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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 

Hos os 
kan du købe
den sidste nye 

spillerbluse
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Forord

Året 2010 blev et meget specielt år for VB’s 
historie med flere store begivenheder.

•   VB Parken blev officielt indviet den 25. 
august

•   Første kamp i VB Parken blev spillet den 
28. august

•   Farvel til danmarksserien og goddag til 
Reserveholdsligaen

•   VB fik igen et u-18 pige Mesterrække

•   Alle klubbens ungdomshold for piger og 
drenge nåede de satte målsætninger

Alt dette er omtalt i Årsskriftet, som er en 
lang og stolt tradition i VB, og det er med 
stor glæde og stolthed, at vi kan udgive 
nummer 57 i rækken.
Vi håber, at alle medlemmer, forældre, 
sponsorer og alle øvrige interessenter i og 
omkring klubben med glæde vil læse om 
klubbens bedrifter i 2010. 
VB har i 2010 i alt 883 medlemmer, heraf 635 
aktive, 127 passive og 121 trænere/ledere. 
klubben har 57 turneringshold. Vi har i dette 
Årsskrift valgt at beskrive holdenes kampe, 
resultater samt bringe billeder af holdene. 
Hver afdelingsleder har berettet om afdelin-
gen, som lederen er ansvarlig for. Vi vil heri-
gennem give et bilede af, hvad der er fore-
gået i klubben i det forgangne år.

I danmarksturneringen for herrer var VB pla-
ceret i den næstbedste række, og det blev 
i sæson 2009-2010 til en samlet 10. plads. 
Førsteholdet har i efteråret spillet en god 
sæson og er ved efterårssæsonens afslutning 
placeret på en flot andenplads efter AGF. 
Andetholdet i danmarksserien endte i sæson 
2009/2010 på en flot tredjeplads. Men i som-
merpausen valgte klubben at udtrække 
holdet, efter at VB fik plads i Reserveholdsli-
gaen, hvor holdet i skrivende stund er place-
ret på en fjerdeplads, endnu før sæsonen er 
ganske færdigspillet.

I herreseniorafdelingen var det første år 
med halvårsturneringer, hvilket betød, at der 
skulle findes op- og nedrykkere i sommeren 
2010 og igen i vinteren 2010. Serie 2 holdet, 

som sidste år rykkede ned fra serie 1, skulle 
forsøge at få vendt stimen af nederlag til 
sejre. det lykkedes, da holdet i foråret blev 
placeret på en tredjeplads. I efteråret kla-
rede holdet sig endnu bedre, og i en svær 
Aarhus-pulje blev det til en flot andenplads. 
Serie 3 holdet, som var nyoprykker, skulle 
etablere sig i serie 3, og det blev også til en 
fin midterplacering som nummer 4. I efter-
året lå holdet længe med i oprykningsstriden, 
men blev endeligt placeret på en tredjeplads. 
Serie 4 blev i foråret placeret som nummer 3, 
og i efteråret blev det til en fjerdeplads.

ungdomsafdelingens højst rangerende hold 
i u-19 og u-17 har i 2010 deltaget i de bed-
ste rækker under dBu. u-19 ligaen ligger i 
skrivende stund på en flot andenplads efter 
Brøndby IF, og u17 ligaen er placeret på en 
ottendeplads.
u-18 pigerne var indtil i sommer en del af 
samarbejdet mellem VB og Vinding SF. dette 
samarbejde sluttede i sommeren 2010, hvor 
VB igen havde et u-18 M pigehold.
Holdet havde svære betingelser i opstarten, 
men sluttede på fornemste vis med at kvalifi-
cere sig til forårets Mesterrække 1.
I u-19 drenge måtte andetholdet en række 
ned og således spille i A-rækken. Holdet har 
nu for alvor fået gang i resultaterne og slut-
tede på en flot andenplads.
u-17, u-15, u-14 og u-13 drenge Mesterræk-
ke er fortsat at finde i Mesterrækken i det 
kommende år.
u-15 pigerne har i 2010 klaret sig rigtigt flot 
med førstepladser i både Mesterrækken og 
A-rækken.
u-13 pigerne vandt ligeledes deres række. 
I ungdomsrækkerne kunne vi i 2010 også fej-
re to jyske mestre, idet u-18 B pigerne under 
Team Vejle og u-14 Mesterrækken begge 
vandt turneringen.
VB kvinde elite hold i 3F ligaen havde en 
svær sæson 2009/2010, men efter en nerve-
pirrende afslutning kunne holdet sikre sig 
endnu en sæson i den bedste række. Holdet 
er i skrivende stund placeret på en syvende-
plads.
det nystartede andethold i kvindesenior fik 
en forrygende sæson med oprykning fra 
serie 2 til serie 1 og blev i serie 1 placeret på 
en flot tredjeplads.
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en af de største begivenheder i mange år var 
ibrugtagning af vores nye træningsanlæg VB 
Parken, som fik betegnelsen danmarks smuk-
keste.  Projektet har stået på i mere end seks 
år, og der skal lyde en stor tak til kaj kohave, 
som har været vores projektleder i hele for-
løbet. derudover er det vigtigt at fremhæve, 
at VBA har bidraget med 3 mio. kr. til pro-
jektet, som for en stor dels vedkommende er 
penge, som tidligere ungdomsformand erik 
Methmann har testamenteret VBA.  der skal 
også lyde en tak til Vejle kommune, som har 
gjort det muligt at få et fremtidssikret anlæg 
til gavn for medlemmerne i VBA. 
VB Parken er et anlæg, vi har ventet på i 
meget lang tid, hvor alle hold har levet en 
nomadetilværelse og har været huset af 
andre klubber i Vejle. en stor tak til disse klub-
ber for velvilligt at give os husly i denne tid.  

VB Parken blev den 25. august 2010 offi-
cielt indviet ved en reception med delta-
gelse af bl.a borgmester Arne Sigtenbjerg-
gaard og dBu’s formand Allan Hansen.  
Som led i åbningen af VB Parken blev der 28. 
august spillet en showkamp mellem euro-
pamestrene fra 1992 og et VB All Star hold 
udvalgt af Poul erik Bech og ulrik le Fevre. 
endelig blev der 04.-05. september afholdt en 
Sundhedsevent med åbent hus i VB Parken. 
 
Slutteligt skal der lyde en stor tak til alle, der 
har bidraget til denne udgave af årsskrift nr. 
57. det gælder både tekst og foto samt ikke 
mindst vore annoncører, der har skabt det 
økonomiske grundlag for årsskriftet.

Lars Kjeldsen, 
formand Vejle Boldklub Amatør

På gensyn i:
Spar Nord Vejle
Havneparken 4, tlf. 76 41 41 00
www.sparnord.dk/vejle
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Træningslejr i Tyrkiet

Træningslejr i Tyrkiet
Vejle Boldklub drog i foråret 2010 på træ-
ningslejr til lara i Tyrkiet, hvor holdet fra den 
28. februar til den 7. marts var indkvarteret 
på hotellet Miracle Resort. under opholdet 
sydpå spillede Vejle Boldklub to trænings-
kampe. Først mødte vejlenserne rivalerne fra 
AC Horsens, og i den sidste træningskamp 
gjaldt det mødet med russiske lokomotiv 
Moskva. 

03-03-10

AC Horsens – Vejle Boldklub  
1-2 (1-1)
Casper Jacobsen, Nikolaj Hagelskjær, Allan Olesen, Alexander Scholz, 
Erik Marxen, Martin Borre (46. Henrik Andersen), Azer Busuladzic (68. 
Niels Bisp Rasmussen), Jesper Jensen (60. Sedin Alic), Adda Djeziri, 
Philip Lund (46. Chidi Dauda Omeje) (55. Kim Elgaard) Edu Silva  
 
Kampens gang: 
25. 1-0 AC Horsens 
32. 1-1 Edu Silva 
70. 1-2 Kim Elgaard

den 3. marts besejrede VB rivalerne fra AC 
Horsens med 2-1. Målscorere for Vejle Bold-
klub var edu Silva og kim elgaard. I en chan-
cefattig kamp – rig på intensitet og nerve 
– kom vejlenserne bagud efter 25 minutters 
spil, men kort efter udlignede spanske edu 
Silva efter flot forarbejde af erik Marxen og 
Adda djeziri. Tyve minutter før tid lagde mål-
scorer edu Silva op til sejrsmålet, da han spil-
lede bolden ind til kim elgaard, der sikkert 
sparkede bolden i mål til slutresultatet 2-1. 

kampen bød uden at være svinsk spillet på 
tre røde kort. Med små tyve minutter spillet 
røg den tidligere VB’er Issey Farran ud med 
rødt kort, og midtvejs i anden halvleg var det 
så farvel til Azer Busuladzic og Martin Spel-
mann, der begge så rødt, efter en infight. 
Som det er kutyme i træningskampe, fik beg-
ge hold lov til at sætte nye spillere på banen 
i stedet for de udviste. 

