pedersen.
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U-15 piger forår 
den ”gamle” u-15 årgang kunne i juni 
slutte en flot komplet sæson. en sæson, 
der strakte sig over 1 ½ år, eftersom jBu 
”vendte” turneringen.
en helt særlig flok piger præsterede flotte 
resultater og smittende humør.
Vi startede fra 0, men fik bygget en helt 
speciel trup op – med en speciel flot for-
ældreopbakning.
7-mands holdet sluttede forårssæson af med 
sikker puljesejr og kunne med selvtillid i 
bagagen tage til jBu´s regionsfinaler i ebel-
toft for at fejre nye triumfer.
Regionsmesterskabet blev sikret efter en 
yderst spændende finale – og nervepirrende 
straffesparkskonkurrence.
11-mands spillede i foråret i Mesterrække 2. 
Her var vi oppe mod meget stærke mand-
skaber, særligt Varde. en flot 4. plads var 
helt ok, især når man har de mange tætte 
kampe i tankerne.
Truppen fik på trænersiden tilgang af Gert 
Bavnsgaard, der straks fandt sig til rette 
blandt pigerne og os trænere/ ledere.

  

 

U-15 piger efterår 
Sommerferien betød farvel til årgang 94, 
men goddag til årgang 96.
Igen voksede u-15 truppen, og med til-
gang af nye talenter var vi nu klar til to 
11-mands hold.
Holdet i Mesterrækken var præget af den 
store udskiftning i sommerferien. Tilgangen 
var dog yderst spændende, men det tog lidt 
tid, inden holdet kunne udnytte potentialet 
fuldt ud. derfor var det ikke overraskende, 
at vi ikke har kunnet bevare vor plads i 
Mesterrækken – til gengæld ser næste forår 
i A-rækken meget spændende ud.
Hér må vi forvente et yderst stærkt hold, 
der ønsker at hente gode resultater hjem 
– og samtidig fortsætte stilen med fejende 
flot fodbold.
B-holdet havde en meget stærk efterårs-
sæson. Holdet gik ubesejret igennem tur-
neringen og er klar til B1 i foråret. Igen 
har vi hér et hold, der gerne vil spille flot 
fodbold – og det lykkes stort set hele vejen 
igennem.
Forventningerne er også store til holdet i 

U-15 Piger M 2 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point 
1.  Varde IF   10  10  0  0   35 -  5   30   
2.  Haderslev FK  10   7  0 3   35 - 16   21   
3.  Hjerting IF  10   6  0  4   23 - 17   18   
4.  Vejle B    10   4  1  5   10 - 15   13   
5.  Grindsted GIF 10   2  0  8    9 - 34    6   
6.  KB/Nr.Bjært   10   0  1  9    8 - 33    1 

U-15 Piger C1 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  10   7  3  0   41 - 11   24   
2.  Løsning IF  10   7  3  0   31 -  8   24   
3.  Bredsten IF  10   5  1  4   26 - 17   16   
4.  Stensballe IK  10   4  1  5 23 - 23 13   
5.  Stilling IF (1)  10   2  0  8   10 - 43    6   
6.  Brædstrup IF  10   1  0  9   12 - 41    3 

U-15 Piger B:
Bagest fra venstre: Træner Ole Gren Hansen, Karoline Madsen, Nadja Vinkel Jensen, Line Ullum, Malene SP Pedersen, 
Regitze Christiansen, Julie Pedersen, Line Andersson, Line Rasmussen, Træner Gert Bavnsgaard.
Forrest fra venstre: Malene Rasmussen, Nanna Rasmussen, Anne Sofie Madsen, Arlinda Preniqi, Inge Nafei, Maria 
Hansson, Mette Ebbesen, Emilie Sørensen, Malene Toft.
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forårssæsonen. Talenterne er mange, så vi 
glæder os til den kommende sæson.
Sæsonen blev afsluttet på bedste vis med 
turen til limone Cup i Italien.
en tur hvor vi endnu en gang havde det 
sociale i fokus, men hvor vi samtidig tog 
to pokaler hjem til vores – snart færdig-
byggede – nye klubhus.
Tilgangen er fortsat igennem foråret, så 
forårssæsonen vil byde på endnu et hold.
7-mands – regner vi med – men i bedste fald 
bliver det til vores tredje 11-mands hold.
I efterårssæsonen har vi også kunnet byde 
velkommen til endnu en træner – Poul 
erik jensen. Han blev også modtaget flot 
i truppen. dermed skulle u-15 Piger være 
stærkt besat på trænersiden fremover, lige-
som leder- og trænertruppen kompletteres 
af Gitte og Finn Pedersen. Begge med helt 
fra start sammen med undertegnede, og 
begge har fra dag 1 ydet en flot indsats 
som holdleder og teamassistent. Igennem 
nu snart to år har de været uundværlige 
for en dynamisk trup.
lige nu er hele truppen i fuld gang med 
en nøje planlagt og krævende indendørs 
sæson. Tilslutningen fra pigerne er stor – 
opbakningen fra forældrene er stor – og 
forventningerne til 2010 er rigtigt store. Vi 
glæder os allerede.
Vi vil gerne takke alle pigerne for et for-
midabelt humør og vildt god indstilling.

Samtidig en stor tak til vores forældre, der 
stik imod tidens trends alligevel viser trup-
pen en helt særlig opbakning. den er guld 
værd. Bare vent og se.
en tak til Hover IF skal der også være plads 
til. klubben har lagt baner til en ”hjemme-
baneløs” årgang, og vi er kun blevet mødt 
af positive mennesker på vores midlertidige 
hjemmebane.
en særlig tak til A/S Revision Hatting, der 
igen og igen støtter os med midler til 
talentudviklingen.

På vegne af Gitte, Finn, Poul Erik og Gert
Ole Gren Hansen

U-15 Piger B efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point 
1.  Vejle B  9   5  4  0 22 - 11 19   
2.  Brædstrup IF  9   3  4  2 18 - 14 13   
3.  Nr. Snede GF 9   2  3 4   13 - 15 9 
4.  Jelling fS  9 1 3  5   16 - 29 6 

U-15 Piger M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Varde IF  8 8  0 0 48 -  6   24   
2.  Hjerting IF  8 5 0  3 10 - 16  15   
3.  Jelling fS  8   4  1  3   10 - 13   13   
4.  Vejle B  8   2  0  6   18 - 27    6   
5.  Bramming B  8   0  1  7    8 - 32    1 

Vi udfører:

 • Jordarbejde

 • Kloakarbejde

 • Belægningsarbejde

 • Vejarbejde
 

Mågevej 3 · 7100 Vejle · Telefon 75 82 34 55

Entreprenørfirmaet
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U-13 piger

U-13 piger/11 forår
et superforår startede allerede indendørs, 
hvor det blev til guldmedaljer ved regions-
finalestævnerne i jBu’s turnering til 96A 
samt sølvmedaljer til 96B og 97A med 
efterfølgende deltagelse ved jM for både 
96A og 97A – dog uden medaljeglans. Men 
alt sammen et godt billede på den store 
bredde, der herskede i den stærke afdeling 
i foråret.
Var holdet stærkt i efteråret 08, var det med 
tilgang af Brandt-tvillingerne fra Hedensted 
samt Rikke jenner, tidl. Hatting og FCH, et 
klassemandskab – utroligt godt besat på alle 
pladser. efter fine forberedelsesmuligheder 
på kunststofbanen v. Idrætsskolen kunne 
holdet allerede i starten af marts prøve 
kræfter med nogle af ærkerivalerne ved 
et træningsstævne på en herlig græsbane 
i Nr. Bjært. VB lagde linjen for foråret ved 
at vinde klart over både Nr. Bjært, kB og 
FC Horsens. en fin dag sluttede med fæl-
lesspisning for alle fire hold i Nr. Bjærts 
klubhus.
også i jBu’s træningsturnering blev der 
gjort rent bord med sejre over Hedensted, 
kB og Vinding.
Skønt der formelt ikke er niveaudeling i 
u-13 pige/11 turneringen, havde jBu efter 
ønske fra klubberne igen lavet ”superpul-
jer” i både syd og nord med nogle af de 
formodet bedste hold, hvilket passede os 
udmærket. Med vort fine spillermateriale 
kunne ambitionerne kun være at gå efter 
puljesejren, men med nederlag i to af de 
tre første kampe (til FCH og kB), syntes 
alle forhåbninger at ligge i ruiner. og hvad 
værre var: der var grus i det ellers så vel-
smurte VB-maskineri.
Sejr i de sidste fem kampe samt øvrige 
resultater, der passede ind i vort kram, gav 
dog alligevel puljesejren – et point foran 
de evige rivaler fra FC Horsens. Husket vil 
specielt to kampe blive: Hjemmekampen 
mod kB, hvor vi skulle vinde for at bevare 
håbet, men spillede ræveskidt og var bagud 
0-1 med fire minutter igen. Rana Ziraki fik 
med assist af et af Ida kristensens lange 
udspark udlignet, og langt inde i overtiden 
med alle VB’ere i feltet pandede Natascha 
Brandt en hjørnesparksbold ind til rød sejr. 
og endvidere den afgørende kamp mod FC 
Horsens, hvor VB viste forårets måske bed-
ste og gav lars ehmsens tropper læsterlige 
bank på Bankager: 5-1! 

VB var nu klar til slutkampene om jM – 
og det skulle blive sjældent sælsomt og 
dramatisk. Tirsdag efter weekendens sidste 
puljerunde tørnede VB på Nordre Stadion 
sammen med Bramming i kvartfinalen. det 
stod 1-1 efter ordinær spilletid – Maria 
Hansson scorede for hjemmeholdet – og 
så skulle man ud i forlænget spilletid…tro-
ede alle! Bramming-træneren og dommeren 
havde dog i fællesskab fået reglerne galt 
i halsen, så opmanden forlangte direkte 
straffesparkskonkurrence, som Bramming 
vandt. Vi kunne selvfølgelig ikke acceptere 
dette klokkeklare regelbrud. det kunne jBu 
heller ikke, hvorfor unionen dekreterede 
den forlængede spilletid spillet om tors-
dagen med efterfølgende semifinale mod 
Haderslev – ligeledes på Nordre Stadion. 
de 20 minutter endte uden scoring – trods 
en kæmpechance til emilie Henriksen i de 
døende sekunder. Ny straffesparkskonkur-
rence, og denne gang trak VB det længste 
strå – 4-3. Natascha Brandt, Maria Hansson, 
Trine Hansen og emilie Henriksen scorede, 
line ullum brændte, mens Ida kristensen 
snuppede to Bramming-forsøg.
den vestjyske lejr udviste i øvrigt – vel 
nærmest for at dække over trænerens 
egen fejltagelse – en opførsel, der lå langt 
hinsides jBu fair play-regulativ og blev da 
også belønnet med en solid bøde herfor.
umiddelbart efter kvartfinalen stod så 
Haderslev klar til at møde vinderen. Semi-
finalen om jM blev således den historiske 
sidste kamp på Nordre Stadion, inden gra-
vemaskinerne kunne rykke ind og forvandle 
det hæderkronede anlæg til et villakvarter.
Ikke så meget fysisk, men snarere psykisk 
syntes VB’erne mærkede af den mentale 
rutsjetur, man havde oplevet de seneste 
par dage. Haderslev var – skønt besiddende 
et meget stærkt tvillingepar – et hold, VB 
på en almindelig dag burde slå, men på 
to sønderjyske chancer blev det til et 0-2 
nederlag. lad så være, at VB led under 
savnet af den ferierende måltyv Rana Ziraki 
og at man følte sig snydt for et mål under 
klumpspil samt for et straffe, men spillet, 
nej, det blev aldrig godt.
Fortuna Hjørring vandt jM med en 1-0 sejr 
over Haderslev i finalen.
Netop Fortuna ville VB rigtig gerne have 
mødt igen. de rødblusede ville nemlig have 
haft det psykiske overtag, da det et par uger 
for inden var blevet til finalesejr 1-0 over 
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netop Fortuna i Fredericia fF’s Madsby Cup. 
Vejen til slutkampen gik over kB (4-1), TMG 
(9-0), Fortuna (0-0), Viking Rønne (semifi-
nale 2-0). emilie Henriksen blev matchvinder 
i finalen, hvor VB var trykkende overlegen.
Én titel blev det altså til i et forår, hvor 
vi selvfølgelig havde haft drømmen om et 
jM, og hvor vi syntes, vi havde spillerne 
til det. Men udvikling har der været, og 
96-årgangen er en af de bedste, vi har 
haft i årevis på spindesiden. Pas på den!

U-13 piger/7 forår

VB rådede i foråret over et udmærket 
7-mandshold som supplement til 11-mands-
holdet. et ungt hold præget af 97-98’ere 
normalt tilsat enkelte fra 11-mandsholdet, 
som trængte til kamptræning eller blot 
udfyldte nødvendige pladser. 
efter to sejre og en uafgjort i træningstur-
neringen gik det løs i turneringen, den bed-
ste 7-mandsrække. Fodboldmæssigt kunne 
vi fint begå os – kun når vi mødte de 
meget fysisk betonede hold med ældre 
spillere end vore, kom vi til kort.
Facit blev seks sejre og tre nederlag. den 
måske bedste kamp var nok den sidste 
puljekamp, hvor Sole blev slået 5-1 efter 
forrygende godt spil.
”Tor des jahres” kom i 4-2 sejre i Gaarslev. 
Frække kombinationer helt nede fra eget 
mål sluttende med et dobbelt-pas bragte 
Trine Hansen fri ved hjørneflaget. Hendes 
knaldhårde indlæg pandede banens mind-
ste, den bagfrakommende louise Stald, 
utageligt i nettet. en sjælden scoring i en 
u-13 pige 7-mandskamp!
Fjerdepladsen i puljen burde jo ikke have 
rakt videre, da kun de tre bedste gik til 
regionsfinalestævnet i Aale, men ganske 
kort før stævnet blev vi ringet op og spurgt, 
om vi som bedste firer kunne tage pladsen 
for et hold, som havde meldt forfald. Vi 
tog selvfølgelig imod udfordringen og fik 
skrabet et hold sammen. Ganske vist tabte 
vi alle tre kampe, men det var lærerigt at 
deltage sammen med alle de gode hold, 
og vi var glade for deltagelsen.
Ved Madsby Cup i Fredericia klarede holdet 

sig også flot. To sejre og et nederlag gav 
plads i søndagens B-slutspil. Her vandt vi 
mellempuljen, men tabte så desværre 0-3 
i semifinalen til TMG. udmærket resultat, 
når man betænker, at holdet ikke kunne 
trække på spillere fra 11-mandsholdet, som 
jo spillede samtidig.
en stor tak til Michael Henriksen for megen 
hjælp i løbet af året – bl.a. fløjtning af 
kampe. Tak til lauras forældre, Annette og 
ole Magnus, for megen omsorg for holdet.