06-03-10

Lokomotiv Moskva – Vejle Boldklub 
0-2 (0-1)
Kristian Fæste, Brian Priske (54. Martin Borre), Marc Pedersen, Niels 
Bisp Rasmussen, Erik Marxen (65. Allan Olesen), Adda Djeziri (72. 
Jesper Jensen), Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Brian Nielsen (54. 
Philip Lund), Edu Silva (72. Kim Elgaard), Adeshina Lawal (72. Henrik 
Andersen) 
 

Kampens gang: 
02. 0-1 Brian Nielsen 
65. 0-2 Niels Bisp Rasmussen 

den anden og sidste træningskamp under 
opholdet i Tyrkiet mod russiske lokomotiv 
Moskva blev også vundet – denne gang med 
cifrene 2-0. Målscorere for Vejle Boldklub 
var Brian Nielsen og Niels Bisp Rasmussen. 

Vejlenserne kom allerede foran i det 2. 
minut, da Brian Nielsen scorede direkte på 
frispark. To meter uden for straffesparksfel-
tet sparkede han bolden over muren og i det 
korte hjørne til Vejle-føring 1-0. Midtvejs i 
anden halvleg udbyggede Niels Bisp Rasmus-
sen føringen til 2-0, da han headede en hjør-
nesparksbold fra Azer Busuladzic i mål. 
 
efter kampen sagde en tilfreds Vejle-træner 
Mats Gren følgende til klubbens hjemmeside:  
”dagens kamp var fin for vores spillere. Rus-
serne pressede os over hele banen og stres-
sede os i samtlige 90 minutter. de gav os 
ingen tid til at spille, og det var godt at blive 
presset. Vi spillede på en lille kompakt bane, 
så kampen var præget af mange nærkampe 
og foregik primært i området fra felt til felt, 
men vi forsøgte at spille fodbold, selv om vi 
blev hårdt presset.”

  

Brian Nielsen, der her ses i aktion mod SønderjyskE i poka-
len, indledte scoringen i sejren over Lokomotiv Moskva. 
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mary’s shoppingcenter - Ved Anlæget 12A - 7100 Vejle - Tlf. 76 41 41 51 - www.froes.dk

- kåret som 
Danmarks bedste 

arbejdsplads 2010

FRØS -  FRI  SOM FUGLEN. . .

Frøs er ny hovedsponsor for VB. Frøs er med på banen,
når det gælder om at støtte gode præstationer i spor-
tens verden - både på eliteplan og i bredden. 

Vi hjælper både med miniputternes første spæde 
skridt og bakker også op om de mere målrettede fra
seniorrækkerne. 

Vi er med, både på banen og bag kulisserne, for vi ved 
at de mange gode aktiviteter ikke kan gennemføres 
uden de mange frivillige og engagerede ledere. 
Derfor uddeler vi også lokale lederpriser hvert år. 

Frøs ny
medspiller...
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1. division - forår 2010

Et trist, trist forår ...
det blev annus horribilis vers. 2.0 for VB’s 
bedste hold. da holdet den 20-06 – decime-
ret til ni mand – traskede ud af lyngby Sta-
dion til lyden af oprykningstummel fra det 
blåblusede hjemmehold, ja, så var det enden 
på en aldeles forfærdelig sæson, dette år 1 
efter nedrykningen fra Superligaen.
efter et skidt efterår lå det i kortene, at 
oprykningschancen var forpasset, og en stør-
re trimning af truppen blev igangsat.
Men at man efter siger og skriver kun én sejr 
– på udebane over Næstved – i foråret måtte 
koncentrere sig langt mere om den nederste 
streg i tabellen end den øverste, havde vel de 
færreste set komme.
I træningskampene op til sæsonstart blev 
det til nederlag 0-1 til Sønderjyske, 2-2 mod 
Midtjylland samt 2-0 over oB’s reserver, 4-0 
over kolding FC og 1-0 over esbjerg. under 
en træningslejr i Tyrkiet – læs herom andet-
steds – blev det til sejre 2-1 over AC Horsens 
og 2-0 over lokomotiv Moskva.
Med forårssæsonens premierenederlag til 
Fredericia blev VB’s oprykningsdrømme 
endegyldigt punkteret. en opblomstring 
fulgte med sejren i Næstved, men herefter 
satte den vejlensiske måltørke for alvor ind.
de fleste kampe havde VB i den spilstyrende 
rolle, men holdet kunne ikke score med en 
række smalle nederlag og målløse kampe til 

følge. Fem 0-0 kampe på en halvsæson leder 
snarere tankerne hen på et italiensk catena-
ccio-hold fra 70’erne, men var altså desværre 
kendetegnende for VB anno 2010. Hertil 
kom nederlag til bundhold som Thisted, kFC 
og Frem – sidstnævnte i en helt vanvittig 
kamp efter monumental VB-overlegenhed.
Facit blev en tiendeplads – tre point over 
nedrykningsstregen.
Fodboldårets lyspunkter var og blev pokal-
turneringen, hvor VB fulgte efterårets fine 
resultater op med en ny meriterende sejr 
over Superligaholdet fra Sønderjyske. FC 
Nordsjælland slukkede dog over to semifina-
ler drømmen om Parken.
VB sagde i vinterpausen farvel til Valentino 
lai (udlejet til Apollon limassol, Cypern), 
Ibrahim Salou (New York Red Bulls), Allan 
Gaarde (langtidsskadet), eduardo delani, 
Chris Sørensen (tilbage til Sønderjyske), jim-
my Nielsen (kansas City Wizards) og Martin 
Pedersen (Valur Reykjavik) samt kort inde i 
sæsonen Brian Nielsen (New York Red Bulls) 
Nye kontrakter blev tegnet med euan Hol-
den (university of New Mexico), Thomas 
Mikkelsen (FC Sydvest), Sedin Alic og jesper 
jensen (begge Sønderjyske), Godwin Antwi 
(FC liverpool, senest udlejet til Hereford uni-
ted) samt med klubbens egne talenter Niko-
laj Hagelskjær og Henrik Andersen.

• 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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20-03-10 

VB – FC Fredericia   0-2 (0-0)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Steffen Kielstrup, Erik 
Marxen, Adda Djeziri, Jonas Halling, Jesper Jensen, Sedin Alic (72. 
Euan Holden), Edu Silva (65. Philip Lund), Chidi Dauda Omeje (46. 
Martin Borre)

Kampens gang: 
60. 0-1 Kenneth Møller Pedersen 
83. 0-2 Kenan Hajdarevic

Rødt kort: Jesper Jensen (72.)

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

Tilskuere: 3411

Jubilar: Brian Priske, 50 kampe

Debutanter: Kristian Fæste, Sedin Alic, Jesper Jensen, Euan Holden.

Havde der resteret en sidste rest af opryk-
ningsforhåbninger i VB-lejren efter det skuf-
fende efterår, ja, så slukkedes den brutalt i 
sæsonpremieren på en bedrøveligt brun, 
sneskimmelhærget jokri Park. uafgjort kun-
ne have været en passende udgang på en 
chancefattig kamp, men topholdet fra byen 
med landsoldaten endte med at trække det 
længste strå.
et i forhold til efteråret stærkt rekonstrueret 
VB-mandskab fightede flot, men kom i lighed 
med gæsterne til såre lidt før pausen. Frede-
ricia bragte sig foran direkte på frispark, men 
trods en mand i undertal efter jesper jensens 
udvisning, havde Philip lund en kæmpe-
chance for at udligne. den unge indhopper 
måtte dog se Stig olsen redde hans forsøg 
fra tæt hold, hvorefter Peter Sørensens trop-
per endegyldigt slukkede lyset for de rødblu-
sede med endnu en scoring.

28-03-10 

Næstved – VB   0-1 (0-0)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Allan Olesen, Erik 
Marxen, Martin Borre, Steffen Kielstrup, Sedin Alic, Adda Djeziri (83. 
Euan Holden), Brian Nielsen (76. Thomas Mikkelsen),  Edu Silva (59. 
Adeshina Lawal) 

Kampens gang: 
62. 0-1 Steffen Kielstrup

Dommer: Michael Tykgaard

Tilskuere: 1361

Debutant: Thomas Mikkelsen

Forvist til tilskuerpladserne som følge af et 
markant følelsesudbrud under Fredericia-
kampen måtte træner Mats Gren fra tilskuer-

pladserne overvære det, der skulle vise sig at 
blive forårets eneste VB-sejr.
I en jævnbyrdig kamp havde vejlenserne 
marginalerne med sig. kim Poulsens sjæl-
lændere måtte bl.a. se to scoringer blive 
underkendt til publikums store fortrydelse, 
ligesom den gamle VB-kending ulrik Balling 
var tæt på et par gange, og det hele endte 
med, at VB-anfører kielstrup efter en times 
spil kunne pande Borres hjørnespark i mål til 
en lidt heldig udesejr.
”en arbejdssejr med plads til forbedringer,” 
konkluderede Mats Gren efter kampen.

01-04-10 

VB – Thisted   0-2 (0-1)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Godwin Antwi, Erik 
Marxen (77. Adda Djeziri), Martin Borre, Jonas Halling (46. Philip 
Lund) Steffen Kielstrup, Sedin Alic (70. Thomas Mikkelsen), Adeshina 
Lawal, Brian Nielsen

Kampens gang: 
33. 0-1 Kasper Mortensen 
74. 0-2 Christian Flindt Bjerg

Rødt kort: Brian Nielsen, (43.)

Dommer: Jens Maae

Tilskuere: 1944

Debutant: Godwin Antwi

VB's kampe i 1. division - forår 2010

VB-keeper Kristian Fæste måtte se sig passeret to gange i 
nederlaget til Thisted FC.
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VB, der kunne give debut til Godwin Antwi, 
hentet hos liverpool, led et forsmædeligt 
hjemmenederlag til de senere nedrykkere 
fra Thisted. 
Selv om VB havde bolden mest før pausen, 
tilspillede de rødblusede sig ingen chancer, 
Thisted kunne bringe sig foran på en kontra, 
og da Brian Nielsen korrekt så rødt lige før 
pausen, var det op ad den berømte bakke for 
værterne.
VB-spillet blev en nuance bedre efter pausen 
med et par gode chancer til følge, men det 
blev gæsterne, som på deres eneste chance i 
2. halvleg kunne cementere sejren.

05-04-10 

FC Roskilde – VB   0-0
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Godwin Antwi, Erik 
Marxen, Martin Borre (74. Thomas Mikkelsen), Steffen Kielstrup, 
Sedin Alic (79. Azer Busuladzic), Philip Lund, Jesper Jensen, Adeshina 
Lawal (84. Edu Silva)

Dommer: Brian Lindorf Hansen

Tilskuere: 596

I den første af ikke færre end fem målløse 
kampe i foråret fik VB på en meget vanskelig 
bane i Roskilde en smule oprejsning i forhold 
til Thisted-kampen. Indsatsen var klart bedre, 
dog uden at anstrengelserne udmøntede sig 
i scoringer i en kamp fattig på målchancer.
Mats Gren bemærkede syrligt efter kampen, 
at hjemmeholdet vel bevidst havde undladt 
at tromle banen før kampen, hvilket måtte 
skønnes at være til Roskildes fordel. 

11-04-10 

VB – Hvidovre   1-1 (0-1)
Kristian Fæste, Brian Priske, Allan Olesen, Godwin Antwi, Nikolaj 
Hagelskjær, Martin Borre, Azer Busuladzic (46. Steffen Kielstrup), 
Sedin Alic, Philip Lund (84. Thomas Mikkelsen), Jesper Jensen (46. 
Adda Djeziri), Adeshina Lawal 

Kampens gang: 
13. 0-1 Marc Olsen 
51. 1-1 Adeshina Lawal (str.)

Tilskuere: 1822

Dommer: Henning Jensen

Debutant: Nikolaj Hagelskjær

VB gav debut på venstrebacken til Nikolaj 
Hagelskjær i en især i 2. halvleg underhol-
dende affære, der i lighed med den omvend-
te kamp sluttede 1-1. VB var trykkende over-
legen kampen igennem mod periodevist otte 
københavnere i eget felt, men omvendt var 
gæsterne kvikke i omstillingsspillet med sto-

re chancer til følge, så resultatet var ikke helt 
hen i vejret.
Adeshina lawal reddede det ene point for 
hjemmeholdet ved sikkert at eksekvere et 
straffespark begået mod Philip lund.

18-04-10 

Skive – VB   1-1 (0-1)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Godwin Antwi, Erik 
Marxen, Martin Borre (70 Azer Busuladzic), Steffen Kielstrup, Sedin 
Alic, Adda Djeziri (70. Chidi Omeje), Edu Silva (63. Philip Lund), 
Adeshina Lawal. 

Kampens gang: 
40. 1-0 Thomas Dalgaard 
84. 1-1 Steffen Kielstrup

Tilskuere: 843

Dommer: Michael Tykgaard

”Vi forfaldt til at spille lange bolde, og det 
dur ikke med vore små angribere. Vi kunne 
ikke holde fast i bolden, og fik den lynhurtigt 
i hovedet igen,” konkluderede Mats Gren 
efter en kamp, som retfærdigt endte med 
pointdeling på Skive Stadion.
Skive-føringen ved Thomas dalgaard mod 
slutningen af 1. halvleg kunne være øget 
efter pausen, da samme dalgaard i fri posi-
tion kun traf sidenettet. I stedet sørgede 
kaptajn kielstrup kort før tid med et tørt 
langskud for, at VB kunne tage et rart point 
med sig hjem i spillerbussen.

Adeshina Lawal udlignede til slutresultatet 1-1 på straffe-
spark.



10

25-04-10 

VB – FC Vestsjælland   2-2 (0-0)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Allan Olesen, Erik 
Marxen, Martin Borre, Steffen Kielstrup, Jesper Jensen (71. Azer 
Busuladzic), Sedin Alic (58. Philip Lund), Chidi Omeje, Adeshina Lawal 
(46. Henrik Andersen) 

Kampens gang: 
47. 0-1 Andreas Schultz 
49. 0-2 Brian Priske (selvmål) 
65. 1-2 Chidi Omeje 
83. 2-2 Chidi Omeje

Tilskuere: 1635

Dommer: Dennis Mogensen

FCV-træner Michael Schjønberg sparkede til 
alt tilgængeligt løsøre, da det lykkedes hans 
oprykningskandidater at formøble en 2-0 
føring med blot 25 minutter igen.
et lavtstående gæstehold udmærkede sig 
kun ved dødbolde, hvor en skadet Godwin 
Antwi var savnet i VB-forsvaret. efter første 
45 minutter med værterne mest på bolden – 
dog kun med en enkelt stor chance til Chidi 
som resultat – syntes vestsjællænderne at 
lukke kampen straks efter pausen med net-
op to standardsituationer. den anden sco-
ring var oven i købet et Priske-selvmål. Men 
et flot fightende VB-mandskab kæmpede sig 
tilbage, og noget så sjældent i sæsonen som 
to angribermål af Chidi reddede et fortjent 
point til vejlenserne.

02-05-10 

Kolding FC – VB   3-2 (2-1)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Godwin Antwi, Allan 
Olesen, Martin Borre (57. Henrik Andersen), Azer Busuladzic (69. 
Jonas Halling), Sedin Alic, Philip Lund (85. Edu Silva), Adeshina Lawal, 
Adda Djeziri 

Kampens gang: 
17. 1-0 Morten Christensen 
30. 1-1 Adeshina Lawal 
40. 2-1 Lars Christian Termansen 
59. 2-2 Azer Busuladzic 
90. 3-2 Jesper Christiansen

Tilskuere: 810

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

en af flere traumatiske kampe i sæsonen. 
Med sit andet nederlag til naboerne bidrog 
VB i høj grad til, at kFC også i sæsonen 2010-
11 kunne skrive 1. division på visitkortet.
At vejlenserne måtte rejse tomhændede 
hjem, var dog ganske unødvendigt. kolding 
var foran to gange inden pausen – udlignin-
gen sørgede lawal for – men efter pausen 
kom gæsterne bedre med, og den gamle 
kolding-dreng, Azer Busuladzic, fik udlignet 
direkte på frispark. Bl.a. Philip lund havde 
med en friløber chancen for at afgøre kam-
pen til VB’s fordel, men alligevel endte det 
med, at kolding-målslugeren jesper Christi-
ansen kunne tanke tre værdifulde point til 
sit holds slunkne pointkasse ved dybt inde i 
overtiden at skrabe bolden i mål, da alt var 
kaos i VB-defensiven.