U-13 piger/7-1 efterår

Vi ville selvfølgelig gerne have spillet 
11-mands fodbold efter sommerpausen 
også, men da vi afgav 16 96’ere til u-15 
afdelingen og stort set ikke havde nogle 
98’ere at fylde op med, var det pga. spil-
lerantallet desværre ikke muligt.
Vi tilmeldte to 7-mands hold velvidende, at 
vi slet ikke havde spillere til hold 2, men 
pigerne fra hold 1 var flinke til at hjælpe 
qua de nye fleksible op- og nedryknings-
regler, og efterhånden kom der heldigvis 
nye spillere til.
Hold 1 har haft en spillemæssigt lidt ked-
sommelig halvsæson. Bortset fra et par 
enkelte kampe har der ingen modstand 
været til de meget dygtige VB-piger, som 
alt for sjældent er blevet udfordret.
Vi startede med en international trænings-
kamp midt i sommerferien. TuS Hasloh/
Bramfeld fra det nordtyske manglede en 
træningsmodstander, og vi fik SMS’et et hold 
sammen af ikke-ferierende. det blev på Nør-
remarksskolens bane en glimrende kamp, 
som sluttede 4-4, og bagefter hyggede vi 
os med de rare tyskere over pizza og cola.
I turneringen har vi kun været udfordret 
af Bredballe, mod hvem vi havde en dra-
belig dyst på vor nye hjemmebane i Hover. 
3-3 endte en u-13 pigekamp på et meget 
højt niveau. Alle øvrige kampe er vundet 
klart, hvilket betød førstepladsen i puljen. 
At den sidste kamp mod Gauerslund kun 

U-13 Piger forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B  8   6 0  2   23 -  8  18   
2.  FC Horsens  8   5 2 1   17 -  8  17   
3.  Kolding B  8   4 1  3   11 - 12  13   
4.  Nr. Bjært/Strandhuse 8   2 1  5    7 - 17   7  
5.  Hedensted IF 8   0 2  6    5 - 18   2 

U-13 Piger C1 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Erritsø GIF   9   8  1  0   49 - 15   25   
2.  Thyregod SF Frem 9   8  0  1   47 - 12   24   
3.  Lunderskov B 9   7  0  2   36 - 25   21   
4.  Vejle B  9   6  0  3   32 - 18   18   
5.  Sole IF  9   4  1  4   19 - 25   13  
6.  Team HEG  9   4  0  5   21 - 36   12   
7.  Jelling fS  9   2  1  6   24 - 30    7   
8.  Gaarslev GF  9   2  1  6   17 - 33    7 
9.  Brædstrup IF  9   2  0  7   28 - 52    6   
10. FC Horsens  9   0  0  9    0 - 27    0 
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endte 6-4, må træneren tage på sin kappe 
med et fjollet målmandsbytte…
Vi tilmeldte os Harte Cup i forhåbningen 
om at få noget modstand, men også her 
blev det en walk-over. 19-0 sammenlagt i 
de fem kampe (á 2x10 min.) uden et eneste 
skud på vores mål. kB blev slået i finalen 
2-0 på to mål af emilie Henriksen.
I efterårsferien havde vi den fornøjelse sam-
men med seks andre VB-hold at deltage 
i limone Cup i maleriske omgivelser ved 
Gardasøen. På en knoldet og mudret bane 
i Caprino blev det 8-0 over Melby-liseleje 
og 4-0 over Søllerød-Vedbæk i en underlig 
kamp, hvor de dygtige sjællændere var mest 
på bolden, mens vi var dødsensfarlige på 
kontraer. I førstnævnte kamp oplevede i 
første halvleg et vaskeægte italiensk uvejr, 
som dog heldigvis drev over lige så hur-
tigt, det var kommet. den sidste kamp blev 
afviklet i Peschiera på en kunststofbane 
med 11-mands mål (!). Vi slog Herlev 9-1 
og kunne tage pokalen med de store ører 
med hjem til danmark.
I en træningskamp hjemme i Garda Vil-
lage, hvor vi boede (revanche forlangt af 
en lidt rystet Søllerød-træner) blev det 1-1 
mod BSV.

U-13 piger/7-2 efterår
I bestræbelserne på at få alle ud at spille 
kamp tilmeldte vi et hold 2 i u-13 pige 
turneringen. I starten med megen hjælp fra 
hold 1, men mod slutningen af sæsonen 
kunne holdet efter spillertilgang næsten 
stå på egne ben. en skønsom blanding af 
årgang 97, 98, 99, ja, endog ditte Marie 
Henriksen anno 2000 (!) udgjorde holdet, 
men sådan må det jo være i en klub med 
et lavt antal pigeungdomsspillere i de yng-
ste årgange.
Holdet klarede sig fint – retfærdigvis skal 
siges ikke mindst i kraft af lånespillerne – og 
sluttede på puljens andenplads. Bemærkes 
skal det dog, at da holdet i sin sidste kamp 
slog Vinding 4-0, blev alle målene scoret 
af to af holdets faste spillere (ditte Marie 
Henriksen 3 og Michelle Agerskov).

Ole Kristensen

 
 

U-13 Piger C1 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle B    7   6  1  0   45 - 10   19   
2.  Bredballe IF  7   6  1  0   37 -  8   19   
3.  Gauerslund IF 7   3  1  3   28 - 27   10   
4.  Lindved GF  7   3  1  3   20 - 21   10   
5.  Give Fremad  7   3  0  4   22 - 31    9   
6.  Nr. Bjært/Strandh.IF 7   2  0  5   18 - 36    6   
7.  Erritsø GIF  7   2  0  5   11 - 24    6   
8.  Vinding SF  7   1  0  6   12 - 36    3

U-13 Piger C2 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1.  Vejle Kammeraterne 10   8  0  2   61 - 22   24 
2.  Vejle B   10   6  3  1   33 - 26   21   
3.  Højen G & U 10   5  1  4   40 - 34   16   
4.  Fredericia fF  10   4  1  5   36 - 32   13   
5.  Bredballe IF  10   3  1  6   21 - 40   10 
6.  Vinding SF  10   1  0  9 11 - 48 3  

Dansk-tysk forbrødring før kampen VB-TUS Hasloh/Bramfeld på Nørremarksskolen

U-13 piger hyldes på balkonen efter sejr i Madsby Cup
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U-13 PIGER C1-7:
Bagest fra venstre: Ole Kristensen træner, Trine Hansen, Emilie Henriksen, Anne Sofie Neujahr Madsen, Marie Fæste, 
Helle Kristensen holdleder, Anne Thomsen holdleder.
Forrest fra venstre: Laura Petersen, Ida Hedeager Kristensen, Sofie Krabbe, Louise Stald, Østergaard Thomsen. 

U-13 PIGER C2-7:
Bagest fra venstre: Anne Thomsen holdleder, Ole Kristensen træner, Nikoline Nørbo Poulsen, Christina Andenmatten, 
Angela Petkova, Annika Saul, Helle Kristensen holdleder.
Forrest fra venstre: Anne Kjær Joconde, Ditte Marie Henriksen, Laura Petersen, Louise Stald Østergaard Thomsen, 
Dalida Mehic Cama. Fraværende: Michelle Agerskov.
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U-9 piger

Vi startede efter sommerferien som »nybe-
gynder,« en ny afdeling startet på grundlag 
af tilgang fra Pigeraketten. og den halve 
snes nystartede fra nær og fjern - fra Bør-
kop, Vejle og daugaard - er blevet et hold. 
og vi må sige, hvis man kun skal måles på 
resultaterne - fem vundne og et nederlag - 
er vi et superligahold, men vi skal ikke kun 
måles på det. Så når vi tager det sociale 
med, er vi ikke bare et superligahold, men 
et Champions league-hold. 
ud over jBu’s turnering har vi også deltaget 
i Macdonald’s Cup. også her gik det over al 
forventning. det var et superstævne og en 

superhyggelig dag med nogle superoplagte 
piger. Vi blev nr. 2 med to vundne kampe 
og to uafgjorte kampe. 
Sæsonen sluttede vi af med at være ind-
løbspiger til kvindelandskampen på Vejle 
Stadion mellem danmark og Georgien - en 
super oplevelse for pigerne.
det er en fornøjelse at kunne træne sådan 
et hold. 
Mange tak til Amanda, Rebecca, Sofie, lou-
ise, Camilla, laura, emma, Maya, katrine, 
Rikke og deres forældre, fordi jeg må låne 
deres børn!

Troels Troelsen   

U-9 Mikroput piger:
Bagest fra venstre: Træner, Troels Troelsen, Louise Jensen, Rebecca Thirunesan, Rikke Troelsen, Sofie Hansen, Amanda Rix. 
Forrest fra venstre: Emma Sigtenbjerggaard, Camilla Jørgensen, Katrine Thomsen, Laura Schytte, Maya Dilling.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk



119

Året 2009 blev et rædselsår set med VB-
øjne. og så er det en ringe trøst, at 
mange andre danske fodboldklubber også 
oplevede et stort økonomisk pres. efter 
at havde foretaget investeringer i spillere 
ultimo 2008, som blev anerkendt af mange 
eksperter, viste det sig desværre, at mange 
gode individuelle spillere ikke er nøglen 
til succes. det lykkedes ikke i foråret at 
få skabt et fastsammentømret hold, der 
var præget af en musketerånd, og derfor 
endte sæsonen 2008/2009 med nedrykning 
til 1. division. 
På generalforsamlingen i april blev der valgt 
en ny bestyrelse, der konstituerede sig med 
Niels duedahl som formand og indførte 
mottoet: Blod, Sved og VB. Henover året 
udviklede selskabet sig utilfredsstillende 
både sportsligt og økonomisk, og der blev 
derfor foretaget en omkostningsanalyse og 
arbejdet med, hvordan en kapitaltilførsel 
kunne blive en realitet. 
Resultatet af det arbejde mundede ud i, 
at der igen på den ekstraordinære gene-
ralforsamling den 3. november blev skiftet 
ud i bestyrelsen. den nye bestyrelse har i 
de sidste to måneder af året koncentreret 
sig om at få lavet en forretningsplan, der 
skal danne basis for genopretningen af 
selskabet. Nøgleordene er:

• Fastholde og udvide sponsorkredsen 
• udvikle og kvalitetsøge VIP- og 
 netværksarrangementer 
• Al fokus på ”core business” 
• Troværdighed, gejst og sammenhold 
• ”Musketérånd” på 1. holdet 
• Yderligere udvide talentarbejdet 
• Betale for hvad vi får (nyt lønsystem) 
• Hård omkostningsstyring 

Årets resultat bliver utilfredsstillende, men 
vi vurderer allerede på nuværende tids-
punkt, at regnskabet for 2010 vil udvikle 
sig positivt og ende med et plusresultat. 
det vigtigste succeskriterie er, at VB/selska-
bet fastholder det stærke netværk, sin gode 
fankultur og ikke mindst, at alle sponsorer, 
store som små, bakker op om vores fæl-
les mål: At Vejle Boldklub skal være med 
i SAS ligaen og være en vigtig brik på 
fodboldlandkortet i danmark. 
derfor vil jeg gerne opfordre alle til at være 
positive og se muligheder i stedet for at se 
begrænsninger og dermed sætte negative 
bølger i gang. VB er et stærkt brand med 
en bredde, der viser, at vi står sammen. 
et selskab som VB vil altid i ”dårlige tider” 
være meget eksponeret, og jeg håber alle 
forstår, at vi ikke kan kommentere på alting, 
men tager de ”kampe,” der er essentielle 
for selskabet. 

jeg ønsker alle et positivt 2010.  

Lars Skou, 
formand Vejle Boldklub Holding A/S
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Nordre Stadion – en æra er slut

I 1956 købte VB et 55.000 m² stort areal 
på Nørremarken. Arealet tilhørte Vejle kom-
mune og kostede 83.000 kr.
VB havde siden 1924 haft hjemsted på Vejle 
Stadion, men forholdene var efterhånden 
for trange og utidssvarende og kunne ikke 
længere rumme hele klubben. Man havde 
blandt andet måttet lukke for tilgang af 
spillere under 10 år.
det var hensigten at bygge klubbens eget 
anlæg med fire fodboldbaner og et 700 
m² stort klubhus på det nyerhvervede areal. 
de var færdige og tilsåede i 1960 og klar 
til at tage i brug to år senere. det var 
samtidig med, at det af VB projekterede 
klubhus med blandt andet omklædnings- og 
baderum, klub- og mødelokaler samt lejlig-
hed til den kommende stadioninspektør var 
planlagte til at kunne tages i brug.
klubhuset var anslået til at koste 325.000 
kr. Finansieringen var på plads. men den 
byggetilladelse, boligministeriet skulle give, 
og som var en forudsætning for byggeriets 
igangsætning gav mange kvaler og forsinkel-
ser.  der blev gang på gang stillet nye krav 
om blandt andet byggematerialer, vinterbyg-
geri og anvendelse af frivillig arbejdskraft.
de nyanlagte baner var for længst taget i 
brug og blev officielt indviet i 1963, men 
uden klubhus fungerede anlægget meget 
dårligt. og det gjorde absolut ikke situatio-
nen bedre, at byggepriserne steg samtidig 
med, at klubbens økonomi af forskellige 

årsager var blevet ringere, så det endte 
med, at klubben helt opgav at gennemføre 
byggeplanerne.
I stedet anmodede man Vejle kommune 
om forhandlinger om en løsning på pro-
blemerne, og de resulterede i, at kommu-
nen købte arealerne tilbage til samme pris, 
som VB havde betalt i 1956. endvidere fik 
klubben refunderet de udgifter, man havde 
haft til anlæggelse af baner samt udgifter 
til forbedringer på anlægget.
Indvielsen af Nordre Stadion skete den 17. 
august 1963, hvor tre baner stod klar. 
det skete med to VB-sejre. Ynglinge A-hol-
det vandt med ikke mindre end 16-1 over 
Spangsbjerg, og drenge A-holdet vandt 4-3 
over samme klubs drenge, der i øvrigt havde 
æren af at score det første mål på bane-
anlægget.
Til gengæld overtog Vejle kommune anlæg-
gets drift, der nu blev kommunalt og fik 
navnet Nordre Stadion. endvidere forplig-
tede kommunen sig til snarest at opføre et 
klubhus med plads til omklædning og bad-
ning for 60-70 personer, pris ca.90.000 kr.
det meget minimerede klubhus i forhold 
til det oprindeligt projekterede blev såle-
des det første på Nordre Stadion og var 
færdigt i 1966.  det blev senere udbygget 
med yderligere omklædningsrum.
Byggeriet omfattede 144 kvadratmeter 
med seks omklædningsrum for spillere og 
omklædningsrum for dommere.

Klubhus, omklædningsrum, baner og udhængsskab afløses nu af villaer, Volvoer og vovhunde…
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I 1991 blev der på et areal, der delvist 
havde været anvendt af Vejle Rideklub, 
anlagt en fodboldbane, således at bane-
kapaciteten kom op på fem. 
klub- og mødelokaler samt kiosk og køk-
ken blev indrettet i en pavillon og hjalp 
med til at få klubliv, møder m.v. afviklet 
bedst muligt, men bedre blev det først i 
1998, da det 170 m² store klubhus blev 
taget i brug.
Med det nye klubhus var Nordre Stadions 
kapacitet fuldt udnyttet, men der var ikke 
etableret lysanlæg på anlægget og derfor 
ingen mulighed for vintertræning.
den foregik dels på de tre baner, VB havde 
til rådighed på Vejle Stadion samt på den 
jyske Idrætsskole.
udover banerne på Nordre Stadion og 
Vejle Stadion benyttede VB blandt andet 
banerne på Nørremarksskolen, andre kom-
munale anlæg og på den jyske Idrætsskole.
da Vejle Ny Stadion blev opført på de tre 
baner, VB anvendte på Vejle Stadion, var 
der behov for at få disse baner erstattet 
samt for nye, hvis den efterhånden man-
geårige ambition om et fremtidigt anlæg 
med plads til hele klubben skulle opfyldes. 
det bliver den nu med etableringen af VB 
Parken i lysholt.
Projektet her finansieres bl.a. med ind-
tægterne ved salg af arealerne på Nordre 
Stadion, og på det gamle anlæg skyder nu 
en villabebyggelse med 58 huse op.
VB takker Vejle kommune for det 53-årige 
lange samarbejde på Nørremarken.

Ejgil Jensen 

Den sidste kamp  
det blev desværre til VB-nederlag i den 
historiske sidste kamp på det hæderkronede 
Nordre Stadion.
VB's talentfulde u-13 piger havde ved at 
vinde efterårets pulje samt gennem en dra-
matisk kvartfinalesejr mod Bramming spillet 
sig helt frem til semifinalen om det jyske 
mesterskab.  
kampen mod Haderslev blev yderst jævn-
byrdig og kunne tippe til hvilken som helst 
side, men det blev sønderjyderne, som med 
en 2-0 sejr kunne trække det længste strå 
og dermed sikre sig adgangsbillet til lørda-
gens finale på Mors mod Fortuna Hjørring.
For VB'ere, som er vokset op med Nor-
dre Stadion, var det et vemodigt øjeblik, 
da dommerens allersidste pift forkyndte 
anlæggets endeligt. Mange minder knytter 
sig til disse grønne græsbaner på Nørre-
marken, men glemmes skal i denne stund 
ikke, at man i VB i årevis har sukket efter 
tidssvarende forhold, som kan matche en 
storklub anno 2000-tallet. de minimale 
omklædnings-, materialeopbevarings- og 
klubhusmæssige forhold, den ringe bane-
kapacitet samt det faktum, at en klub, der 
lever spredt på forskellige anlæg ikke kan 
rumme et tilfredsstillende klubliv, ja, det 
gør, at vi græder med det ene øje, men 
ler med det andet, nu da gravemaskinerne 
har indtaget vor ungdoms legeplads.
det er med en forventningens glæde - som 
hos børn før juleaften - vi ser frem til VB 
Parkens åbning!