09-05-10 

VB – Brabrand   0-0
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen (58. Allan Olesen), Godwin 
Antwi, Erik Marxen, Azer Busuladzic, Sedin Alic (74. Henrik Andersen), 
Steffen Kielstrup, Philip Lund, Adeshina Lawal (65. Chidi Omeje), 
Adda Djeziri 

Tilskuere: 1358

Dommer: Ole Kronlykke

Jubilar: Steffen Kielstrup, 200 kampe

en målløs hjemmekamp mod 1. divisions 
absolutte bundprop var ikke just et meri-
terende resultat for Nørreskovens drenge. 
Holdet fra Århus-forstaden med bl.a. den 
gamle VB-kæmpe jesper olesen på holdet 
stod med alle mand tilbage og var på intet 
tidspunkt til fare for kristian Fæstes mål, 
men trods gode chancer til Philip lund og 
Adda djeziri fandt vejlenserne heller aldrig 
vej til netmaskerne i banens anden ende. For 
ofte forfaldt værterne til værdiløse høje bol-
de ind i Brabrands velvoksne midterforsvar. 
Anfører Steffen kielstrup var tilbage efter 

Bagud 0-2 sikrede to scoringer af Chidi Dauda Omeje VB uaf-
gjort mod FC Vestsjælland.
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endt karantæne, men hans jubilæumskamp 
vil næppe have ætset sig ind i hans erindring.

15-05-10 

VB – AB   0-0
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Allan Olesen, Erik 
Marxen, Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Jesper Jensen, Adda 
Djeziri, Adeshina Lawal, Chidi Omeje (74. Thomas Mikkelsen)

Tilskuere: 1322

Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen

Skønt VB – med tre mand på skadeslisten i 
forhold til Brabrand-kampen - for anden 
weekend i træk måtte byde hjemmepubli-
kummet på en nulløsning, kunne vejlenserne 
denne gang forlade jokri Park med oprejst 
pande. For en skudstatistik på 20-8 vidner om 
et trykkende overlegent VB-mandskab mod 
en af oprykningsaspiranterne.
Flemming Christensens akademikere ville 
såmænd gerne, men viste stor usikkerhed i 
opspillet, og der stod VB på det meste. Spe-
cielt Chidi omeje og Adeshina lawal havde 
da også chancerne til at afgøre kampen til 
vejlensisk fordel, men endnu engang var der 
løst krudt i de rødblusedes støvler.

24-05-10 

AC Horsens – VB   2-1 (1-1)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Allan Olesen, Erik 
Marxen, Azer Busuladzic (70. Henrik Andersen), Steffen Kielstrup, 
Jesper Jensen, Adda Djeziri, Chidi Omeje (64. Sedin Alic), Thomas 
Mikkelsen (Kim Elgaard)

Kampens gang: 
01. 1-0 Issey Nakajima-Farran 
45. 1-1 Thomas Mikkelsen 
71. 2-1 Gilberto Macena

Tilskuere: 5888

Dommer: Michael Tykgaard

Debutant: Kim Elgaard

VB var spilstyrende i de fleste kampe i sæso-
nen. det gjaldt dog ikke kampen på CASA 
Arena, hvor topholdet i alt fald før pausen 
var totalt dominerende. det var derfor et 
Guds under, at gæsterne kunne gå til teen 
med uafgjort på måltavlen. Thomas Mikkel-
sen kunne i 1. halvlegs overtid med panden 
udligne den chokføring, den gamle VB’er 
Issey Farran havde givet den gule Fare efter 
39 sekunders spil.
Vejlenserne fik stabiliseret defensiven efter 
pausen og kom meget bedre med i kampen, 
men forhindre måltyven Macena i at sikre 
johnny Mølbys tropper en trods alt fortjent 
sejr, kunne VB dog ikke.

Philip Lund og holdkammeraterne måtte nøjes med 0-0 
hjemme mod 1. Divisions bundprop Brabrand.

Anfører Steffen Kielstrup blev kåret til Man of The Match 
af publikum efter 0-0 kampen mod oprykningsaspiranterne 
fra AB.
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06-06-10 

FC Fyn – VB   0-0
Kristian Fæste, Brian Priske, Godwin Antwi, Marc Pedersen, Allan 
Olesen, Nikolaj Hagelskjær (82. Jonas Halling), Steffen Kielstrup, 
Jesper Jensen, Erik Marxen, Adeshina Lawal (85. Philip Lund), Thomas 
Mikkelsen 

Tilskuere: 1252

Dommer: Kent Bøgelund

Med nedrykningsstregen i sigte i horison-
ten var det et værdifuldt point, de rødblu-
sede hentede sig mod et formstærkt FC 
Fyn-mandskab, som havde vundet syv af de 
foregående otte kampe.
Fynboerne ville dog ikke det store den aften 
på odense Atletikstadion. deres fortrins-
vis lange bolde tog Godwin Antwi og Marc 
Pedersen sig kærligt af, og det var meget 
småt med muligheder til hjemmeholdet. VB 
var nærmest sejren med pæne chancer til 
Antwi og Hagelskjær, men symptomatisk for 
sæsonen forblev det nær ved og næsten.
”en god organisation var vigtig for os i dag,” 
forklarede Mats Gren efter kampen en lidt 
mere afventende VB-taktik.

09-06-10 

VB – Viborg FF   0-0
Kristian Fæste, Brian Priske, Godwin Antwi, Marc Pedersen, Allan 
Olesen, Nikolaj Hagelskjær (79. Jonas Halling), Steffen Kielstrup, 
Jesper Jensen, Erik Marxen, Adeshina Lawal (88. Philip Lund), Thomas 
Mikkelsen (32. Chidi Omeje) 

Tilskuere: 1721

Dommer: Jakob Kehlet

Samme opstilling, samme spilmønster, sam-
me resultat. der var ikke den store foran-
dring at spore i forhold til kampen tre dage 
inden i odense. det ene point rakte dog for 
VB i praksis til en fornyelse af opholdstilla-
delsen i 1. division.
VB var klart mest på bolden, og holdet fra 
domkirkebyen kom aldrig i nærheden af 
en chance. Værterne stod dog heller ikke i 
kø for at score – nærmest var man med en 
tre-mod-en situation kort før pausen. Chidi 
– tidligt indskiftet efter en skade hos Thomas 
Mikkelsen – kiksede dog den afgørende afle-
vering til lawal.
”de ville jo ikke rigtig noget, men desvær-
re er 0-0 blevet et normalt resultat for os,” 
resignerede VB’s jesper jensen efter kampen.

13-06-10 

VB – Frem   1-2 (1-0)
Kristian Fæste, Brian Priske, Godwin Antwi, Marc Pedersen, Allan 
Olesen, Nikolaj Hagelskjær (90. Chidi Omeje) , Steffen Kielstrup (65. 
Jonas Halling), Jesper Jensen, Erik Marxen, Adeshina Lawal, Philip 
Lund (65. Adda Djeziri) 

Kampens gang: 
13. 1-0 Erik Marxen 
74. 1-1 Martin E. Jensen 
81. 1-2 Søren Weibel

Tilskuere: 1530

Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen

Vejle Boldklub spillede for tredje hjemmekamp i træk 0-0. 
Her ses et af forårets nyindkøb, ghanesiske Godwin Antwi.

En hovedstødsscoring af Erik Marxen var ikke nok til 
Vejle-sejr mod BK Frem, der vandt 2-1 på to mål i det sidste 
kvarter. 
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Heller ikke i forårssæsonens sidste hjem-
mekamp lykkedes det at få sejrssangen til 
at gjalde fra VB-omklædningsrummet. Helt 
grotesk lykkedes det værterne at sætte en 
1-0 føring – skabt via erik Marxens pande-
brask – og en kolossal spillemæssig overle-
genhed over styr mod nedrykningsdømte 
Frem.
”Set i bakspejlet var det en forkert beslut-
ning at skåne kielstrup,” erkendte Mats Gren 
efter kampen. efter at have siddet på alt og 
have haft chancer på samlebånd gik vejlen-
serne i alt fald i sort, da kaptajnen gik ud. 
På københavnernes første hjørne og derefter 
på en foræring af Godwin Antwi fik Christian 
Andersens hold vendt kampen på hovedet 
det sidste kvarter. 

20-06-10 

Lyngby – VB   1-0 (0-0)
Kristian Fæste, Brian Priske, Alexander Scholz, Godwin Antwi, Erik 
Marxen, Martin Borre, Nikolaj Hagelskjær, Steffen Kielstrup, Adda 
Djeziri, Adeshina Lawal, Philip Lund (46. Edu Silva)

Kampens gang: 
88. 1-0 Emil Larsen

Rødt kort: Steffen Kielstrup, Godwin Antwi

Tilskuere: 4339

Dommer: Thomas Kurt Nielsen

Julilar: Martin Borre, 50 kampe

Debutant: Alexander Scholz

VB var havnet midt i et oprykningsdrama i 
sidste spillerunde. kunne vejlenserne vinde 
på lyngby Stadion, ville det bringe naboerne 
fra Fredericia op i Superligaen.
Som ventet skete det dog ikke. en fra lyng-
bys side nervøst spillet, ganske jævnbyrdig 
forestilling – dog med de største chancer til 
københavnerne – fandt sin afgørelse kort før 
tid, da emil larsen med et drømmehug for 
alvor fik champagnepropperne til at springe 
i den blåblusede lejr. 
Til overflod – og som en understregning af 
en helt igennem mislykket sæson - fik VB i de 
døende minutter udvist kielstrup og Antwi.
Midt i al denne tristesse kunne VB dog glæ-
de sig over en fin debut til unge Alexander 
Scholz, der – remplacerende Marc Pedersen 
– spillede hele kampen.
AC Horsens og lyngby rykkede op i Superli-
gaen, mens Brabrand, Frem og Thisted måtte 
forsvinde den anden vej. ja, efterfølgende 
måtte Frem som følge af en konkurs fort-
sætte helt ned i københavnsserien, men man 
kender jo turen i klubben ved ellebjerg Sta-
tion…

Ole Kristensen

P.A.Andersen & Sønner
Bageri & Conditori

Søndergade 24
VEJLE

Tlf. 75 72 63 00 

Skyttehusgade 28
VEJLE

Tlf. 75 82 00 88

Jernbanegade 9B
BØRKOP

Tlf. 75 86 76 77

Gorms Torv 5
JELLING

Tlf. 75 87 00 40

Bredballe 
Center 10

VEJLE
Tlf. 76 25 16 49

Vindinggård 
Center 27

VEJLE
Tlf. 75 84 00 86

Borgergade 12
HORSENS

Tlf. 76 25 16 49
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Nr. Hold  V U T Score V U T Score K Score Point
1 AC Horsens 11 2 2 36 - 13 10 1  4 31 - 14 30 67 - 27 66  
2 Lyngby  13  1   1  33 - 19   6  4   5  26 - 20  30  59 - 39  62  
3 FC Fredericia 11 2 2 40 - 12 7 3 5 16 - 10  30  56 - 22  59  
4 AB  8  5   2  24 - 10  7  4   4  23 - 20  30  47 - 30  54  
5 FC Vestsjælland 7  5   3  27 – 17   7  3  5  29 - 29  30  56 - 46  50  
6 Næstved  6  2   7  23 - 18   7  3 5  21 - 16  30  44 - 34  44  
7 Viborg  7  7 1  18 - 12   3  7   5  12 - 14  30  30 - 26  44  
8 FC Fyn  5  4   6  22 - 27   7  2   6  20 - 24  30  42 - 51  42  
9 Skive  8  2   5  29 - 23   5  0  10  15 - 29  30  44 - 52  41  
10 Vejle 3  6  6  17 - 18   4  6   5  16 - 16  30  33 - 34  33  
11 FC Roskilde 4  3 8 15 - 28 5  3   7  22 - 23  30  37 - 51  33  
12 Hvidovre  1  6   8  12 - 21   6  5   4  25 - 22  30  37 - 43  32  
13 Kolding FC 7  1 7  23 – 26   1  6   8  18 - 33  30  41 - 59  31  
14 Thisted  3  5   7  17 - 26   5  1   9  16 - 31  30  33 - 57  30  
15 Frem 5  4   6  21 - 21   2  3  10  17 - 38  30  38 - 59  28  
16 Brabrand  1  3  11  10 - 24   0  7   8   8 - 28  30  18 - 52  13

1. division, sæsonen 2009-2010
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Resultater i 1. division 2009/10 - forår 2010 (runde 16-30)
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Målscorere sæson 2009/2010
                      

Adeshina Lawal  5 2 7 
Allan Gaarde 6 0 6 
Steffen Kielstrup 2 2 4
Adda Djeziri 3 0 3 
Chidi Dauda Omeje 0 2 2 
Valentino Lai 2 0 2 
Brian Nielsen 2 0 2 
Azer Busuladzic 0 1 1 
Thomas Mikkelsen  0 1 1 
Erik Marxen 0 1 1 
Philip Lund 1 0 1 
Ibrahim Salou 1 0 1 
Jonas Halling 1 0 1 
Eduardo Delani 1 0 1

Efterår 
2009

Forår 
2010

Sæsonen 
09/10 i alt

Tre spillere blev delt 
topscorer i foråret 

Vejle Boldklubs ni mål i 1. division i foråret 
2010 blev scoret af seks forskellige spillere. 
Adeshina lawal, Chidi dauda omeje og Stef-
fen kielstrup delte topscorerværdigheden 
med hver to mål. Azer Busuladzic, erik Marx-
en og Thomas Mikkelsen scorede hver et mål. 
Topscorer i sæson 2009/2010 blev Adeshina 
lawal med syv scoringer foran Allan Gaarde, 
der scorede seks gange alle i efteråret. Stef-
fen kielstrup blev noteret for fire scoringer.
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Anvendte spillere i foråret
I forårets 15 kampe i 1. division brugte Vejle 
Boldklub i alt 24 spillere. Brian Priske og kri-
stian Fæste spillede med i samtlige 15 kampe 
i foråret. I den nedenstående oversigt kan 
man i første kolonne se, hvor mange kampe 
den pågældende spiller opnåede i efteråret 
2009. de to efterfølgende kolonner giver 
samme oplysninger for foråret 2010, samt 

antal kampe i dBu’s landspokalturnering 
i sæsonen 2009/2010. I næstsidste kolonne 
kan du se det samlede antal kampe i sæso-
nen 2009/2010 for den pågældende spiller. 
Yderst til højre kan du se, hvor mange kam-
pe den pågældende spiller har spillet i alt for 
Vejle Boldklub efter sæsonen 2009/2010  

Tilskuere i foråret 2010

Jokri Park:    
    
FC Fredericia  3411 
Thisted  1944 
Hvidovre  1822 
FC Vestsjælland  1635 
Brabrand  1358 
AB  1322 
Viborg  1721 
Frem  1530 
 
I alt  14749 
Snit  1844 

Udebane: 
    
Næstved  1361 
FC Roskilde    596 
Skive    843 
Kolding FC    810 
AC Horsens  5888 
FC Fyn  1252 
Lyngby  4339 
 

I alt   15089 
Snit  2156

Anvendte spillere i foråret
   1. division  1. division   DBU Landspokal   I alt 09/10   Kampe i alt
   efterår 2009  forår 2010

Steffen Kielstrup 12 14 6 32 206
Adeshina Lawal 14 13 7 34 127
Brian Nielsen 7 2 2 11 97
Valentino Lai 12  3 15 73
Jimmy Nielsen 15  4 19 70
Eduardo Delani 11  2 13 70
Brian Priske 14 15 6 35 67
Allan Olesen 14 10 5 29 59
Martin Borre 13 9 6 28 50
Marc Pedersen 13 13 5 31 41
Adda Djeziri 12 11 5 28 34
Philip Lund 5 12 5 22 27
Allan Gaarde 13  2 15 26
Erik Marxen 6 13 5 24 25
Jonas Halling 6 6 3 15 23
Martin Pedersen 13  4 17 22
Ibrahim Salou 12  2 14 20
Azer Busuladzic 7 8 5 20 20
Kristian Fæste  15 3 18 18
Chidi Omeje  8 2 10 18
Godwin Antwi  10 3 13 13
Sedin Alic  10 2 12 12
Jesper Holdt Jensen  9 3 12 12
Edu Silva 5 5 1 11 11
Thomas Mikkelsen  7  7 7
Brian Pedersen   2 2 6
Henrik Andersen 1 4 1 6 6
Nicolaj Hagelskjær  5  5 5
Chris Sørensen 2  2 4 4
Euan Holden  2  2 2
Kim Elgaard  1  1 1
Alexander Scholz  1  1 1
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Jubilarer 2010

Brian Priske 
50 kampe 

VB – FC Fredericia 
d. 20/3 2010

Allan Olesen 
50 kampe 

FC Nordsjælland – VB 
d. 22/4 2010 

Steffen Kielstrup 
200 kampe 

VB – Brabrand 
d. 9/5 2010

Martin Borre 
50 kampe 

VB – Lyngby 
d. 20/5 2010 

Debutanter 2010

der var i foråret ni spillere og i efteråret ni spillere, der debuterede på VB’s bedste hold. Spil-
lerne i rækkefølge efter debutdato.