Ole Kristensen

Haderslev scorer og dermed tæppefald for både VB’s U-13 piger – og Nordre Stadion
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VB Parken under etablering

VB Parkens etablering er kommet et meget 
stort skridt videre i 2009
I forlængelse af Vejle Byråds godkendelse 
af hele projektet i september 2008 arbej-
dede Hundsbæk & Henriksen videre med 
projekteringen af baneanlægget, og dette 
blev endelig godkendt 25. november 2008 
med en økonomiramme på godt 17 mill.kr. 
anlagt som et kommunalt anlæg.
Ved licitationen i februar 2009 viste pristil-
buddene sig at være gunstigere end forven-
tet, og det gav mulighed for at gennem-
føre etablering af i alt ni baner, heraf en 
kunstgræsbane, seks rullegræsbaner (hvoraf 
de to er opvisningsbaner) og to græssåede 
baner samt planering og hoveddræn af hele 
arealet med græssåning og råjordsplanering 
af arealet til kunstgræsbane 2.  Så det lyk-
kedes at få hele arealet med i første fase 
med undtagelse af kunstgræsbane 2.  
I forlængelse af licitationen i februar blev 
foråret brugt til at forberede jordarbejdet, 
så første spadestik kunne tages 29. juni, 
og arbejdet sættes i gang.
Arbejdet er i efteråret udført som planlagt, 
og de seks rullegræs- og de to græssåede 
baner var anlagt i løbet af oktober, og i 
skrivende stund er arbejdet med anlæggelse 
af kunstgræsbanen også i gang.
Men den megen regn i november måned 
har gjort det så vanskeligt at udføre jord-

arbejde, at entreprenør Arkil har valgt at 
stoppe færdiggørelsen af jordarbejdet, da 
maskinerne ikke kan arbejde
i den meget våde lerjord, hvorfor jordar-
bejdet først kan færdiggøres i foråret efter 
en længere tørkeperiode. 
Sideløbende med at etablere baneanlægget 
er projekteringen af fase 1 af klubhusbyg-
geriet på ca. 1.200 m² i to etager gen-
nemført, og udbudsmaterialet er udsendt til 
entreprenørerne 24. november med henblik 
på licitation i december. Arbejdet med at 
bygge klubhuset kan herefter starte op 
efter nytår og være færdig til sommeren 
2010. På denne baggrund er det planen 
at tage hele anlægget i brug til sommer 
for alle klubbens hold samlet i VB Parken. 

Kaj Kohave

Formand for VBA, Kaj Kohave, tager d. 29-06-09 første spadestik til VB Parken, mens nu afgående borgmester Leif 
Skov til højre ser beundrende til.

Sol over idyllisk beliggende VB Parken, som så småt 
ta ger form.
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Vejle Boldklubs bestyrelse

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 28-02-09

Formand kaj kohave bød velkommen til 
en i forhold til sidste år velbesøgt gene-
ralforsamling. ud over bestyrelsen var 33 
medlemmer mødt frem, hvilket naturligvis 
skal ses som udtryk for interesse for klub-
bens ve og vel snarere end for den efter-
følgende ølsmagning…
efter at Gert eg vanen tro havde fået 
overdraget hvervet som dirigent, kunne kaj 
kohave udtale mindeord over ole Fritsen, 
leo Hansen, Gunnar Schmidt og jens erik 
Skylvad, som alle gik bort i 2008, ligesom 
der var 10 års nåle til Marianne Henrik-
sen og Peter Hansen. derefter kunne for-
manden tage fat på sin tre kvarter lange 
beretning.
kohave gjorde status over et på mange 
måder skelsættende VB-år, hvor indvielsen 
af Ny Vejle Stadion, den endelige godken-
delse af VB-Parken og genoprykningen til 
Superligaen var nogle af milepælene.
VB havde kunnet notere 808 medlemmer 
med 664 aktive til de 47 turneringshold og 
kunne endvidere glæde sig over en med-
lemstilgang på 36 hen over året. Af andre 
positive tiltag kunne kohave hæfte sig ved 

treårs planen for 3F liga holdet, som for 
alvor har givet kvindesiden vind i sejlene, 
ved comebacket til et femte seniorhold i 
en for seniorfodbolden svær tid, ved en 
tiltrængt medlemsforøgelse på pigesiden og 
ved kvalifikation til mesterrækkerne for alle 
de bedste drengehold.
Formanden kunne dernæst afsløre, at en 
ny forsinkelse var indtrådt i etableringen 
af VB-Parken. Anlægsstart af græsbanerne 
var nu udskudt til juli som følge af en 
endnu ikke godkendt lokalplan for Nordre 
Stadion, hvor byggeplanerne jo økonomisk 
er tæt forbundet med projektet i lysholt.
overgangsperioden i sæsonen 2009-10 måt-
te derfor imødese nogle udfordringer mht. 
trænings- og kampfaciliteter.
kaj kohave kunne endvidere berette, at leif 
jacobsen i årets løb var indtrådt i bestyrel-
sen som syvende medlem med aktiviteter 
som ansvarsområde.
det af kent Mikkelsen fremlagte regnskab 
fremviste et underskud på godt 76.000 kr. 
– hvilket bl.a. skyldes forøgede udgifter til 
sportsrekvisitter, især bolde. underskuddet 
budgetteredes udlignet i 2009.
Såvel beretning som regnskab blev god-
kendt af generalforsamlingen uden kom-
mentarer.

VB’s bestyrelse:
Fra venstre: Kaj Kohave, Conny Laursen, Kent Mikkelsen, Michael Henriksen, Henrik Jacobsen; Jan Mejer, Leif Jacobsen
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det eneste indkomne forslag var fremsendt 
af bestyrelsen, som efter et par opklarende 
svar til ejgil jensen fik generalforsamlin-
gens godkendelse af, at overenskomsten af 
1966 med Vejle kommune om VB’s brug af 
det gule klubhus bortfalder ved klubbens 
overflytning til VB-Parken. klubben kan 
dog stadig benytte det gamle klublokale, 
som ligeledes skal rumme det kommende 
VB-museum.
Formand kaj kohave genvalgtes, ligesom 
også Conny laursen og leif jacobsen mod-
tog genvalg til bestyrelsen. I stedet for 
jesper B. Sørensen, som ikke ønskede at 
fortsætte, nyvalgtes lars kjeldsen.
ole Holm og Finn larsen genvalgtes som 
suppleanter, mens der var nyvalg af Peter 
Hansen og Niels ejnar Gammelgaard på revi-
sorposterne. Mads Peter Nielsen er stadig 
revisorsuppleant.
under eventuelt var der vedr. u-19 dren-
geafdelingen kritiske ord fra jens Hansen 
mht. manglende samarbejde med elite og 
en angivelig træner- og opmærksomheds-
mæssig nedprioritering af de drenge, der 

ikke er på kontrakt. ungdomsformand 
Henrik jacobsen kunne forklare træner-
problematikken med indtrufne, uforudsete 
omstændigheder og forsikrede, at der i 
2009 ville blive taget godt hånd om afde-
lingen, ligesom man vil holde tæt kontakt 
til efterskoleelever, som tidligere har spillet 
i klubben.
der var rosende ord fra Steen Andersen 
til bestyrelsen for VB-Park projektet og de 
elektroniske nyhedsbreve samt en opfor-
dring til at bruge hjemmesiden endnu mere 
som orienterende medie.
endelig var Henrik jacobsen ude med en 
tak til VB’s Venner for varetagelse af cafe-
teriedriften på Nordre.
Inden generalforsamlingen skulle have udvi-
det sin horisont mht. øllets historie og bryg-
ningsfinesser, kunne kaj kohave motivere 
det traditionelle VB-leve, som uden tvivl 
ville have vundet i lydniveau, hvis man 
havde ventet, til forsamlingen et par timer 
senere havde smagt sig igennem pilsner, 
ale, lager, bock, porter etc…

Ole Kristensen

Programuddelere

Programuddelere: Carsten Würtz, Ulla Kristensen, Kaj Benzon, Georg Sørensen, Ole Kristensen.
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VB's Venner

VB’s Venners bestyrelse: Steen Jørgensen, Jørgen Potempa, Finn Vesterled, Ronni Nielsen, Mads Peter Nielsen.

Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen blev afholdt i klub-
huset på det gamle Vejle Stadion den 9. 
marts 2009. Robert Torntoft styrede dags-
ordenen sikkert igennem. I formandsbe-
retningen kunne Finn Vesterled orientere 
om foreningens aktiviteter i 2008. kasserer 
Mads Peter Nielsen gennemgik regnskabet, 
som udviste et overskud på kr. 2.743,94. 
der var enstemmigt genvalg til formand 
Finn Vesterled og bestyrelsesmedlem Mads 
Peter Nielsen. der skulle vælges nye besty-
relsesmedlemmer, da Ruth Carlsen ikke 
ønskede genvalg. Som nye bestyrelsesmed-
lemmer blev Ronni Nielsen og kenni olsen 
valgt ind. kenni olsen trådte dog efterføl-
gende hurtigt tilbage. Som suppleant blev 
genvalgt etienne ebel, mens lars kjeldsen 
og Finn larsen blev valgt som revisorer. 
Bestyrelsesmedlemmerne Steen jørgensen 
og jørgen Potempa var ikke på valg, da 
bestyrelsesmedlemmerne i VB’s Venner væl-
ges for to år ad gangen. 
kræmmermarked ved dGI Huset blev igen 
afholdt i påsken med kæmpe succes, hvil-
ket bl.a. skyldtes et fremragende påskevejr. 
Foran det store festtelt var der opsat borde 

og bænke, hvor alle kunne sidde og nyde 
solen og få sig en forfriskning eller en kop 
kaffe. Sodavand- og ølsalget oversteg alles 
forventninger, ligesom de budgetterede 
udgifter faldt med ca. kr. 10.000,-. over-
skuddet blev på kr. 90.587 - flot resultat! 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til 
Finn larsen og Hans erik Baungaard samt 
alle hjælpere for deres store indsats på 
kræmmermarkedet. 
År 2009 er også et mærke år, hvor klubhu-
set på Nordre Stadion blev lukket, hvilket 
den 20. juni blev markeret med en stor 
sommerfest Ved klubhuset blev der rejst 
et stor telt, og om eftermiddagen blev 
der solgt grillede frankfurtere med brød. 
Til festen var der 115 tilmeldte personer, og 
Slagter Max serverede hel stegt pattegris, 
mens diskotek luxuz-Sound spillede op til 
dans. Mottoet var: ”Vi lukker Nordre med 
et brag af en fest!”
Aktivfesten i november måned blev ligele-
des en succes. også her var de friske piger 
fra kvindeholdet og oldgirls med til at sætte 
godt gang i festen!

Jørgen Potempa
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VB's Seniorklub

endnu et spændende år for seniorklubbens 
medlemmer, som var både på virksomheds-
besøg og havde mange spændende gæste-
talere i det nyindrette klublokale på Vejle 
Gl. Stadion. 
På januarmødet var der en stor tak til de 
afgåede bestyrelsesmedlemmer, erik Ska-
aning og knud Andersen. den nye bestyrel-
se for 2009 blev valgt med 100% tilslutning 
fra medlemmerne.  Robert Torntorft blev 
genvalgt som formand, Niels Wodskou som 
kasserer og Conny laursen som sekretær. 
derudover blev der nedsat et aktivitetsud-
valg bestående af ole olesen, Flemming 
Aarø, Hans jessen og Robert Torntorft samt 
et festudvalg bestående af Niels Petersen, 
otto ejsing og Mogens Pedersen.

udover selve generalforsamlingen var der et 
spændende foredrag med forhenværende 
politiinspektør Claus Nørøxe, der fortalte 
om sin karriere i Vejle, Nakskov, Bornholm 
og Region Syddanmark med hovedsæde i 
Horsens.
et spændende foredrag med bl.a. bekæm-
pelse af kriminalitet, forældre- og voksenan-
svar, spiritus til unge, narko og medliden-
hedsdrab. Nørøxe svarede beredvilligt på 
mange spørgsmål fra Seniorklubben. det 
var et virkelig godt foredrag med flere 
sjove indlæg.

Februar mødet bød på rundvisning på Vejle 
Ny Stadion, hvor Mogens Pedersen fremviste 
det nye anlæg. der var også en rundvisning 
i de nye tårne. 

derefter gennemgik erik Skaaning regnska-
bet for 2008 udvisende et underskud på kr. 
2.238, hvilket kunne forklares med vores 
fest med damerne. Formuen er intakt med 
kr. 7.135. Regnskabet blev godkendt uden 
bemærkninger. Gunnar Pedersen blev budt 
velkommen som nyt medlem.
derudover blev Alfred lindholm og Stig 
jørgensen godkendt som nye medlemmer, 
og under eventuelt kunne Mogens Chri-
stensen fremvise en VB trøje fra 1959, som 
erling Sørensen havde fremskaffet til VB’s 
Museum. 

Ved aprilmødet havde vi besøg af admini-
strerende direktør Alex Pedersen fra Vejle 
Amts Folkeblad, som fortalte om sin karriere 
som cykelrytter.  der blev fortalt mange 
gode »røverhistorier« og ikke mindst etab-
leringen af danmarks første cykelhold, samt 
samarbejdet med Bjarne Riis var spændende 
at høre om.

Seniorklubbens formand Robert Torntoft – netop fyldt 
85 år

Erling Sørensen og Mogens Christensen fremviser en VB-
trøje fra pokalmesteråret 1959

Robert Torntoft byder velkommen til april måneds fore-
dragsholder, adm. direktør for VAF og tidl. topcykelrytter, 
Alex Pedersen
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derudover fortalte Alex om de mange 
løb, han havde deltaget i – bl.a. Tour de 
France, Italien Rundt og ikke mindst hans 
verdensmesterskab i 1994.
Afslutningsvis fortalte Alex også, at han 
altid har stillet store krav til sig selv, og 
at han også nu arbejder ud fra 3-4 vær-
dimål/leveregler:
1. Alt kan lade sig gøre. 2. konkretisere 
mål. 3. Arbejde med »deadlines«. 4. jeg 
vil være den bedste (blevet bedre til at 
acceptere nederlag).
og Alex sluttede af med »Gør du som du 
plejer og du vil aldrig blive bedre.«

Ved majmødet blev vor ”gamle” landsholds-
kæmpe johnny Hansen og Gert Roland 
stemt ind i Seniorklubben, og Robert 
udleverede klubbens vedtægter til med-
lemmerne.
det månedlige møde i juni var henlagt til 
firmaet Hannells Industrier AB i Herning, 
som har tidligere landholdsmålmand og 
VB'er knud engedal som administrerende 
direktør.

Vi var 14 medlemmer af sted, som fik en 
interessant oplevelse hos knud i Herning.  
knud havde tilrettelagt et spændende pro-
gram for os, hvor han fortalte om firmaets 
udvikling og ikke mindst det forløb, som 
han selv, både sportsligt og erhvervsmæs-
sigt, har været igennem.
Hannells er Skandinaviens største leveran-
dør af plast- og stålemballage til industrien 
og har et bredt sortiment og mange års 
erfaring med håndtering af farligt gods.
efter præsentationen af virksomheden blev 
vi delt i to hold og gik på rundtur i fabrik-
ken, hvor vi fik indblik i den spændende 
produktion af emballage til industrien.  

Virksomhedsbesøget blev afsluttet med en 
fortræffelig frokost, hvor bl.a. knud kom 
ind på muligheden for et virksomhedsbesøg 
hos Hannells i Falkenberg i Sverige, som 
ligger 4 timers kørsel fra Vejle. 
en stor tak for et flot arrangement skal 
lyde til knud, og vi ser frem til hans med-
lemskab i seniorklubben.

efter en vel overstået sommer var Senior-
klubben igen samlet under Roberts ledelse 
i august måned, hvor den ny udendørs 
terrasse blev indviet i strålende solskin. 
Robert udtalte mindeord om afdøde Robert 
Nielsen og jesper lund. knud engedahl blev 
anbefalet og optaget som nyt medlem med 
100 % tilslutning.
ud over hyggeligt samvær var dagens 
hovedaktivitet pakning at 3000 kuverter 
med 6 lodder i hver til det årlige kuvert-
lotteri, som giver et godt tilskud til arbejdet 
i ungdomsafdelingen. Hvert medlem blev 
derudover forpligtet til hver at sælge 25 
kuverter.