Sedin Alic debut den 20. marts  VB – FC Fredericia 0-2 
kristian Fæste debut den 20. marts  VB – FC Fredericia 0-2 
euan Holden debut den 20. marts  VB – FC Fredericia 0-2 
jesper jensen debut den 20. marts  VB – FC Fredericia 0-2 
Thomas Mikkelsen debut den 28. marts  Næstved Boldklub – VB 0-1 
Godwin Antwi debut den 1. april  VB – Thisted FC 0-2 
Nikolaj Hagelskjær debut den 11. april  VB – Hvidovre IF 1-1 
kim elgaard  debut den 24. maj  AC Horsens – VB 2-1 
Alexander Scholz debut den 20. juni  lyngby – VB 1-0 
Peter Ankersen debut den 8. august  VB – AGF 0-0 
ulrik lindkvist debut den 8. august  VB – AGF 0-0 
Anders Clausen debut den 8. august  VB – AGF 0-0 
kim olsen debut den 8. august VB – AGF 0-0 
Rune ertsås debut den 8. august  VB – AGF 0-0 
jonathan Neftali debut 8. august  VB – AGF 0-0 
Henrik Ipsen debut den 11. august  otterup – VB 0-0 
Andreas Moos debut den 11. august  otterup – VB 0-0  
Mikael Rynell debut den 5. september  VB – Hjørring 0-0
	

Nordkajen 9 · 7100 Vejle

Telefon: 75823511 · Fax: 75823761
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Sedin Alic

Alexander Scholz
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Andreas Moos Mikael Rynell
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Ekstra Bladet Cup 09/10

Drømmen om Parken brast

lyspunkterne i VB’s magre 2009-10 sæson var 
så absolut holdets deltagelse i dBu’s lands-
pokalturnering – ekstra Bladet Cup.
de flotte sejre i efteråret 09 over Næsby, 
AC Horsens, FB og Brøndby blev fuldt op af 
endnu en meriterende sejr den 8. april, da 
superligaholdet fra Sønderjyske i kvartfina-
len blev sendt hjem fra jokri Park med et 1-2 
nederlag.
drømmen om Parken brast dog for VB, da 
FC Nordsjælland i dobbeltsemifinalen begge 
gange trak det længste strå og vandt 2-0. 
FCN blev også den endelige vinder af turne-
ringen, da nordsjællænderne i finalen i Par-
ken besejrede ulvene fra Midtjylland 2-0.

08-04-10 kvartfinale

VB – SønderjyskE   2-1 (0-1)
Kristian Fæste, Brian Priske, Allan Olesen, Godwin Antwi, Erik 
Marxen, Martin Borre, Azer Busuladzic, (71. Sedin Alic), Jesper Jensen, 
Philip Lund (73. Adda Djeziri), Brian Nielsen, Adeshina Lawal 

Kampens gang: 
04. 0-1 Anders Hostrup 
52. 1-1 Martin Borre 
60. 2-1 Brian Nielsen

Dommer: Henning Jensen

Tilskuere: 2722

På en råkold aprilaften fik værterne – med 
skadede Steffen kielstrup og Marc Pedersen 
siddende udenfor - en endnu koldere spand 
vand i hovedet straks i kampens start, da 
Anders Hostrup bragte de favoriserede søn-
derjyder foran.
VB fik dog arbejdet sig ind i kampen, mens 
Sønderjyske koncentrerede sig om at holde 
føringen. Allerede før pausen havde de rød-
blusede enkelte chancer, og fortjent var det 
da også, at Martin Borre straks efter teen 
kunne udnytte Philip lunds frispilning til at 
bringe balance i regnskabet.
og otte minutter senere kunne kampens spil-
ler, Brian Nielsen, med en flot scoring bringe 
VB i front. 
Hjemmeholdet havde herefter ikke svært 
ved at holde gæsterne fra fadet og kunne 
efter sejren opleve det i sæsonen sjældne at 
blive klappet ud af jokri Park.

22-04-10 semifinale 1

FC Nordsjælland – VB   2-0 (0-0)
Kristian Fæste, Brian Priske, Allan Olesen, Godwin Antwi, Erik 
Marxen, Martin Borre, Steffen Kielstrup, Azer Busuladzic (88. Jonas 
Halling), Philip Lund, Jesper Jensen (75. Sedin Alic), Adeshina Lawal 
(85. Chidi Dauda Omeje)

Kampens gang: 
79. 1-0 Patrice Bernier 
90. 2-0 Andreas Granskov

Jubilar: Allan Olesen, 50 kampe

Dommer: Thomas Vejlgaard

Tilskuere: 3402

det lignede længe et rigtig godt udgangs-
punkt for VB før returopgøret på jokri Park. 
Vel var nordsjællænderne mest i boldbesid-
delse, men bortset fra gode muligheder 
til altid farlige Bajram Fetai lykkedes det 
gæsterne at holde hjemmeholdet fra de 
allerstørste chancer.
en halv snes minutter før tid lykkedes det 
dog Patrice Bernier at overliste en ellers 
stærkt spillende kristian Fæste, og i kampens 
overtid gjorde Andreas Granskov det rigtig 
slemme ved de groggy vejlensere, da han 
satte sidste fod på et sjællandsk mønsteran-
greb.
”Vi spiller egentlig en god kamp, så resulta-
tet er skuffende og mulighederne for at gå 
videre små,” erkendte Mats Gren nøgternt 
efter kampen.

Glade Vejle-spillere kunne med en 2-1 sejr over SønderjyskE 
booke en plads i semifinalen i Ekstra Bladet Cup. 
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28-04-10 semifinale 2

VB – FC Nordsjælland   0-2 (0-1)
Kristian Fæste, Brian Priske, Marc Pedersen, Godwin Antwi, Allan 
Olesen, Martin Borre (73. Henrik Andersen), Jesper Jensen (56. Azer 
Busuladzic), Steffen Kielstrup, Philip Lund, Adeshina Lawal (46. Adda 
Djeziri), Chidi Dauda Omeje

Kampens gang: 
04. 0-1 Nicki Bille 
46. 0-2 Nicki bille

Dommer: Michael Svendsen

Tilskuere: 2720

Troen på miraklet i Nørreskoven brast allere-
de efter fire minutter, da Philip lund kom til 
at servere bolden for altid farlige – og senere 
udlandsprofessionel i Villareal – Nicki Bille. 
0-1, og værterne skulle nu score fire mål for 
at gå videre, hvilket med holdets scoringskri-
se in mente jo var en håbløs mission. 
Nærmere end et hovedstød over mål af en 
helt fri lawal kom vejlenserne heller ikke, 
mens Nicki Bille cementerede gæsternes sejr 
straks efter pausen med sit andet mål.
”Vi har bestemt spillet på et højere niveau, 
end vi gør i dag,” måtte Mats Gren konsta-
tere efter semifinalen.

Ole Kristensen

En hurtig scoring af Nicki Bille knækkede vejlenserne, der 
havde tabt den første semifinalekamp med 2-0 i Nordsjæl-
land, og så kunne Marc Pedersen og de andre VB’ere se 
langt efter en pokalfinale i Parken.
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Nedturen er vendt

Var sæsonen 2009-10 for VB’s vedkommende 
lige til fodboldens store glemmebog, ja, så 
har efteråret været en anderledes glædelig 
oplevelse for klubbens fans. VB ligger med 
første halvsæson og yderligere en runde spil-
let på en anden- og dermed oprykningsplads. 
Suveræne AGF har ikke overraskende spillet 
i sin egen liga, mens kampen om den anden 
plads i Superligaen synes at blive ”ein kopf 
an kopf Rennen” mellem VB og HB køge, 
og her kan drengene fra Nørreskoven altså 
overvintre med et to points forspring.
Spillet har måske ikke altid været lige sprud-
lende i de 16 kampe, men holdet har kun tabt 
to opgør og ud fra en solid defensiv – hele 
otte gange har man spillet til nul – afgjort 
mange lige kampe til sin fordel og udvist en 
moral og en fighting spirit, man skulle kigge 
langt efter i foregående sæson.