Ved mødet i september måned kunne 
Robert oplyse, at Ivar Schriver og karsten 
lund gerne vil optages i klubben. de to 
forhenværende landsholdspillere knud og 
johnny fik ordet, da der er tradition for, 
at man som nyt medlem fortæller lidt om 
sig selv.

efter kaffen og lidt hyggesnak ved mødet 
i oktober måned, kørte vi ud for at se det 
nye stadion i lysholt. der var nu ikke så 
meget at se, da man stadig var ved at pla-
nere og anlægge veje. leif jacobsen havde 
en tegning med over området, og ud fra 
denne fortalte han om, hvordan området 
kommer til at se ud, når banerne er spil-
leklare, forhåbentlig i foråret 2010.

Knud Engedal tegner og fortæller om sit Herning-firma, 
Hannells Industrier AB, for Ole Olesen, Niels Wodskou, 
Knud Andersen, Robert Torntoft, Leif Jacobsen og Alfred 
Lindholm

Den ny udendørs terrasse på Vejle Gl. Stadion indvies
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Ved mødet i november måned gik turen til 
Hornstrup Mølleby, hvor vi besøgte Anton 
Stormlund i Hornstrup Forsamlingshus. 
Forventningerne var store, og de blev til 
fulde indfriet i løbet af de to timer, vi blev 
underholdt af Anton. Han havde planlagt 
et program bestående af fire hovedpunkter 
krydret med nogle historier.

1. Præsentation af danmarks eneste 
 kino-orgel.
2. demonstration af model dampmaskiner
3. Fremvisning af antikke 
 telegraf-apparater.
4. demonstration af tonehjulsorgel 
 »Hammond« 
Anton gav smagsprøver på danmarks eneste 
kino-orgel. orglet kan spille alle instrumen-
ter og blev anvendt helt tilbage i stum-
filmens barndom, hvor det kunne erstatte 
de orkestre, som skulle levere baggrunds-
musik til filmene. Anton har hentet orglet 
i Skotland i 2001 og nedtog det i løbet 
af 5 dage sammen med en orgelreparatør. 

delene blev herefter sendt til Hornstrup 
Forsamlingshus, hvor det to ca. 8 måne-
der at samle orglet med tilhørende flygel, 
piber, spillebord, slagtøj, blæser samt bælge. 

Conny Laursen

Anton Stormlund præsenterer Danmarks eneste kino-orgel

UniGros
Bugattivej 18 · 7100 Vejle

Telefon 75 82 85 22
www.unigros.dk

3200 m2 stort engroslager med:
     • Konfekture
     • Kolonial
     • Tobak
     • Vin
     • Spiritus

Besøg vort selvbetjeningslager 
Åbningstider kl. 8-14.30

Orla Lehmannsgade 5 • 7100 Vejle 
Tel.  +45 7582 2466 • Fax: +45 7572 0539

park-hotel@mail.dk • www.park-hotel.dk

Vejles mindste, hyggeligste 
og mest charmerende hotel

Selvom det er billigt, kan det godt
 være kvalitet. Prøv os næste gang.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Lederranglisten

Guldnåle:  Robert Torntoft og  Ejgil Jensen  
        
10 års-nåle - i alt 96
Der er kommet 2 ledere til listen i 2009 
Michael Henriksen og Heinrich Wendelboe 
som begge er et stort aktiv for klubben 
og det på flere forskellige opgaver.   
En stor tak til dem.     
   

2008
ANTAL ÅR

2008
ANTAL ÅR

STADIG
TRÆNER/LEDER

STADIG
TRÆNER/LEDER

Robert Torntoft 52 x
Eigil Jensen 46 
Erik Methmann 40 
Erling Sørensen 33 
Kay Winther 32 
Jan Mejer 31 x
Orla Hansen 30 
Vagn Damm Pedersen 29 
Leo Hansen 28 
Erik Raaballe 28 
Viggo Jensen 27 
Gert Roland 27 x
Erik Pedersen 25 
Erling Rasmussen 25 
Larry Ebel 25 x
Ole F. Kristensen 25 x
Poul Erik Bech 25 x
Henrik Jacobsen 24 x
Curt Sørensen 23 
Leif Jacobsen 23 x
Heine Clemmensen 22 
Jørgen Mejer 22 
Ole Olesen 22 
Keld Hansen 21 
Erling Mørk 21 
Finn Vesterled 21 
Erik Juul 20 
Lars Larsen 19 
Knud Winding 19 
Jørgen Knudsen 19 x
Finn Johansen 18 
Kaj Kristensen 18 
Poul Mejer 18 
Leif Dam 18 x
Charles Knudsen 17 
Kaj Mortensen 17 
Hugo Sørensen 17 
Tom Thomasen 17 
Ole Fritsen 16 
Erik Nielsen 16 
Mads Peter Nielsen 16 
Lars Kjeldsen 16 x
Carsten Qvist 16 x
Børge Hansen 15 

Ole F. Hansen 15 
Peter Sørensen 15 
Lone Skov 15 x
Ole Agerbo 14 
L. J. Andersen 14 
Ingvard Christensen 
(»Tegner«) 14 
Gert Eg 14 
Ulrik Le Fevre 14 
Michael Kjølby 14 
Arne Stockfisch 14 
Lars Hansen 14 x
Helle Hansen 13 
Jens-Erik Skylvad 13 
Børge Mikkelsen 13 
Hans Jessen 13 x
Erik Jensen 13 x
Michael Bech 13 x
Gunnar Jørgensen 12 
Erik Skaaning 12 
Ivan Sørensen 12 
Carsten F. Andersen 12 
Carsten Hansen 12 x
Jens Ancker 11 
Poul Bilde 11 
Michael Haugaard 11 
Henry Henriksen 11 
Lene Henriksen 11 
Birger Jensen 11 
Jacob Kjølby 11 
P. Madsen »Akasia« 11 
Stig Malberg 11 
Gunnar Pedersen 11 
Karl Aage Pedersen 11 
Carl    Aage   Lemann   Sørensen 11 
Helle B. Kristensen 11 x
Ole Konradsen 11 x
Peter F. Hansen 11 x
Jens Clausen 11 x
Georg Vejgaard 10 
Thomas Skjødt 10 
Flemming Andersen 10 
Kai Johansen 10 
Knud Johansen 10 
Ingvard Knudsen Jensen 10 
Klaus Bank Larsen 10 
Erik M. Poulsen 10 
Ole Svenningsen 10 
Claus Therkelsen 10 
Egon Therkelsen 10 
Marianne Henriksen 10 
Michael Henriksen 10 x
Heinrich Wendelboe 10 x
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De 2 nye nålemodtagere

Michael Henriksen (40)

Startede som frivillig leder i Vejle Boldklub 
i 1999 som holdleder og hjælpetræner for 
junior dM liga holdet. dette job fortsatte 
han med i 2001-2002.
I  2003-2005 var han holdleder  m.m. for 
Ynglinge dM liga holdet.
I  2006-2008 var han holdleder for dan-
marksserieholdet og ansvarlig for materia-
lerne omkring u-truppen.
I 2007 blev han valgt ind i Vejle Boldklub's 
bestyrelse, og dette arbejde deltager han 
stadig i.
udover ovennævnte job har Michael gen-
nem sine 10 år som frivillig leder haft ad-
skillige ad hoc opgaver bl.a. som træner 
hjælp, når der lige i en uge har manglet 
en træner på forskellige drenge- og pige-
hold. Michael er altid parat til at give en 
hjælpende hånd, hvor der er behov, hvilket 
mange nyder godt af. Han har ligeledes 
været medkreatør, da de første streger 
skulle sættes til det nye klubhus i VB Parken.

Vi ser frem til at have Michael med i VB-regi 
i årene fremover, og han har nu sagt ja til 
at overtage jobbet som klubbens materiale-
forvalter. der er ingen tvivl om, at der også 
i fremtiden bliver flere opgaver, der skal 
løses, og hvor han vil træde til – specielt 
den store udfordring, det bliver at flytte 
til og samle klubben i VB Parken.

Heinrich Wendelboe (46)

Heinrich begyndte som far-mor-barn fod-
boldtræner i Vejle Boldklub i 1998 og har 
siden trænet børn og unge på 3, 5, 7 og 
11 mands hold. Han blev i 1999 valgt som 
Årets ungdomstræner, og har blandt andet 
vundet VB's Mercedes Cup, og Mcdonalds 
Cuppen 2 år i træk i Miniput A rækken. 
Heinrich har også været med på dBus 
Fodboldskoler og Mikrofodboldskoler i en 
årrække. Hjertet banker alligevel mest for 
de yngste spillere, og en af de største glæ-
der er at lege fodboldtræning, hvor både 
børn og forældre deltager aktivt.

Din elektriker svarer altid!

DIN ELEKTRIKER A/S
- også salg, reparation og service af hårde hvide-

varer
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DBU – Børn & Unge arrangementer

DBU´s fodboldskole 2009
Vært for 16. gang
VB var i uge 31 for 16. gang arrangør af 
dBu’s Fodboldskole. 
På årets fodboldskole var der plads til 128 
børn, og skolen var udsolgt på kun en uge 
til trods for, at Vinding SF afholdt fodbold-
skole i samme uge.
På landets fodboldskoler deltog der i år 
26.396 spillere fordelt på 237 klubber.
Vi kunne desværre ikke som vanligt have til 
huse på Nordre stadion, som jo var solgt til 
andet formål. I stedet for fik vi lov til at 
låne banerne på Hældager hos BIF, således 
at vi kunne gennemføre årets fodboldskole.
Vi var utroligt heldige med vejret, idet vi 
havde solskin det meste af tiden.
Årets tema var ”Spil dig på landsholdet,” og 
alle spillere fik prøvet nogle at de øvelser, 
som også landsholdet anvender, og alle fik 
lært noget nyt. 
Som noget nyt i år, fik alle spillere et helt 
landsholdssæt i erindringsgave.
om fredagen fik vi besøg af Marc Peder-
sen, jonas Halling og Martin Borre fra VB’s 
førstehold. de tog sig begge god tid til at 
komme rundt i de forskellige grupper og 
hilse på spillerne samt skrive autografer.
Til sidst en stor tak til alle trænere og 
assistenter for jeres store hjælp. uden jer 
vil det ikke kunne lade sig gøre at afholde 
fodboldskole. der skal også lyde en tak til 
BIF for lån af jeres baner.
Vi ses igen til fodboldskolen i 2010, som 
forhåbentligt vil finde sted på vores nye 
anlæg i VB-parken. 
Husk der kan reserveres billetter til fod-
boldskolen ved henvendelse til skolelederen 
fra ca. den 01.02.10

Anette Madsen
Skoleleder

DBU’s Mikrofodboldskole

Indianerbold for de yngste!
Vejle Boldklub var igen i år vært for dBu’s 
Mikrofodboldskole.
de yngste generationer af fodboldspillere 
fik igen i år mulighed for at bruge en 
weekend den 15.-17. maj på sjov fodboldleg 
sammen med mor og far, i år iført iført 
indianerfjer og krigsmaling.
Årets tema var nemlig ’Indianer', og i alt 

var godt 4300 pladser fordelt på det hid-
til største antal værtsklubber rundt om i 
danmark. I alt 130 fodboldklubber afholder 
dBus Mikrofodboldskole for de 6-8 årige. 
og som noget nyt i år fik deltagerne på 
Mikrofodboldskolen også en landsholdstrøje 
med hjem!
Mikrofodboldskolen er de yngste børns 
pendant til den »rigtige« dBu Fodbold-
skole, hvor let teknisk træning kombineres 
med masser af leg, og er samtidig dBus 
oplæg til, hvad god fodboldtræning er for 
de yngste spillere. Således er øvelserne på 
dBus Mikrofodboldskole også helt i tråd 
med dBus holdninger til børnefodbolden 
illustreret i dBus Holdningskatalog – Hold-
ninger & handlinger.
For at børnene ikke skal tabe overblikket 
og blive utrygge, er de inddelt i grup-
per á 12 børn, der er sammen gennem 
hele weekenden. I perioder laver børnene 
øvelserne alene, mens forældrene i andre 
tilfælde deltager aktivt.
I en meget stor del af legene og træ-
ningsøvelserne er forældrene aktivt ind-
draget som makkere, målstolper, dommer, 
målmænd m.m.
Trænerleder, trænere og ass. trænere var 
alle ”ansatte” i Vejle Boldklub, og de fik 
gennem denne weekend en masse gode 
øvelser med sig hjem til den daglige træ-
ning for de yngste årgange.

Flemming Andersen

DBU’s Pigeraketten

35 piger gik ombord i raketten

VB var tirsdag d. 28-04-09 vært for dBu-
tiltaget Pigeraketten, som rejser rundt i 
landet for at promovere pigefodbolden.
Vi har tidligere bundet an med arrange-
mentet – dengang med stor fiasko, idet 
kun få mødte op, og begivenheden ikke 
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kastede et eneste nyt medlem af sig. den 
manglende tilgang til vore yngste pigeræk-
ker har imidlertid ført til, at vi er nødt til 
at være aggressive på rekrutteringsfronten, 
og med ekstra turbo på synliggørelsen af 
arrangementet lykkedes det os denne gang 
at gøre Raketten til en succes.
Nordre Stadion lagde græs og Vor Herre fint 
vejr til arrangementet, som havde samlet 
35 piger i alderen 6-12 år – heraf 10 af 
”vore egne” VB-piger.
12 friske ”rumvæsner” fra ole Grens u-15 
pigeafdeling hjalp deltagerne gennem de 
10 ”planeter”, som hver bød på en fod-

boldrelateret aktivitet.
Alle nye piger blev inviteret til at fortsætte 
legen med fodbolden i VB ugen efter, og 
glædeligt mange tog imod tilbuddet. Raket-
ten betød en halv snes medlemmer til u-9 
pige afdelingen, således at vi i efteråret 
blev i stand til at stille hold her.
Ingen tvivl om, at vi også fremover vil gøre 
brug af hjælpen fra rummet i bestræbel-
serne på at skaffe endnu flere spillere til 
småpigefodbolden.

Ole Kristensen

VB medlem nr. 1000

det har været endnu et aktivt år for VB-
medlem nr. 1000, som vi har fulgt siden 
2001.
Anne Sofie Neujahr Madsen spillede i for-
året på det succesfulde u-13 11-mandshold, 
som vandt Madsby Cup, blev puljevinder i 
jBu’s turnering og nåede semifinalen om 
det jyske mesterskab. Anne Sofie var såle-
des med til at lukke og slukke for Nordre 
Stadion ved at spille den sidste kamp på 
VB’s traditionsrige anlæg.
I efteråret er Anne Sofie rykket op som 
u-15 pige, hvor hun sammen med mange 
andre af de oprykkede 96-piger har spillet 
på B-holdet, der vandt sin pulje. I Mester-
rækkens sidste kamp mod Varde fik Fie 
endog sin debut her.
Anne Sofie kan ikke få fodbold nok og har 
således i efteråret som sidste kvartals spiller 
også været en værdifuld hjælp i mange af 
kampene for det suveræne u-13 7-mands 
hold, som vandt sin række.

Ole Kristensen VB-medlem nr. 1000 Anne Sofie Neujahr Madsen
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Kvindelandskamp i Vejle

Danmarks nye nationalstadion 
ligger i Nørreskoven

Vejle Ny Stadion debuterede den 24-10-09 
som hjemmebane for det danske kvinde-
landshold. efter en lidt skuffende indsats 
ved slutrunden i eM i Finland, hvor det 
ikke lykkedes de rød-hvide at komme videre 
fra den indledende pulje, gælder det nu 
kvalifikationen til VM i 2011 i Tyskland.
Alle kval.kampene på hjemmebane spilles i 
Vejle, og efter en sikker 6-0 sejr ude over 
Grækenland stod den fodboldmæssige lil-
leputnation Georgien på programmet i den 
første hjemmekamp.
Vejle kommune havde sat alle sejl til for 
at gøre reklame for opgøret, og små 3500 
tilskuere – lidt under det forventede - havde 
fundet vej til Nørreskoven denne dejlige, 
solbeskinnede oktobereftermiddag. de fik 
musik af pigegruppen Sukkerchok samt 
legestue og mål for alle pengene, og på 
mål af lise Munk (3), Pernille Mosegaard 
(3), Camilla Sand (2), katrine Veje (2), Mia 
Brogaard (2), Sanne Troelsgaard (2) og 
johanna Rasmussen blev det en historisk 
dansk 15-0 sejr.
lad så være, at det georgiske landshold 
næppe ville kunne gøre Team Vejles u-18 
piger noget som helst, og at den østeuro-
pæiske keeper, som endte med at få rødt 
kort, ville have problemer med at spille 

sig på et dansk serie 1-hold…
VB i almindelighed og spindesiden i sær-
deleshed var selvsagt i fuld sving omkring 
kampen. de mindste som indløbspiger sam-
men med jelling fS, u-13 som boldpiger 
og u-15 med uddelingsopgaver.
klubben kunne endvidere glæde sig over, at 
kampen gav debut til VB’s Carina johansen, 
som fik en time på venstreback-pladsen.
efter en efterfølgende 0-0 kamp i Bulga-
rien, hvor Carina johansen fik fuld spilletid, 
står det danske kvindelandshold godt rustet 
inden den resterende kval.turnering, hvor 
hjemmekampene i 2010 mod Grækenland, 
Bulgarien og Skotland alle afvikles på Vejle 
Ny Stadion.