I dBu’s landspokalturnering, ekstra Bladet 
Cup, havde de rød/hvide ikke så glorværdig 
en optræden som i den forrige pokalturne-
ring. klubben røg – uheldigt – ud i anden 
runde mod Silkeborg og kunne så bruge al 
fokus på turneringskampene.

der blev skiftet væsentligt ud i VB-truppen 
hen over sommeren, og VB tog afsked med 
følgende spillere:
Henrik Andersen (Brabrand). Adeshina lawal 
(kristianstad, Sverige), Adda djeziri (HB 
køge), Allan olesen (karrierestop), Brian Pri-
ske (udlejet til FC Midtjylland), jonas Halling 
(udlejet til kolding FC), Philip lund (udlejet 
til kolding FC) og Casper jacobsen. Fire kam-
pe ind i efterårssæsonen blev Marc Pedersen 
udlejet til Randers FC, ligesom kontrakten 
med edu Silva blev ophævet d. 20-08.
Til gengæld kunne man i klubben sige god-
dag til følgende:
jonathan Neftali (Peña deportivo Santa eula-
lia, Spanien), Henrik Ipsen (målmandstræner 
og reservekeeper, Sønderjyske), kim olsen 
(Ôrebro), Valentino lai (tilbage fra limas-
sol, Cypern), Peter Ankersen (esbjerg fB), 
Andreas Moos (FC københavn), Anders Clau-
sen (Hvidovre), ulrik lindkvist (AGF) og Rune 
ertsås (Molde Fk, Norge). 30-08 blev svenske 
Mikael Rynell lejet i esbjerg fB som erstat-
ning for Valentino lai, der på det tidspunkt 
var skadet på ubestemt tid. 21-09 blev der 
tegnet kontrakt med den klubløse tidligere 

1. division - efterår 2010

VB’er Peter Gravesen, som dog siden er holdt 
ude pga. en skade.

VB havde i dette vindue en udpræget hel-
dig hånd med sin tilknytning af spillere. kim 
olsen har lagt sig i spidsen af topscorerlisten 
sammen med Peter Graulund fra AGF, nord-
manden Rune ertsås har været en løbestærk 
og lynhurtig angrebskollega til olsen, span-
ske jonathan Neftali gik direkte ind og blev 
styrmand i forsvaret, Peter Ankersen har vist 
et sjældent dynamisk backspil, lai vendte til-
bage som den gamle kreatør på midtbanen, 
og lejesvenden og dødboldeksperten Mikael 
Rynell har markeret sig med seks scoringer 
og flere assists.
 
op til efterårssæsonen spillede VB fem test-
kampe med flg. resultater: 3-1 over Aaben-
raa, 0-1 mod Skive, 1-0 over Viborg, 4-0 
over Hedensted og endelig generalprøven 
1-0 over FC Fredericia foran 1300 tilskuere i 
engum.
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08-08-10 

VB – AGF   0-0
Kristian Fæste, Martin Borre, Marc Pedersen, Jonathan Neftali, Peter 
Ankersen, Jesper Jensen, Valentino Lai, Azer Busuladzic (71. Ulrik 
Lindkvist), Erik Marxen, Anders Clausen (79. Rune Ertsås), Kim Olsen 
(71. Thomas Mikkelsen)

Dommer: Jens Maae

Tilskuere: 6964

Debutanter: Jonathan Neftali, Peter Ankersen, Anders Clausen, Kim 
Olsen, Ulrik Lindkvist, Rune Ertsås.

den nye sæson i 1. division åbnede med 
noget af et brag, da de to jyske traditions-
klubber tørnede sammen foran en flot kulis-
se på jokri Park. Aarhusianerne kunne møn-
stre to spillere, Martin jørgensen og jakob 
Poulsen, fra det nyligt overståede VM i Syd-
afrika (den tredje VM-spiller i AGF-truppen, 
amerikanske Benny Feilhaber var ikke med) 
mod et totalt rekonstrueret VB-mandskab. 
Værterne kunne præsentere ikke færre end 
seks debutanter samt genkomne Valentino 
lai, mens Godwin Antwi og Steffen kielstrup 
måtte starte sæsonen i karantæne efter 
udvisningen i den sidste forårskamp.
VB havde stor ære af kampen mod opryk-
ningsfavoritterne og havde overvægt i spillet 
før pausen, hvor AGF’s Peter Graulund dog 
havde den største chance. efter pausen kon-
centrerede vejlenserne sig om at holde poin-
tet mod dominerende aarhusianere og var 
heldige, da jakob Poulsen i overtiden banke-
de et straffespark dømt mod Marc Pedersen 
op på tilskuerrækkerne.

15-08-10 

FC Fyn – VB   2-3 (0-1)
Kristian Fæste, Martin Borre, Marc Pedersen, Jonathan Neftali, Peter 
Ankersen, Jesper Jensen (70. Ulrik Lindkvist), Valentino Lai, Azer 
Busuladzic, Erik Marxen (79. Thomas Mikkelsen), Anders Clausen (90. 
Alexander Scholz), Kim Olsen 

Kampens gang: 
38. 0-1 Azer Busuladzic 
56. 0-2 Jonathan Neftali 
57. 1-2 Morten Jacobsen 
64. 2-2 Mads Overgaard 
83. 2-3 Kim Olsen

Dommer: Anders Poulsen

Tilskuere: 1549

Nyindkøbte kim olsen skulle denne aften 
på odense Atletikstadion for første, men 
bestemt ikke for sidste gang vise sig i match-
vinderrollen.
I en jævnbyrdig 1. halvleg havde fynboerne 
et skud på underkanten af overliggeren, 
men det det var VB, der kom foran, da Azer 
Busuladzic langt udefra opsnappede en svag 
clearing fra Fyn-keeperen.
Alt gik VB’s vej i begyndelsen af 2. halvleg, 
da kristian Fæste først snuppede et straffe-
spark fra fynboernes Simon A. Pedersen, og 
jonathan Neftali derefter kunne øge til 2-0 
efter hjørne.
Hjemmeholdet fik dog straks reduceret og 
fik senere endog udlignet trods kæmpe VB-
chancer i den anden ende.
kim olsen kunne dog med syv minutter igen 
heade en trods alt fortjent sejr hjem til vejlen-
serne i en dramatisk og hæsblæsende kamp.
”Modsat i foråret, hvor intet gik vores vej, så 
har vi lidt heldet med os for tiden, og det er 
dejligt. det styrker holdets selvtillid,” fast-
slog en tilfreds Mats Gren efter kampen.

21-08-10 

Hobro – VB   1-3 (0-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Marc Pedersen, Jonathan Neftali, Erik 
Marxen, Jesper Jensen (46. Ulrik Lindkvist), Steffen Kielstrup, Valen-
tino Lai, Azer Busuladzic, Anders Clausen (67. Thomas Mikkelsen), Kim 
Olsen (58. Rune Ertsås)

Kampens gang: 
20. 0-1 Erik Marxen 
70. 0-2 Valentino Lai, straffe 
79. 0-3 Rune Ertsås 
85. 1-3 Danilo Arrieta

Dommer: Jens Maae

Tilskuere: 606

VB's kampe i 1. division - efterår 2010 

Kim Olsen på boldjagt i sin debutkamp for VB tæt forfulgt 
af AGF’s VM-spiller Martin Jørgensen. Sæsonpremieren 
endte 0-0. 
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VB indledte tre kampe på stribe mod opryk-
kerne ved at bortføre alle tre point fra det 
lille maleriske Hobro Stadion. Nordjyderne 
havde fået en skidt start på sæsonen, og 
også i denne kamp var forsvaret alt andet 
end dirkefrit.
VB, der med Borre ude af truppen og kiel-
strup tilbage efter endt karantæne stillede 
op med ganske mange rokeringer, spillede 
bestemt ikke nogen stor kamp, men omvendt 
var det uden tvivl en af de kampe, man den 
foregående sæson havde mistet point i.
Marxen bragte gæsterne foran, da hans fri-
spark blev rettet af i muren. efter pausen 
øgede lai på straffe begået mod indskiftede 
Thomas Mikkelsen, mens ligeledes indskif-
tede Rune ertsås gjorde det til 0-3 på hoved-
stød efter hjørne.
den tidligere VB’er danilo Arrieta sørgede 
for den kosmetiske reducering for værterne, 
som måtte slutte kampen med 10 mand efter 
rødt kort i overtiden.