Ole Kristensen 

Danmark og Georgien, dommertrio samt indløbspiger fra VB og Jelling linet op før landskampen

VB-boldpiger bærer det georgiske flag samt Dannebrog 
ind på stadion
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Fodboldtipning i VB-regi

VB’s ældste, nuværende medlem, Norman 
knop, født i 1924, fortæller i det følgende 
om fodboldtipningens barndom, som fore-
gik privat, bl.a. i VB-regi.
Norman knop meldte sig som 12-årig ind i 
VB – det var den nedre aldersgrænse den-
gang, men måtte to år senere melde sig 
ud, da der ikke var råd til fodboldstøvler! 
Han fik dog senere et par forærende af 
VB’s daværende kasserer Viggo Christensen 
og blev således på en måde klubbens første 
professionelle…
Han debuterede på førsteholdet i 1941 
mod B1913 – under krigen spillede man 
kun turneringskampe i jylland og på Fyn.
Norman knop har spillet 94 førsteholds-
kampe.

Allerede inden dansk Tipstjeneste A/S star-
tede sin landsomfattende Tipsservice, var 
interessen for fodboldtipning overalt i dan-
mark enormt stor. under den tyske besæt-
telse af danmark 1940-45 opstod der private 
tipsklubber over hele landet – således også 
i Vejle, hvor VB straks så en chance for 
at kunne score en økonomisk gevinst til 
klubben.
Tipskuponerne blev trykt hos VB’s anfører 
på divisionsholdet, Holger Hansens Tryk-
keri i Vestergade. Tipsklubbens medlem-
mer kunne afhente og aflevere kuponer i 
byens kiosker, hvor de blev afhentet senest 

lørdag kl. 12:00. dengang blev alle kampe 
på kuponen spillet søndag.
om mandagen blev alle kuponer gennem-
gået i klubhuset på Stadion af otte VB-
medlemmer.
der var naturligvis tipsklubber på mange 
arbejdspladser rundt om i Vejle, men VB’s 
var så langt den største og mest udbredte.
Private tipsklubber var egentlig forbudte, 
men da de florerede overalt i landet, blev 
der fra myndighedernes side set gennem 
fingre hermed.
Så vidt vides, findes der ingen oversigt i 
klubbens annaler om, hvor stor omsætnin-
gen pr. uge egentlig var – ej heller hvor 
meget VB fik i overskud på indsatsen, men 
alt blev jo gjort for klubbens ve og vel 
uden tanke for, hvor mange timer der blev 
brugt for at få det hele til at klappe.
det sociale samvær dels mellem tipsklub-
ben og VB samt mellem de otte personer i 
udvalget bar takken for indsatsen i sig selv.
I maj måned 1949 startede dansk Tipstjene-
ste A/S sin landsomfattende fodboldtipning, 
og alle private tipsklubber ophørte hermed. 
det skal for en ordens skyld nævnes, at VB 
var med på den første officielle tipskupon. 
de rødblusede slog hjemme B1913 4-2 med 
egon Skou, Norman knop og Bent Sørensen 
(to) som målscorere.

Norman Knop

Kuponerne kontrolleres at ottemandsudvalget. Fra venstre Vilhelm Mejer, Hilmar Jørgensen, Kai Kristensen (”Bimmer”), 
Svend Pedersen, Holger Hansen, Kai Hansen, Asger Jensen, Norman Knop
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Målmanden fra København, 
som blev VB-kulturbærer

Alex Nielsen er Vejle Boldklubs første kon-
traktspiller, idet han i efteråret 1977 skrev 
under på en kontrakt på at starte i VB fra 
årsskiftet 1977/1978. 

den 19-årige målmand, som knud Herbert 
Sørensen og Per jørgensen hentede via ung-
domslandsholdet, kom fra Fremad Amager, 
hvor han havde spillet sammen med Ivan 
Nielsen, Frank Arnesen og Søren lerby. 
Alex Nielsen fik sin VB-debut i Indonesien 
forud for kvartfinalekampen i 1978 mod FC. 
Twente i europa Cup-turneringen.
Alex Nielsen blev hurtigt en rigtig VB'er, og 
han nåede i alt 327 kampe for VB i den 
10-årige periode, hvor han vogtede målet. 
dette er en femteplads på listen over VB'ere 
med flest kampe på førsteholdet.
karrieren i VB gav to danske mesterskaber 
(1978 og 1984), et pokalmesterskab (1981), 
landskampsdebut (1983) samt mange inter-
nationale kampe i diverse europæiske tur-
neringer. 
uden for banen bragte målmandens store 
engagement mange tillidsposter med sig, 
bl.a. som anfører for mesterholdet i 1984, 
medlem af VB’s ledende organer, formands-
posten for spillerforeningen samt medlem-
skabet af dBu’s kontraktfodboldudvalg i 
mere end 10 år.
Alex Nielsen gik fra starten ind i klubben 
og levede som VB'er med den kultur, som 
han fandt meget behag i. Især relationen 
til ungdomsarbejdet gik han meget op i, 
og utallige er de gange, hvor han holdt 
foredrag for ungdomsholdene om livet 
som topspiller foran og bag pressens kri-
tiske briller. også VB’s årsskrifter havde i 

denne periode ofte indlæg af den engage-
rede anfører, en del endda om VB’s første 
historie og om de store spillere fra perioden 
op til 1920'erne. Meget utraditionelt af en 
spiller, som kom udefra. Men det blev en 
del af Alex Nielsens kulturtilegnelse frem 
imod VB-ånden og dermed en for ham 
naturlig kombination til divisionskampene 
om søndagen i Nørreskoven.
I forbindelse med 25 års jubilæet for VB’s 
danske mesterskab i 1984 udtalte Alex Niel-
sen, at rigtige VB'ere spiller i klubben og 
ikke for klubben, hvilket havde ændret sig, 
siden 84-holdet havde vundet mesterskabet 
på en kombination af fodboldmæssig dyg-
tighed og et fighterhjerte for klubben, som 
hjalp til i de trængte situationer. 
Alex Nielsen fandt dagens topspillere egoi-
stiske og mest af alt værende små selvstæn-
dige virksomheder, som tænker mere på 
egen karriere end på klubbens resultater. 
Men når man spiller for en klub og ikke i 
en klub, er indlevelsen og engagementet en 
afmålt vare, som i mange tilfælde ikke vil 
slå helt til, udtalte den gamle VB-anfører.
Alex Nielsen fremdrog i sin tale ved samme 
lejlighed og med stor tak til klubben den 
livslærdom, som fodboldlivet i VB havde 
givet spillerne fra 84-holdet; idet man her 
havde lært at fokusere på at nyde sejren, 
mens man samtidig vidste, at den næste 
kamp altid var den vigtigste. også lærdom-
men om, at de bedst forberedte vinder i 
længden, var et forhold, som Alex Nielsen 
lagde vægt på, hvorefter han sluttelig filo-
soferede over nødvendigheden af kollekti-
vets styrke på baggrund af de individuelle 
kompetencer. Således et både og. 
Fodbold er dejligt lærerig for fundamentet 
til en senere erhvervskarriere, hvor sam-
menhold jo også skal opnås i respekten 
for individernes råderum og accepten af en 
arbejdsdeling, som bygger på nødvendighe-
den af både stjerner og fightere.
Alex Nielsen er i dag administrerende direk-
tør og ansv. chefredaktør i Mediehuset Her-
ning Folkeblad. Han er 51 år.
Han har været direktør i Herning siden 
2002, da han ankom til avisen efter 15 
år i danske Spil (tidl. dansk Tipstjeneste).
I 1987 blev Alex Nielsen nemlig efter sine 
10 år i VB ansat i dansk Tipstjeneste, først 
som marketingchef og senere igennem 11 år 
som underdirektør med ansvar for marke-
ting, salg, logistik og forretningsudvikling.

Alex Nielsen – et portræt
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Alex Nielsen satte sine fingeraftryk på pro-
duktudviklingen i det danske spillemarked, 
idet der kun eksisterede spillet Tips, da han 
startede. da han forlod spilvirksomheden 
var der introduceret spil som lotto, Quick, 
Vikinglotto, oddset, MålTips samt tv-spil-
lene Mandagschanchen (TV2), Stjernejoker 
(TV3) og dusino (dR).
om tiden i Tipstjenesten har Alex Nielsen 
ofte udtalt, at kombinationen af at give 
underholdning og drømmen til den enkelte 
dansker kombineret med den efterfølgende 

samfundsmæssige nytteværdi via Tipsmidler-
nes udlodning til de mange gode formål, 
var et ønskejob for ham.
dette til trods valgte Alex Nielsen i for-
året 2002 at tage turen til Herning Fol-
keblad, hvor han har stået i spidsen for 
udviklingsprocessen for det gamle dagblad 
frem imod dagens moderne mediehus. Fra 
en produktionsvirksomhed med trykkeri til 
en videnvirksomhed med kommunikations-
bureau, radiostationer, byportal, ugeaviser, 
distributionsselskab mm.
Økonomisk er røde tal på bundlinien vendt 
til overskud og til investeringer i nye tiltag 
for det midtvestjyske medieselskab.
Involvering i lokalsamfundet i Herning har 
Alex Nielsen prioriteret højt, og han sidder 
i dag i flere bestyrelser i området; bl.a. 
Herning Gymnasium, Innovatorium Herning, 
VisitHerning og Midtjysk lederforum. Såle-
des en rød tråd til lokal kulturinvolvering 
præcis som i årene han tilbragte i VB.
Forandringsviljen og engagementet for den 
gode sag tænder fortsat den gamle VB-
målmand, så hverken Mediehuset i Herning 
eller Midtvestjylland har næppe set de sidste 
initiativer fra Alex Nielsens hånd, mens vi 
i VB fortsat har glæden af Alex Nielsens 
gode taler og skarpe tunge ved jubilæer 
og andre festlige lejligheder.
Som rigtig VB'er følges klubben fortsat, 
og selv om FC Midtjylland er det lokale 
hold i Herning, er hjertet hos Alex Nielsen 
fortsat rødt. 
VB-kulturen ligger fortsat dybt i københav-
neren, som satte sig det mål at blive en 
rigtig VB'er. 
og den kamp vandt han...

Atter i rampelyset. Alex Nielsen (til højre) hyldes sammen 
med Gert Eg for 25-året for 1984-mesterskabet
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I VB’s gyldne periode fra 1958 til 1984 vandt 
klubben fem danske mesterskaber og dBu’s 
landspokalturnering seks gange.
dM i 1958, 1971, 1972, 1978 og 1984 og 
Pokalturneringen i 1958, 1959, 1972, 1975, 
1977 og 1981.
To gange har VB vundet ”The double ” 
(dM og Pokal samme år). Første gang og 
som første klub i 1958.
der har det sidste års tid været anledning 
til at fejre såvel 50-året for The double 
samt 25-året for det seneste dM.

50-året for »The Double” i 1958

VB har truffet aftale med Vejle kommune 
om fortsat brug af lokalerne i klubhuset på 
det gamle Vejle Stadion, hvor det bl.a. er 
hensigten at indrette et VB-Museum. derfor 
blev det besluttet at markere 50-års jubilæet 
for ”The double” søndag, den 7/12 2008 
i forbindelse med årets sidste kamp i SAS 
ligaen mod esbjerg fB og samtidig præ-
sentere de nyindrettede museumslokaler.
der var 14 spillere på 1958-holdet, men 
Svend Andersen, Tage Hveisel Hansen, Poul 
Mejer, jørgen Nielsen, jens Peter Pedersen 
og oluf Sjørup er siden afgået ved døden, 
medens Henning enoksen og Poul jensen 
havde sendt afbud. 
Tommy Troelsen, knud Herbert Sørensen, 
erik Skaaning, Gunnar jørgensen, kaj johan-
sen og erling Sørensen var dermed ene om 
at repræsentere ”double-drengene.”

efter velkomst ved VB’s formand, kaj 
kohave, lykønskede borgmester leif Skov 
og formand for kulturudvalget Peter Sikær 
kristensen med jubilæet og ønskede held 
og lykke med den fortsatte opbygning af 
museet. Peter Sikær havde fundet et over 
60 år gammelt referat fra VAF fra VB’s jyske 
mesterskab i 1947, som var hans bidrag til 
museets samlinger. den professionelle afde-
lings bestyrelsesformand, lars Skou, over-
rakte en flot gavecheck på 50.000 kr. til 
formålet, ligesom han udbragte et VB-leve 
med ønsket om et godt resultat.
1958-holdets anfører, erik Skaaning, fortalte 
på vanlig spændende måde i rim om nogle 
af de utallige oplevelser, han har haft i sit 
lange liv, hvor han har været en af klubbens 
allerstørste spiller- og lederpersonligheder.

1958-holdets yngste spiller, Tommy Troelsen 
fortalte om, hvordan det var som 17-årig 
at være på hold med spillere, hvor flere 
var 15-16 år ældre. Han huskede særligt 
de strenge amatørbestemmelser. F.eks. fik 
han først, da han spillede kamp nummer 
10 på divisionsholdet, pokalfinalen i 1958, 
af klubbens kasserer kaj Mortensen udle-
veret en rekvisition til HC Sport, som gav 
ret til at købe et par fodboldstøvler på 
klubbens regning…
Herefter blev de mange billeder og plancher 
studeret samt ikke mindst Mesterskabs- og 
Pokaltrofæerne - vundet til ejendom! de 
stolte 1958-spillere var de første, der bidrog 
hertil!

50 året for pokalmesterskabet 1959

kristi Himmelfartsdag den 7/5 1959 var VB 
for andet år i træk i dBu’s landspokalfi-
nale. der var 33.000 tilskuere til finalen 
mod AGF i Idrætsparken. den endte 1-1, og 
da der ikke blev scoret i den forlængede 
spilletid, måtte der efter de daværende 
regler spilles helt ny finale den 3/6. det 
var en hverdagsaften, hvorfor der kun var 
17.000 tilskuere.
kun Peter Poulsen, populært kaldet ”Peter 
Pind,” var ukampdygtig og blev erstattet 
af den 20-årige debutant Palle Brinch. 
de øvrige 10 VB’ere var erling Sørensen, 
kai johansen, Poul jensen, knud Herbert 
Sørensen, erik Skaaning, Gunnar jørgensen, 
Svend Andersen, Tommy Troelsen, Henning 
enoksen og Poul Mejer.

Jubilæer

The Double-drengene fejrer jubilæum: Fra venstre Tommy 
Troelsen, Knud Herbert Sørensen, Erik Skaaning, Gunnar 
Jørgensen, Kaj Johansen og Erling Sørensen
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VB vandt omkampen 1-0 og fik dermed 
anden aktie i dBu’s smukke pokal.

Målscorer var Henning enoksen, og han var 
sammen med de fleste af de øvrige fina-
ledeltagere og reservemålmand Flemming 
Trøst Poulsen og koner med til at markere 
50-året for VB-triumfen. 
Tre af spillerne, der var med til at sikre 
VB pokalen Svend Andersen, Tage Hveisel 
Hansen og Poul Mejer er nu døde. det 
er træner Frits Gotfredsen og spilleudvalgs-
medlemmerne kaj Hansen, kaj kristensen 
og kaj Hansen også. lis Hveisel Hansen og 
jytte Mejer var inviteret og deltog sammen 
med spillerne i jubilæumsarrangementet 2/5 
2009 på Vejle Stadion, hvor VB’s ungdoms-
formand Henrik jacobsen hyldede og tak-
kede de efterhånden lidt ældre spillere for 
deres præstationer dengang.
den professionelle afdelings direktør, Hen-
rik Tønder, kunne – i lighed med Henrik 
jacobsen - af aldersmæssige grunde ikke 
huske spillerne fra 1959, men kunne dog 
indskyde: ”det kan min mor! Hun havde 
Henning enoksen som lærer, da han under-
viste i den skole, hun gik på..!”

Alle havde glædet sig til igen at mødes, 
og der blev snakket meget om de mange 
gode og uforglemmelige minder fra den 
gang. Tommy Troelsen, der har et arkiv 
med alt af historisk værdi, underholdt både 
om oplevelser i forbindelse med kampe og 
især fra træningen med Frits Godtfredsen 
i hovedrollen.
erik Skaaning sørgede for, at alle gæsterne, 
herunder jBu’s Veteranklubs medlemmer, 
fik skrevet i klubbens gæstebøger, hvoref-
ter spillere og gæster var inviteret til at 
deltage i VIP-arrangement og derefter til at 
overvære SAS-liga kampen mod Brøndby.
den spændende dag sluttede i klubhuset 
på Vejle Stadion.

25 året for VB´s femte danske me-
sterskab i 1984

der har siden 1913 været spillet om det 
danske mesterskab i fodbold 95 gange. VB 
har vundet fem. I 1958, 1971, 1972, 1978 
og for femte og foreløbig sidste gang i 
1984 – efterhånden alt for længe siden…

der blev sat publikumsrekord, da 7571 til-
skuere på Brøndby Stadion søndag den 18. 
november i sæsonens sidste kamp så en 
målløs kamp. Med det ene point sluttede 
VB med 41 point - et mere end AGF.

det er nu 25 år siden, VB vandt klubbens 
femte mesterskab. Holdet blev derfor fejret 
i forbindelse med VB’s sidste hjemmekamp 
mod kolding FC d. 08-11-09 på det ny Vejle 
Stadion, hvor godt 3.600 tilskuere overvæ-
rede kamp og jubilæumspræsentation.

Med Poul erik Bech, ulrik le Fevre og 
kay Winther i spidsen for de 16 danske 
1984-mestre blev holdet præsenteret i pau-
sen og igen hyldet for mesterskabet, hvilket 
kunne give de lidt forsømte Crazy Reds 
lejlighed til at synge: ”Vi er mestrene!”

efter at VB for nylig havde sendt Brøndby 
ud af dBu’s landspokalturnering, havde de 
mange fremmødte VB-tilhængere håbet og 
ikke mindst jubilarerne ønsket sig en sejr i 
efterårets sidste hjemmekamp i 1. division 
i gave, men VB’erne havde en offday, så 
dette blev desværre ikke imødekommet.
Alex Nielsen kom til VB som klubbens første 
kontraktspiller i 1977. På spillernes vegne 
takkede han for de mange års samarbejde 
og for initiativet til dagens arrangement. 
Han takkede som anfører på spillernes veg-
ne for de mange år i VB og de mange 

Den lille troldmand Allan Simonsen i fokus, da DM holdet 
1984 hyldes på banen for 25 års jubilæet

Erik Skaaning med pokalen i spidsen for 1959-holdet
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oplevelser og betonede den betydning, hans 
tid i VB har haft for ham personligt. 
”der er forskel på at spille i en klub eller 
for en klub.” dette statement fra den gamle 
anfører, er der måske netop nu al mulig 
grund til at hæfte sig ved!
Alex Nielsens tale er i sin helhed bragt 
andetsteds i Årsskriftet.
julian Barnett, john laursen, Brian Bertelsen 
(Schweiz), Peter kjær (arbejde), knud Her-
bert Sørensen (brokoperation) og topscorer 
Steen Thychosen. (arbejde) havde meldt fra, 
men jørgen Bach Andersen, Tommy Ander-
sen, kurt Bakholt, Gert eg, Peter Hansen, 
Per jørgensen, Troels knudsen, Henrik lund, 
Alex Nielsen, ole Møller Nielsen, Michael 
damm Pedersen, Henrik Ravn, Allan Simon-
sen, john Sivebæk og Torben Sørensen 
mødte op og de fleste med damer. enkelte 
havde taget deres halvvoksne sønner med, 
så de også kunne opleve lidt af atmosfæ-
ren fra den tid, fædrene fodboldmæssigt 
var på toppen.

jubilæumsarrangementet tog sin begyn-
delse på det gamle Vejle Stadion i det 
museum i klubhuset, som man er i fuld 
gang med at indrette. I anledning af det 
aktuelle jubilæum indgik meget materiale 
med erindringer af forskellig slags og ikke 
mindst det flotte dBu- trofæ, VB vandt til 
ejendom i 1984.

VBs formand kaj kohave bød velkommen 
og benyttede lejligheden til på klubbens 
vegne endnu en gang at takke hver især 
for deres indsats og optræden i kampene, 
som gennem mange års forløb har bidra-
get til at skabe det brand, VB har fået 
og fortsat har.

Inden VB-kolding FC kampen deltog spil-
lerne i VIP arrangementet med de impone-
rende mange sponsorer, og efter kampen 
blev dagen afsluttet i det gamle klubhus 
med servering af smørrebrød.

Ejgil Jensen

Divisionsholdet – danske mestre 1984. 
Bagerst fra venstre: Gert Eg, Knud Herbert Sørensen, Steen Thychosen, John Sivebæk, Jørgen Bach Andersen, Alex 
Nielsen, Vagn Damm Pedersen (massør), 
Midten fra venstre: Tommy Andersen, Kay Winther (holdleder), John Laursen, Henrik Lund, Brian Bertelsen, Troels 
Knudsen, Per Jørgensen, Henrik Ravn, Ole Møller Nielsen, Kurt Bakholt, 
Nederst fra venstre: Michael Damm Pedersen, Peter Hansen, Julian Barnett, Torben Sørensen, Allan Simonsen og Poul 
Erik Bech (træner)
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500 kampe

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

400 kampe

Knud Herbert 

Sørensen(2) ....................... 476 

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

300 kampe

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

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

Jørgen Markussen ........... 324 

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

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

250 kampe

John Sivebæk ................... 296 

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

Poul Erik Østergaard ...... 289 

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

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

Per Jørgensen .................. 276 

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

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

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

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

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

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

200 kampe

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

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

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

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

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

Alex Nørlund ................... 229 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Torben Sørensen .............. 210 

Svend Pedersen ............... 209 

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

Bent Sørensen .................. 200 

150 kampe

Jens Jørn Jensen ............. 197 

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

Johnny Mølby .................. 194 

Steffen Kielstrup ............. 190 

Knud Herbert Sørensen .187 

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

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

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

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

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

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

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

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

Knud Nørregaard ............ 175 

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

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

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

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

Gunnar Jørgensen ........... 160 

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

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

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

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

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

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

100 kampe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jesper Søgaard ................ 140 

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

Brian Steen Nielsen ........ 134 

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

Harald Knudsen-Jensen .. 131 

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

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

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

Dan Sørensen ................... 127 

Jørgen Bach Andersen ... 127 

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

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

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

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

Niels Chr. Hüttel.............. 116 

Erling Sørensen ................ 116 

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

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

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

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

Adeshina Lawal ............... 111 

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

Ole Møller Nielsen .......... 110 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bora Zivkovic ..................... 96 

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

Tommy Knudsen ................ 96 

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

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

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

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

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

Brian Nielsen ...................... 94 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hugo Sørensen .................. 84 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karl Aage Damsgaard ...... 77 

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

Selvmål ................................ 73 

Valentino Lai...................... 73 

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

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

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

Lars-Peder Pedersen .......... 72 

Lasse Ottesen ..................... 72 

Carsten Andersen .............. 71 

John Larsen ........................ 71 

Jimmy Nielsen .................... 70 

Eduardo Delani .................. 70 

Keld Bordinggaard ............ 69 

Steen Juuelsen ................... 68 

Keld Hansen ....................... 68 

Benny Poulsgaard .............. 68 

Axel Hansen ....................... 66 

Ib Skotnborg ...................... 65 

Lars Rosengaard ................ 63 

Jacob Thychosen ................ 62 

Kurt Fritsen ........................ 61 

Willy Madsen ..................... 60 

Ulrik Johansen ................... 60 

Niels Schmidt ..................... 60 

Nicolai Wael ....................... 59 

Jørgen Albrechtsen ........... 59 

Axel Wulff .......................... 58 

Dejvi Glavevski ................... 58 

Lars Kølbæk ....................... 58 

L. K. Larsen ........................ 58 

Alfred Møller ..................... 55 

Dario Mijatovic .................. 54 

Ingvard Knudsen-Jensen ... 54 

Henry Henriksen ................ 54 

Nicolai Jørgensen .............. 54 

Otto Ejsing ......................... 53 

Anders Nordstrøm ............. 53 

Ronni Bagge ...................... 53 

Jørgen Jørgensen .............. 52 

Henrik Smedegaard .......... 52 

Per Madsen ........................ 51 

Thomas Thorninger ........... 51 

Chr. Høgni Jacobsen ......... 51 

Poul Erling Poulsen .......... 50

Spillerranglisten
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Målscorere gennem tiden

Over 150 mål
Bent Sørensen  ................ 157 
Jørgen Markussen  ......... 152 

Over 100 mål
Karsten Lund  ................. 140 
Tommy Troelsen ............. 130 
Poul Mejer  ..................... 128 
Charles Knudsen  ............ 122 
Willy Hansen  .................. 113 
Henning Enoksen  .......... 111 
Allan Simonsen  .............. 104 
Steen Thychosen  ............ 101 
Laurits Andersen  ............. 97 
Ib Jacquet  ......................... 81 
Selvmål  .............................. 77 
Gert Eg  ............................. 71 
Poul Bilde  ......................... 69 
Even Stauner  .................... 68 
Carlo Hansen  ................... 68 
Ulrik Balling  ..................... 68 
Ulrich Thychosen  ............. 65 
Ole Fritsen  ........................ 62 
Tommy Hansen  ................ 62 
Knud Winding  ................. 62 
Harald Knudsen-Jensen  .. 61 
Julian Barnett  .................. 56 
Knud Nørregaard  ............ 55 
Erik Skåning  ..................... 53 
Svend Andersen  ............... 51 

50 mål og derunder
Poul Hartmann  ................ 50 
Brian Rasmussen  .............. 49 
Jesper Mikkelsen  ............. 48 
Iver Schriver  ..................... 48 
Kasper Dalgas  .................. 45 
Carl Lundsteen  ................. 43 
Alex Nørlund  ................... 41 
John Sivebæk  ................... 41 
Finn Johansen  .................. 41 
Jesper Søgaard  ................ 40 
Knud Herbert Sørensen(2) 39 
Adeshina Lawal  ............... 39 
Harry Andreasen  ............. 38 
Michael Rasmussen  ......... 37 
Poul Erik Østergaard  ...... 37 
Henrik Fig  ........................ 36 
Tommy Andersen  ............ 35 
Henry Henriksen  .............. 32 
Svend Pedersen  ............... 32 
Kim Nørholt  ..................... 32 
Svend Sundien  ................. 31 

Ulrik le Fevre  ................... 31 
Leif Sørensen  ................... 31 
Henrik Risom  ................... 31 
Helmuth Pedersen  ........... 30 
Peter Graulund  ................ 30 
Brian Christensen  ............ 29 
Jacob Svinggaard  ............ 29 
Kaj Poulsen  ...................... 29 
Felix Salomon  .................. 28 
Axel Hansen  ..................... 27 
Axel Wulff  ........................ 27 
Kenneth Knudsen  ............ 27 
Finn Christensen  .............. 27 
Pablo Piñones-Arce  ......... 26 
Jan Knudsen  .................... 26 
Hans Christensen  ............. 26 
Brian Berthelsen  .............. 25 
Per Madsen  ...................... 25 
Johnny Mølby  .................. 24 
Jerry Brown  ...................... 23 
Knud Herbert Sørensen  . 21 
Kim Kristensen  ................. 20 
Vagn Hedeager ................ 20 
Frantz Padetsky  ............... 20 
Tommy Knudsen  .............. 19 
Magnus Jensen  ................ 19 
Bent Christensen  ............. 19 
Brian Nielsen  .................... 19 
Tage Hveisel Hansen  ...... 19 
Preben Thomsen  .............. 19 
Jørgen Nielsen  ................. 18 
Kenneth Brylle  ................. 18 
Alfred Møller  ................... 17 
Karl Aage Damsgaard  .... 17 
Niels Erik Andersen  ........ 17 
Nicolai Wael  ..................... 16 
Hans Junker  ..................... 16 
Helge Jensen  .................... 16 
Jens Jørn Jensen  ............. 16 
Peter Degn  ....................... 15 
Normann Knop  ................ 15 
Kaj Sørensen  .................... 15 
Chris Hermansen  ............. 15 
Issey Nakajima-Farran  ..... 15 
Torben Sørensen  .............. 15 
Henning Rasmussen  ........ 15 
Eduardo Delani  ................ 14 
Keld Bordinggaard  .......... 14 
Mads Beierholm  .............. 14 
Henning Andersen  .......... 14 
Steffen Kielstrup  ............. 14 
Lars-Peder Pedersen  ........ 13 
Jens Madsen  .................... 13 

Dejvi Glavevski  ................. 13 
Egon Therkelsen  .............. 13 
Thomas Thorninger  ......... 13 
Aage Sørensen  ................. 12 
Hugo Sørensen  ................ 12 
Preben Elkjær  .................. 12 
Lasse Lauth  ...................... 12 
Carsten Pedersen  ............. 12 
Henrik Ravn  ..................... 12 
Gunnar Jørgensen  ........... 11 
Otto Petersen  .................. 11 
Jan Sønksen  ..................... 11 
Flemming Andreasen  ...... 11 
Christian Keller  ................ 11 
Lasse Ottesen  ................... 11 
Christian Jørgensen  ......... 11 
Palle Brinch  ...................... 11 
Keld Hansen  ..................... 10 
Kurt Bakholt  .................... 10 
Ole Møller Nielsen  .......... 10 
Valentino Lai .................... 10 
G. Guldbrandsen  ............. 10 
Thomas Gravesen  ............ 10 
Tommy Christensen  ......... 10 
Carsten Andersen  ............ 10 
Jørgen Jørgensen  ............ 10 
Thorkild Knudsen  .............. 9 
Flemming Serritslev  ........... 9 
John Larsen  ........................ 9 
Niels Chr. Hüttel ................ 8 
Niels Ejner Gammelgaard  8 
Knud Baun Christensen  .... 8 
John Laursen  ...................... 8 
Chr. Høgni Jacobsen  ......... 8 
Alphonse Tchami  ............... 8 
Erik Bo Andersen  .............. 8 
Henrik Smedegaard  .......... 8 
Mogens Nielsen  ................. 8 
Allan Gaarde  ...................... 7 
Klaus Eskildsen  .................. 7 
Oluf Sjørup  ........................ 7 
Carl Rasmussen  .................. 7 
Henrik Toft  ......................... 7 
Dan Sørensen  ..................... 7 
Lars Døhr  ............................ 6 
Henrik Bøgebjerg  .............. 6 
Mark Strudahl  .................... 6 
Jørgen Nielsen (2)  ............. 6 
Holger Soelberg  ................ 6 
Verner Jensen  .................... 6 
Ulrik Johansen  ................... 6 
Egon Skov  .......................... 6 
Rene Schmidt  ..................... 6 

Benny Poulsgaard  .............. 6 
Bora Zivkovic  ..................... 6 
Carsten Jensen  ................... 6 
Chris Sørensen  ................... 6 
Sladan Peric  ....................... 6 
Steen Juuelsen  ................... 6 
Søren Pallesen  ................... 5 
Dario Mijatovic  .................. 5 
Poul Jensen  ........................ 5 
Christian Lundberg  ............ 5 
Charles Lindholm  ............... 5 
Michael Blom  ..................... 5 
Carl Johnsen  ...................... 5 
Torben Christensen  ........... 5 
Torben Juhler  ..................... 5 
Johannes Fischer  ................ 5 
Adda Dejziri  ....................... 5 
L. K. Larsen  ........................ 5 
Per Frederiksen  .................. 5 
Eduard Demenkovets  ........ 5 
Nicolai Jørgensen  .............. 5 
Kern Lyhne  ......................... 4 
Sammy Youssouf  ............... 4 
Per Jørgensen  .................... 4 
Svend Hansen  .................... 4 
Calle Facius  ........................ 4 
Leon Dupont  ...................... 4 
Bent Blom  .......................... 4 
Axel Petersen  ..................... 4 
Torben Sangild  .................. 4 
Jens Peter Pedersen  .......... 4 
Arne Peter Sørensen  ........ 4 
Alan Hansen  ...................... 4 
Ibrahim Salou  .................... 4 
Danny Jung  ........................ 4 
Martin Borre  ...................... 4 
Jesper Olesen  ..................... 3 
Henrik Holm  ...................... 3 
Henrik Lund  ....................... 3 
Jesper Ljung  ....................... 3 
Jacob Laursen  .................... 3 
Gert Jensen  ........................ 3 
Ejner Friis  ........................... 3 
Morten Bech  ...................... 3 
Jens Poulsen  ....................... 3 
Anders Nordstrøm  ............. 3 
Arthur Bressendorff  .......... 3 
Carsten Hemmingsen  ........ 3 
Axel Madsen  ...................... 3 
Axel Mortensen  ................. 3 
Jader »Baré« Spindler  ...... 3 
Peter Gravesen  .................. 3 
Peter Poulsen  ..................... 3 
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Ekaus Nielsen  ..................... 3 
Jørgen Albrechtsen  ........... 3 
Mogens Pladsbjerg  ............ 3 
Mads Spur-Mortensen  ....... 3 
Ditmar Gramstrup  ............. 3 
Ronni Bagge  ...................... 3 
Anders Gabel  ..................... 3 
Adolf Petersen  ................... 3 
Justice Erhenede  ................ 2 
Julius Hansen  ..................... 2 
Johnny Hansen (2)  ............ 2 
Mathias Hansen  ................. 2 
Jan Larsen (2)  .................... 2 
Gert Simonsen  ................... 2 
Jacob Thychosen  ................ 2 
Baba Collins  ....................... 2 
Greg Schwager  .................. 2 
Tommy Schram  .................. 2 
Anders Post Jacobsen  ....... 2 
Jens Ole Andersen  ............ 2 
Oluf Andersen  ................... 2 
Peter Hansen  ..................... 2 
Orla Hansen  ....................... 2 
Aage Møller  ....................... 2 
Peter Kjær  .......................... 2 
Aage Haugesen  ................. 2 
Allan Dyring  ....................... 2 
Willy Scheepers  .................. 2 

Hagbard Andreasen  .......... 2 
Erling Poulsen  .................... 2 
Kaj Andersen  ..................... 2 
Torben Westmark  .............. 2 
Lennart Lynge Larsen  ....... 2 
Lasse Kronborg  .................. 2 
Carl Hansen  ........................ 2 
Martin Andersen  ............... 2 
Denny Andersen  ................ 2 
Frank Olsen  ........................ 2 
Lars Kølbæk  ....................... 2 
Brian Steen Nielsen  .......... 2 
Philip Lund  ......................... 2
Claus Frandsen  ................... 2 
Heine Christensen  ............. 2 
Klebér Saarenpää  .............. 2 
Bjarne Schouw  ................... 2 
Conny Laursen  ................... 2 
Thomas Røll  ....................... 2 
Peter Christiansen  ............. 2 
Danilo Arrieta  .................... 1 
Christian Madsen  ............... 1 
Johnny Hansen  .................. 1 
Chris Sørensen (2)  ............. 1 
Claus Jensen  ....................... 1 
Hans Sielemann  ................. 1 
Henning Toft  ..................... 1 
Chidi Omeje  ....................... 1 

Christian Petersen  ............. 1 
Bruno Andersen  ................ 1 
Jacob Bresemann  ............... 1 
Brian Pedersen (2)  ............ 1 
Bjarne Eriksen  .................... 1 
Egon Ibsen  ......................... 1 
Egon Jepsen  ....................... 1 
Bo Harder  ........................... 1 
Flemming Johansen  .......... 1 
Georg Krogh  ...................... 1 
Henrik Olesen  .................... 1 
Arne Stockfisch  .................. 1 
Bruun  .................................. 1 
Børge Samson  .................... 1 
Jacob Olsen  ........................ 1 
Elmer Bertelsen  ................. 1 
Bent Andersen  ................... 1 
Edu Silva  ............................. 1 
Kristoffer Johannsen  ......... 1 
Karsten Pedersen  ............... 1 
Peter Nørgaard  .................. 1 
Torben Knop  ...................... 1 
Poul Erik Bech  ................... 1 
Poul Erik Bækgaard  .......... 1 
Michael Præst  .................... 1 
Preben Birn  ........................ 1 
Ken B. Olsen  ..................... 1 
Rasmus Würtz  .................... 1 

Peter Løwenstein  ............... 1 
Magnus Wikström  ............. 1 
Poul Mølgaard  ................... 1 
Stig Friis  .............................. 1 
Stig Jørgensen  ................... 1 
Laurits Ravn  ....................... 1 
Lars Villadsen  ..................... 1 
Niels Wodskou  ................... 1 
Lars Rud  ............................. 1 
Lars Rosengaard  ................ 1 
Svend Eg  ............................ 1 
Svend Møller  ...................... 1 
Knud Kjær  .......................... 1 
Niels Præstegaard  ............. 1 
Willy Madsen  ..................... 1 
Wassim El Banna  .............. 1 
Jørn Simmenæs  ................. 1 
Ole Verner .......................... 1 
Otto Ejsing  ......................... 1 
Palle Jensen  ....................... 1 
Jørgen Bach Andersen  ..... 1 
Vagn Pedersen  ................... 1 
Aage Vesterlind  ................. 1 
Jonas Halling Frederiksen .. 1 
Aage Christensen  .............. 1

Barbeque grillkølle
Spareribs
Grillet kyllingespyd
Saftige krydrede Hotwings
Lækker mør Roaststeg
Flødekartoffler
KartoffelbådeKartoffelbåde
Bearnaisesauce
Barbequesauce
Stor og lækker salatbar 
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Nekrologer

Jesper Lund
jesper lund døde 12. maj, 
67 år.
jesper var født på Sønder-
marken, og efter sin sko-
legang blev han udlært 
som maskinarbejder, fort-
satte sin uddannelse, blev 
maskintekniker og senere planlægningsle-
der i ISS, inden han i en forholdsvis tidlig 
alder måtte stoppe.
Selv om jesper boede på Søndermarken 
var VB den meget sports- og ikke mindst 
fodboldglade families klub, hvor jesper 
begyndte at spille fodbold, da han blev 
gammel nok til at kunne optages. Som det 
ses af det første billede af jesper i VBs 
årsskrift 1954, spillede han sammen med 
sin 1½ år yngre bror, karsten, på klubbens 
bedste lilleputhold. også den tredje bror, 
Morten, spillede i VB.

jesper debuterede på divisionsholdet i dBu’s 
landspokalturnering på Vejle Stadion mod 
esbjerg fB i 1962 og spillede enkelte divi-
sionskampe, men ellers flest på  klubbens 
dS-, jS-, talent- og senere oldboyshold. 
jespers sociale og positive indstilling og 
meget korrekte optræden gjorde ham til 
et naturligt valg som anfører i mange af 
sit holds kampe.
efter sin aktive karriere var jesper i flere 
perioder træner og leder i seniorafdelingen. 
Han fik også andre opgaver, bare det på 
den ene eller anden måde gavnede klub-
ben. jesper var med i mange nye aktivi-
teter og salgsgrupper og skaffede mange 
penge til klubbens fortsat voksende krav 
om økonomi.

I sit otium nød jesper bl.a. samværet i VB’s 
Seniorklub (medlemmer over 60 år), hvor 
han berigede møderne og vennerne med 
sit altid strålende humør.
jesper var gift med ulla i mere end 40 år, 
og hun fulgte ofte med jesper i klubben 
og gav en hånd med, når det gjaldt om 
at få det sociale til at fungere.
der var en datter, Annette, og søn, Thomas, 
i ægteskabet.
Thomas, der havde arvet jespers gener 
og familiens interesse for fodbold, var en 
talentfuld målmand i VB’s Fodboldskole.

Æret være Jespers minde

Frede Thomsen
den 5. november døde 
Frede, 70 år.
Fodbold havde altid fyldt 
meget i Fredes tilværelse. 
Han var aktiv i skolen, klub-
ber og spillede, når der var 
mulighed for det.
I Vejle arbejdede Frede i salgs- og reklame-
branchen, blandt andet hos VAF. Han var 
trofast tilskuer på Vejle Stadion, og hans 
interesse for fodbold og VB kom klubben 
til gode. Blandt andet i salgsgruppen, 
der skaffede økonomi til veje ved salg af 
annoncer, reklamer og nye aktiviteter, og 
han blev i 1984 VB’s første fastansatte til 
dette arbejde indtil 1990, hvor en ny og 
større organisation krævede det.
Frede sad i en periode i VB’s Venners 
bestyrelse.
udover sin kone, ellen, der i mange år var 
oldfrue på den jyske Idrætsskole, efterlader 
Frede sig en datter og to sønner.

Æret være Fredes minde

Robert Nielsen
den 11. maj døde Robert Nielsen.
Han blev 94 år og var klubbens ældste 
medlem.
der er sikkert ikke mange af VB’erne, der 
husker, Robert, kaldet ”Sommerfugl”, bort-
set fra VB’s Seniorklubs medlemmer.
Robert kom sammen med sine forældre til 
Vejle i 1933 og blev nabo til VB’s daværende 
førsteholdsmålmand, Frants Petersen, som 
fik Robert med til VB, hvor han i øvrigt 
også blev målmand.
Robert blev ansat ved dSB i Fredericia, hvor 
han spillede og senere blev formand for 
Fredericia Boldklub.
Han var fortsat medlem af VB, senere 
VB’s Venner og sidst til sin død af VB’s 
Seniorklub, hvor han deltog i møderne i 
det omfang, hans helbred tillod det.

Æret være Roberts minde

Ejgil Jensen
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Fra dagbogen

December 2008

5.  Steffen kielstrup bliver udtaget til 
ligalandsholdet, som i januar skal ti 
dage til Thailand.

7.   50 års jubilæet for VB’s første dan-
ske mesterskab og landspokaltitel 
fejres  i forbindelse med VB’s sidste 
kamp i  SAS ligaen i 2008.

   Samtidig indvies VB’s nye muse-
umslokaler i klubhuset på Vejle Gl. 
Stadion.

 
7.   Vejle Boldklub siger med efterårets 

sidste kamp farvel til tre spillere. 
Thomas Røll vender tilbage til FC 
Midtjylland efter endt lejeaftale, 
mens danilo Arrieta og Wassim el 
Banna begge har kontraktudløb.

10.  Bredballe IF får i pausen af kampen 
mod esbjerg fB overrakt en check på 
20.000 kr. af sportschef Hans lauge. 
Pengene tilfalder kuV-klubben, fordi 
19-årige jonas Halling, der er opfo-
stret i Bredballe IF, har fået debut 
på Vejle Boldklubs førstehold. 

15. VB’s årsskrift nummer 55 udkommer.

16.   endnu en ungdomsspiller har valgt at 
satse på en fremtid i Vejle Boldklubs 
ungdomsafdeling. det er midtbane-
spilleren Sebastian Spornberger, der 
fra 1. januar skifter fra Sønderborg

28.   VB- og A-landsholdsspiller, nu sports-
chef i AGF, Brian Steen Nielsen, 
fylder 40 år.

Januar 2009

6.  Vejle Boldklub ansætter ole Schwen-
nesen som ny assistenttræner.

9.  Tidligere spiller og ældste medlem, 
Norman knop, fylder 85 år.

10.  kaj kohave og Henrik jacobsen 
deltager i jBu’s årsmøde i Herning, 
hvor Bent Clausen, Haderslev, efter-
følger Benny Hansen, Glejbjerg, som 
formand.

11.   VB vinder oddset Cup i Brøndby Hal-
len – det uofficielle dM i indendørs 
fodbold.

12.   Steffen kielstrup må melde afbud til 
ligalandsholdsturen, da han stadig 
døjer med eftervirkningerne fra sam-
menstødet med Mikkel Bischoff i 
Brøndby-kampen.

14.   Vejle Boldklub ophæver kontrakten 
med den portugisiske venstre back 
Helder Cabral. 

15.   Vejle Boldklub lejer den nigerianske 
angriber Baba Collins i FC Midtjyl-
land.

15.  Vejle Boldklub køber midtbanespil-
leren Allan Gaarde i norske Viking 
Stavanger. den 33-årige spiller har 
skrevet en 2-årig kontrakt med klub-
ben. 

16.   Adeshina lawal udlejes til lyngby 
Boldklub. Aftalen gælder frem til 
sommeren 2009.

17.  Tidligere VB-spiller, Stig jørgensen, 
fylder 60 år.

19.   kolding FC lejer forsvarsspilleren 
Michael Præst i Vejle Boldklub. 

21.  Tidligere VB- og A-landsholdsspiller, 
knud Herbert Sørensen (1) fylder 75 
år.

23.   Vejle Boldklub sælger den unge 
svenske midtbanespiller dalil Benya-
hia til Brommapojkarna. 

23.  old Boys generalforsamling med ser-
vering af gule ærter og wienerschnit-
zel i klubhuset på Vejle Stadion.

25.  VB’er, A-landsholdsspiller og senest 
udlandsprofessionel i Celtic og ever-
ton, Thomas Graversen, deltager i 
indendørsstævne i Petersmindehallen 
i Vejle og udtaler til VAF, at han har 
sluttet som spiller på eliteniveau



154

26.   Vejle Boldklub køber venstrebacken 
Martin Pedersen fra de danske 
mestre AaB. den 25-årige forsvarsspil-
ler har skrevet under på en 3-årig 
kontrakt. 

26.  Tidligere VB-spiller Gert Roland jen-
sen fylder 60 år.

28.  33 medlemmer til VB’s ordinære 
generalforsamling i klubhuset på 
Vejle Stadion.

 
Februar 2009

2.   Vejle Boldklub køber den ghanesiske 
angriber Ibrahim Salou i den tyske 
2. Bundesligaklub MSV duisburg. 
Angriberen tiltræder på en 2½-årig 
kontrakt.

2.  Rasmus Würtz – tidligere landsholds-
spiller og midtbanedynamo – lejes 
frem til sommerpausen hos FC 
københavn. 

3.   Vejle Boldklubs unge forsvarstalent 
Niels Bisp Rasmussen bliver udtaget 
til u-16-landsholdet, der i perioden 
19.-25. februar deltager i en turne-
ring i Portugal. 

11.   Tidligere VB-spiller Palle Brinch fylder 
70 år.

18.   jakob Nielsen, 15-årig midtbanetalent 
fra Toftlund, skriver en 3-årig kon-
trakt med Vejle Boldklub. 

27.   Vejle Boldklub og Sammy Youssouf 
ophæver den skadesplagede angribers 
kontrakt. 

28.   VB’s Venner er traditionen tro vært 
for suppe ved seniorafdelingens træ-
ningsstart.

  Trænerne erik jensen, Serie 1, og 
leif dam, Serie 4, orienterer om den 
forestående sæson.

Marts 2009

1.   VB spiller 1-1 mod Nordsjælland i 
forårspremieren i SAS ligaen.

1.   VB-medlem Per Abrahamsen fylder 
50 år.

4.    Vejle Boldklub udlejer den svenske 
angriber Pablo Piñones-Arce til Brom-
mapojkarna

9.   kristian Fæste – talentfuld Vejle-
keeper – bliver udtaget til trænings-
samling med u-19-landsholdet. 

17.   Vejle Boldklub ophæver samarbejdet 
med cheftræner ove Christensen. 
Talentchef lasse Christensen og ass.
træner ole Schwennesen overtager 
ansvaret for SAS liga-holdet. 

19.   Vejle Boldklub forlænger kontrakten 
med det 17-årige midtbanetalent 
Azer Busuladzic med yderligere to år 
fra sommeren 2009. 

21.   Tidligere VB-spiller ole Grundholm 
fylder 70 år.

24.   Vejle Boldklub åbner i samarbejde 
med klubbens 32 samarbejdsklub-
ber i kuV (klubsamarbejdet om 
ungdomsfodbolden på Vejle-egnen) 
et trænerakademi for børne- og 
ungdomsfodbold-trænere.

25.   148 virksomheder og over 350 perso-
ner havde onsdag fundet vej til den 
første af de to årlige netværksdage, 
der denne gang bliver afviklet i dGI-
Huset Vejle.

25.  Vejle Boldklub har i den næste uges 
tid besøg af den 27-årige brasilianer 
jefthon Ferreira de Sena. Han har 
senest spillet for de russiske mestre 
Rubin kazan. Brasilianeren kan både 
spille i midterforsvaret og på den 
centrale midtbane.

27.  27. VB’s u-19-målmand kristian Fæste 
er blevet udtaget til u-19-landshol-
det, som fra 7.-12. april spiller tre 
kampe i Portugal i en international 
turnering.

29.   Tidligere VB-spiller otto ejsing fylder 
80 år.

 
April 2009

2.   Tidligere VB-spiller jørgen Bach 
Andersen fylder 50 år.
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3.    VB Plus A/S har i samarbejde med 
Hanssen equity A/S og ole Nonbye 
A/S erhvervet sig 80 procent af den 
3-d grafiske Vejle-virksomhed Zign-up 
ApS.

9.-
12.  VB’s Venners kræmmermarked med 

blandt andet Nordisk Tivolipark er en 
stor succes i dejligt solskinsvejr

12.   Tidligere formand i VB’s Venner, 
bestyrelsesmedlem i VB, kurt kristen-
sen, fylder 70 år.

15.   15-årige Benjamin Hansen skifter 
efter sommerferien Næsby Boldklub 
ud med Vejle Boldklub. Hos sidst-
nævnte er man glade for, at det er 
lykkedes at tilknytte den talentfulde 
midterforsvarer til klubben.

16.   Vejle Boldklub henter den lovende 
offensive spiller kasper Høst i Næsby 
Boldklub. 93’eren, der er førsteårs 
u-17-spiller, begynder i VB efter som-
merferien.

24.   VB-medlem Anders Bloch fylder 75 
år.

24.  Vejle Boldklub Holding A/S offentlig-
gør sin årsrapport for 2008. 

Maj 2009

1.   Vejle Boldklub Holding A/S har 
konstitueret sig efter gårsdagens 
generalforsamling. Ny formand bliver 
Niels duedahl, mens Anders kirk 
johansen og Søren Hanssen begge 
er næstformænd. de udgør sammen 
med Torben Bang den fire mand 
store bestyrelse.

2.  50 års jubilæum for VB’s anden aktie 
i dBu’s landspokalturnering på Vejle 
Stadion, hvor pokalvinderne fra 1959 
fejres i forbindelse med VB’s kamp 
mod Brøndby i SAS ligaen.

3. VB fylder 118 år.

3.  VB Senior Support har 50 deltagere 
til turen til kamp i Bundesligaen på 
et udsolgt Nordbank Arena mel-
lem HSV og Hertha Berlin. oveni 
den store fodboldoplevelse, kampen 
er for Ronni Nielsen, bliver de  to 
tipskonkurrencer det også, idet han 
vinder dem begge.

5.   Vejle Boldklubs spillertrup har valgt 
at sponsere en gratis fanbus til søn-
dagens vigtige udekamp mod Sønder-
jyske. derudover har Vejle Boldklubs 
samarbejdspartner Vejle Turisttrafik 
valgt at følge trop med endnu en 
bus, så i alt 100 VB-fans kan komme 
gratis til fodbold søndag.

7.   Vejle Boldklub forlænger kontrakten 
med den 19-årige midtbanespiller 
jonas Halling. den nye aftale gælder 
fra sommer og to år frem til som-
meren 2011.

13.  VB-medlem Bent Skov fylder 80 år.
 
24.   Vejle Boldklub taber med 3-2 til 

Randers FC. Nederlaget betyder, at 
holdet rykker ned i 1. division.

31.  Vejle Boldklub præsenterer den 
45-årige svensker Mats Gren som ny 
cheftræner. Han kommer fra et job 
som assistenttræner i Grasshopper 
Club Zürich og tiltræder efter som-
merpausen på en 3-årig kontrakt.

Juni  2009

1.   85 år siden Vejle Stadion blev taget 
i brug.

10.   Vejle Boldklub skriver en 2-årig kon-
trakt med den 18-årige venstre back 
erik Marxen.

12.   Assistenttræner ole Schwennesen 
stopper med omgående virkning i 
Vejle Boldklub for at tiltræde et 
lignende job i Sønderjyske. 

12.   Claus Nørgaard, træner for Vejle 
Boldklubs u-17-ligahold, har efter 
fem år som træner i Nørreskoven 
sagt ja til nye udfordringer. den 1. 
august tiltræder han i en fuldtidsstil-
ling i dBu, hvor han bliver talent-
træner for u-16 drenge i Talentcen-
ter Vest.
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13.  VB vinder 1-0 over køge på Vejle ny 
Stadion i dBu’s landspokalturnering 
for veteraner over 40 år.

17.  lars Bilde har efter to års ansættelse 
i Vejle Boldklub valgt at søge nye 
udfordringer og fratræder derfor sin 
stilling som direktør i VB Plus A/S 
med udgangen af juni måned.

20.  Farvel til Nordre Stadion. VB’s Venner 
inviterer til farvel-arrangement.

22.  Vejle Boldklub tilknytter Nicolai Wael 
som assistentræner. Wael kommer 
fra en stilling som assistenttræner og 
talentchef i Sønderjyske. Som spiller 
har Nicolai repræsenteret bl.a. Søn-
derjyske, oB og Vejle Boldklub.

23.   Vejle Boldklubs talentfulde midtbane-
spiller Bogi Reinert Petersen, der til 
daglig optræder på Vejle Boldklubs 
u-17-ligahold, er blevet udtaget til 
en træningssamling med det færøske 
u-17-landshold.

25.   19 spillere er på plads på Vejle Sta-
dion, da Vejle-truppen under ledelse 
af Mats Gren træner for første gang 
efter ferien.

25.  Sidste kamp spilles på Nordre Sta-
dion, som nu nedlægges. VB’s u-13 
piger taber semifinalen om jM til 
Haderslev 0-2.

29.   Vejles borgmester leif Skov og VB’s 
formand, kaj kohave, tager første 
spadestik til det kommende kluban-
læg, VB Parken, i lysholt.

29.   Vejle Boldklub har den 23-årige 
svensker johan Friberg da Cruz til 
prøvetræning. Svenskeren, der både 
kan spille i det centrale forsvar og 
på den centrale midtbane, har det 
seneste halve år spillet i Blokhus FC. 
Han træner med VB-truppen i denne 
uge.

 
Juli 2009

3.   Vejle Boldklub og angriberen Pablo 
Piñones-Arce er blevet enige om at 
stoppe samarbejdet, som ellers løber 
frem til den 31. december 2009.

6.   Vejle Boldklub indgår en 1-årig 
aftale med den 29-årige målmand 
Casper jacobsen, der bliver tilknyttet 
klubben på en deltidskontrakt.

6.   Vejle Boldklub forlænger aftalen med 
Philip lund med to år frem til den 
30. juni 2011. den 19-årige offensiv-
spiller af egen avl kan spille både 
på midtbanen eller i angrebet.

7.   Vejle Boldklub ophæver kontrakten 
med Sladan Peric. Forsvarsspilleren 
fortsætter karrieren i den nyopryk-
kede 1. divisionsklub FC Vestsjælland.

7.   Vejle Boldklub har i resten af denne 
uge den 24-årige angriber jesper 
Rasmussen fra Svendborg til prøve-
træning. 

8.  Serie 1-træner, erik jensen, fylder 50 
år.

13.   Vejle Boldklub har i denne uge den 
21-årige centrale midtbanespiller 
Mathias Schlie til prøvetræning. Han 
kommer fra 2. divisionsklubben FC 
Hjørring

25.   Vejle Boldklubs nigerianske akademi 
vinder u-19-finalen ved dana Cup i 
Hjørring med en 1-0 sejr over SeFA 
Abijan fra elfenbenskysten.

30.   Vejle Boldklub har i denne uge to 
spillere til prøvetræning. det drejer 
sig om den 21-årige angriber Chris 
Sørensen, der til daglig spiller i 
Sønderjyske, og den 27-årige engel-
ske midtbanespiller Craig Rocastle, 
der har fået sin fodboldopdragelse i 
Chelsea.

August 2009

1.   Vejle Boldklub og midtbanespilleren 
Søren Pallesen er blevet enige om 
at stoppe samarbejdet. den 31-årige 
midtbanespiller havde et år tilbage 
af sin kontrakt.

4.   Vejle Boldklub skriver en 3-årig 
kontrakt med 17-årige denis Fazlagic, 
som er førsteårs u-19 spiller.

4.  Tidligere VB- og A-landsholdsspiller 
Iver Schriver fylder 60 år.
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7.   VB har ophævet aftalen med den 
19-årige angriber Michael Fisker, der 
har været en del af klubbens u-trup. 
Angriberen fortsætter karrieren i 
kolding FC.

12.   Vejle Boldklubs talentulde midterfor-
svarerer Niels Bisp Rasmussen skal fra 
slutningen af denne uge og næste 
uge til prøvetræning i england. Fra 
fredag til søndag gælder det et 
ophold i Aston Villa for den 15-årige 
ungdomslandsholdsspiller, og i næste 
uge er der prøvetræning på pro-
grammet i london-klubben Fulham.

12.   VB har underskrevet en lejeaftale 
med den 20-årige angriber Chris 
Sørensen fra Sønderjyske, der er lejet 
for efteråret 2009.

14.  Vejle Boldklub får den 20-årige 
offensive midtbanespiller Alan Fer-
nández til prøvetræning. Argentine-
ren træner med fra i morgen og 
træner med frem til den 25. august.

17.  VB-medlem, Mogens Pedersen, fylder 
70 år.

19.   der køres VB le Mans på banen ved 
Vandel Gokart. Arrangementet er 
arrangeret af VB for medlemmer af 
VB erhvervsklub, og tilmeldingen er 
meget imponerende. Hele 144 delta-
gere er med til at få afprøvet deres 
indre Tom kristensen på den flotte 
gokartbane i Vandel.

20.  Vejle Boldklub skriver en 1-årig 
kontrakt med den 18-årige nigerianer 
kizito Chinonye obi. Midtbanespil-
leren kommer fra Vejle Football 
Academy Nigeria.

20.  Tidligere spiller og A-landsholdsspiller, 
Vagn Hedeager, fylder 70 år.

24.  Tidligere spiller, Arne Peter Sørensen, 
fylder 95 år.

31.  Vejle Boldklub beslutter at opsige 
samarbejdet med sportschef Hans 
lauge med virkning fra dags dato.

September 2009

1.    Vejle Boldklub skriver en treårig 
kontrakt med den 19-årige spanske 
angriber edu Silva, der tidligere har 
spillet i spanske Zaragoza.

1.   Vejle Boldklubs talentfulde midter-
forsvarer derrick Nissen er blevet 
udtaget til dBu’s u-16-bruttolands-
holdstrup. Han spiller til daglig på 
Vejle Boldklubs u-17-hold.

2.   Vejle Boldklub har fra i dag til lør-
dag den argentinske midtbanespiller 
Gastón leonel Antoniazzi til prøve-
træning. Argentineren, som er født i 
1989, er offensiv midtbanespiller.

6.   Tidligere stadioninspektør, VB-medlem 
Helge olesen, fylder 85 år.

10.   Vejle Boldklubs talentfulde midterfor-
svarer Niels Bisp Rasmussen er blevet 
udtaget til det danske u-17-lands-
hold, der fra den 23.-28. september 
spiller tre kampe i eM-kvalifikationen 
i Montenegro.

11.  Tidligere VB-spiller og A-landsholdspil-
ler Preben elkjær fylder 50 år.

11.   der afholdes Sydbank Masters på 
banerne ved Cimber Gyttegaard Golf-
center. Golfarrangementet løber af 
staben for fjerde gang og er igen i 
år fuldt booket.

14.   Tidligere VB-leder, medlem, jens 
Frandsen, fylder 70 år.

  
14.  Tidligere VB-træner og leder, kurt 

Skjødt, fylder 60 år.

14.   Vejle Boldklubs midtbanespiller jakob 
Nielsen er blevet udtaget til u-16-
landsholdets træningssamling i mor-
gen og onsdag.

18.   Vejle Boldklub skriver kontrakt med 
den argentinske offensive midtbane-
spiller Gastón leonel Antoniazzi efter 
et vellykket prøveophold i klubben. 
Aftalen løber til december 2009.

23.   VB Sport A/S restrukturerer bestyrel-
sen, så den nu består af seks perso-
ner.
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25.   erik Marxen og Marc Pedersen er 
blevet udtaget til u-21-landsholdets 
”boblersamling” i Vildbjerg. Truppen 
samles i Vildbjerg den 29. og 30. 
september.

Oktober 2009

2.   Vejle Boldklub ansætter kim 
engstrøm som ny u-19 træner fra 1. 
januar 2010. 29-årige kim engstrøm 
kommer fra FC Fyn, hvor han pt. er 
træner for klubbens u-17 hold.

4.    VB og Sydbank - der er eksklusiv-
partner i Vejle Boldklub – forlæn-
ger samarbejdet, så aftalen mellem 
parterne nu løber frem til sommeren 
2012. Aftalen er overordnet set den 
største i Vejle Boldklub. 

12.   Vejle Boldklub har i denne uge to 
spillere til prøvetræning. det drejer 
sig om den offensive midtbanespiller 
Rafn Andri Haraldsson og midterfor-
svareren Ibrahim koroma. 

22.  dagens netværksdag i Vingsted-
centret har rekorddeltagelse med 194 
tilmeldte virksomheder, der repræsen-
teres af mere end 450 personer.

24.   På Vejle ny Stadion vinder danmarks 
kvindelandshold med Camilla johan-
sen, VB, 15-0 over Georgien.

24.   På Vejle gamle Stadion vinder VB 4-2 
i jS over odder med tidligere

 VB’er Mads Beierholm på holdet.

29.   Vejle Boldklub, Hummel og Inter-
sport/HC Sport forlænger den i 
forvejen længst løbende sponsoraf-
tale i dansk fodbold. Vejle Boldklub 
har spillet i Hummel-tøj siden 1977. 
den nye aftale mellem det danske 
tøjfirma, Intersport/HC Sport og VB 
løber i fem år fra dags dato og er 
klubbens største tøjaftale nogensinde.

November 2009

3.  dBu og Arla uddeler Arla’s lands-
holdstalentpriser for u-17, u-19 og 
u-21. u-17-prisen går til Vejle Bold-
klubs talentfulde midterforsvarer Niels 
Bisp Rasmussen.

3.   På den ekstraordinære generalfor-
samling i Vejle Boldklub Holding A/S 
vælges der ny bestyrelse. Bestyrelsen 
konstituerer sig med lars Skou som 
ny formand. På generalforsamlingen 
trækker den nuværende formand 
Niels duedahl sig. 

3.  På den ekstraordinære generalfor-
samling fremlægges der et tilsagn 
om at tilføre Vejle Boldklub Holding 
A/S foreløbig 19 millioner kr. ved en 
kapitaltilførsel.

8.  16 af VB’erne, der var med til ar 
vinde det danske mesterskab i 1984, 
hyldes i forbindelse med efterårets 
sidste hjemmekamp mod kolding FC 
på Vejle Stadion.

9.   Godwin Antwi – 21-årig ghanesisk/
spansk forsvarsspiller med en fortid i 
liverpool FC – prøvetræner frem til 
og med fredag i VB. 

11.   Vejle Boldklubs tekniske træner – og 
danmarks eneste Coerver træner - 
Hans Hansen er inviteret til Real 
Madrid fra den 23. til 28. november. 
Anledningen er, at kongeklubben 
indfører Coerver-træning i talentsek-
toren.

11.  kim elgaard – talentfuld angriber på 
u-19-holdet – forlænger sin kontrakt 
med Vejle Boldklub.

14.  85 deltager i årets afslutningsfest i 
klubhuset på Vejle Gl. Stadion

15.   Vejle Boldklub taber 2-1 på udebane 
mod FC Vestsjælland i efterårets 
sidste kamp i 1. division. Nederlaget 
betyder, at Vejle Boldklub må over-
vintre på en ottendeplads i landets 
næstbedste række. 

23.   Vejle Boldklub har i denne uge to 
unge spillere til prøvetræning. det 
drejer sig om Thomas Mikkelsen og 
Sune Gundersen, henholdsvis angriber 
hos jyllandsserie-klubben FC Sydvest 
og midtbanespiller hos SAS liga-klub-
ben esbjerg fB. Begge spillere har 
VB fulgt det seneste halve år. 
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