29-08-10 

VB - Brønshøj   1-1 (1-1)
Kristian Fæste, Martin Borre, Marc Pedersen, Jonathan Neftali, Peter 
Ankersen (84. Kim Elgaard), Anders Clausen (64. Jesper Jensen), Stef-
fen Kielstrup, Azer Busuladzic, Erik Marxen, Kim Olsen, Rune Ertsås 
(67. Andreas Moos)

Kampens gang: 
33. 0-1 Danni König 
41. 1-1 Anders Clausen

Dommer: Michael Tykgaard

Tilskuere: 2757

VB spillede bestemt ikke nogen optimal 
kamp mod oprykkerne, men havde alligevel 
chancer af en karat, der burde have givet sejr.
Vejlenserne, der måtte stille op uden Valen-
tino lai, som var blevet slemt skadet i 
midtugens pokalkamp, dominerede mod 
lavtstående Hvepse, men alligevel var det 
gæsterne, der kunne bringe sig foran ved 
den ensomme ulv i front, danni kønig, på 
en kontra. Anders Clausen, der havde fået en 
kantplads, fik dog udlignet inden pausen på 
kim olsens oplæg.
Mere blev det ikke til trods adskillige gode 
VB-chancer efter pausen. Hjemmeholdet vir-
kede også en anelse brugt mod slutningen 
efter midtugepokalkampens forlængede 
spilletid.
der var blomster til Steffen kielstrup, som af 
Crazy Reds var kåret til foregående sæsons 
bedste spiller.

05-09-10 

VB – FC Hjørring   0-0
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen, Anders Clausen, Steffen Kielstrup, Mikael Rynell, Erik 
Marxen (75. Kim Olsen), Rune Ertsås (61. Ulrik Lindkvist), Thomas Mik-
kelsen (71. Andreas Moos)

Dommer: Dennis Mogensen

Tilskuere: 2852

Debutant: Mikael Rynell

Unge Peter Ankersen imponerede på backen i efteråret efter 
sit skifte fra Esbjerg fB.

Anders Clausen udlignede kort før pausen mod Brønshøj til 
slutresultatet 1-1.
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Med udlejningen af Marc Pedersen til Ran-
ders kort inden transfervinduets lukning blev 
der comeback til Godwin Antwi i midter-
forsvaret. og så VB havde handlet og lejet 
Mikael Rynell i esbjerg for skadede lai.
Heller ikke mod kim Poulsens nordjyske 
oprykkere lykkedes det vejlenserne at få den 
længe ventede hjemmesejr. en halv times 
godt spil i starten af kampen med stolpe-
skud af kielstrup og kæmpechancer til erik 
Marxen og Thomas Mikkelsen rakte ikke for 
hjemmeholdet, som herefter måtte se kam-
pen fade ud til noget af en langgaber. I en 
ualmindeligt ringe 2. halvleg var gæsterne 
faktisk nærmest sejren.
Hjørrings Bora Zivkovic fik et lidt trist gensyn 
med sin gamle klub. Forsvarskæmpen endte 
på skadestuen med hul i hovedet.

10-09-10 

HB Køge – VB   0-1 (0-0)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen (78. Nikolaj Hagelskjær), Ulrik Lindkvist, Steffen Kielstrup, 
Mikael Rynell (78. Jesper Jensen), Erik Marxen, Anders Clausen (66. 
Rune Ertsås), Kim Olsen

Kampens gang: 
74. 0-1 Kim Olsen

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 886

efter i to kampe ikke at kunne besejre opryk-
kerhold gik det straks bedre, da VB en regn-
våd fredag aften på Herfølge Stadion slog 
superliganedrykkerne HB køge på en scoring 
af kim olsen.
kønt var det – især for 2. halvlegs vedkom-
mende – så afgjort ikke, men der var fight for 
hver en meter på den dyngvåde bane og ikke 
uden underholdningsværdi for publikum.
VB, der havde bænket ertsås og Thomas Mik-
kelsen til fordel for kim olsen og ulrik lind-
kvist, holdt dygtigt køgenserne fra fadet, 
skønt hjemmeholdets Bo Storm – der så rødt 
med 18 min. igen - dog voldte VB-forsvaret 
visse vanskeligheder. og et kvarter før tid 
slog kim olsen så til. Skønt den tidligere 
VB’er Thomas ”TC” Christensen ellers havde 
godt fat i den lange VB-angriber, steg olsen 
til vejrs og headede sejrsmålet ind.
10 sjællændere pressede voldsomt i slutmi-
nutterne og ville også gerne have haft et 
straffe, men det blev ved jysk sejr.

19-09-10 

VB – Næstved   2-1 (1-0)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen, Mikael Rynell (68. Ulrik Lindkvist), Steffen Kielstrup, 
Valentino Lai (72. Jesper Jensen), Erik Marxen, Kim Olsen, Rune Ertsås 
(80. Chidi Dauda Omeje)

Kampens gang: 
01. 1-0 Kim Olsen 
59. 1-1 Mads Villadsen 
82. 2-1 Chidi Omeje

Dommer: Ole Kronlykke

Tilskuere: 2822

det var forløsningens time, da VB efter præ-
cis 11 måneder og 1 dag uden turneringssejr 
i Nørreskoven endelig kunne sætte fuldt 
pointudbytte ind på kontoen efter en hjem-
mekamp.
det var ikke noget uforglemmeligt opgør, til-
skuerne blev vidner til, men glæden over den 
længe ventede sejr var så stor, at de nok var 
fløjtende ligeglade.
kim olsen kunne notere sig for den hidtil 
hurtigste scoring på jokri Park, da han efter 
blot 22 sekunder pandede VB foran.
Stort mere skete der ikke i en lidt søvnig 1. 
halvleg. Hjemmeholdet truede med at gå 
helt i stå efter pausen, og Mads Villadsen 
kunne med en time spillet udligne efter en 
Fæste-halvklaring. Målet vækkede vejlen-
serne. Marxen skød på stolpen, og med otte 
minutter igen kunne indskiftede Chidi ome-
je score sejrsmålet, da han bugserede Nefta-
lis hovedstød videre over stregen.
VB kunne overraskende hurtigt give come-
back til Valentino lai, som under en måned 
tidligere var blevet slemt skadet i pokalkam-
pen mod SIF.

Valentino Lai vendte efter et ophold i cypriotisk fodbold til-
bage VB. Mod Næstved kunne han og de andre Vejle-spillere 
glæde sig over den første turneringssejr hjemme i Nørresko-
ven i mere end 11 måneder.
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26-09-10 

Skive – VB   6-2 (2-2)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen (63. Andreas Moos), Mikael Rynell, Steffen Kielstrup, 
Valentino Lai (74. Ulrik Lindkvist), Erik Marxen (77. Chidi Omeje), Kim 
Olsen, Rune Ertsås 

Kampens gang: 
07. 0-1 Erik Marxen 
41. 0-2 Rune Ertsås  
44. 1-2 Andreas Albers 
45. 2-2 Kristian Nielsen 
48. 3-2 Martin Thomsen 
70. 4-2 Andreas Albers 
90. 5-2 Martin Thomsen 
90. 6-2 Simon Broskov

Dommer: Kent  Bøgelund

Tilskuere: 917

det store Sammenbrud indtraf for VB denne 
eftermiddag på Sparbank Arena mod skarpe 
skibonitter. Alt gik ellers planmæssigt i star-
ten, hvor gæsterne – endda uden at spille 
fremragende – relativt ubesværet kunne 
bringe sig foran ved Marxen og ertsås (sidst-
nævntes scoring havde Fæste som assist på 
udspark!)
Vejlenserne syntes mentalt allerede ved teen, 
og værterne kunne på fire minutter udligne 
rød føring inden pausefløjtet.
Helt galt gik det efter halvtid, da et vejlensisk 
hold i opløsning blev kontraet ud af banen. 
Tilmed fik gæsterne erik Marxen skadet for 
resten af sæsonen.
”det, vi leverer i dag, er under al kritik,” slog 
kristian Fæste fast efter kampen, og mere 
var der vist ikke at føje til det…

01-10-10 

VB – AB   2-0 (2-0)
Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, 
Peter Ankersen (73. Ulrik Lindkvist) , Jesper Jensen, Steffen Kielstrup, 
Valentino Lai (70. Azer Busuladzic), Mikael Rynell, Kim Olsen (86. 
Thomas Mikkelsen), Rune Ertsås 

Kampens gang: 
43 1-0 Kim Olsen 
45. 2-0 Kim Olsen

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

Tilskuere: 2050

VB fik hurtigt oprejsning for blamagen i Ski-
ve. Med jesper jensen og Alexander Scholz 
på holdet for skadede Marxen og Borre kør-
te hjemmeholdet hen over hidtil ubesejrede 
akademikere i en flot kamp.
efter en jævnbyrdig og velspillet, men sær-
deles chancefattig 1. halvleg, afgjorde VB’s 
goalgetter kim olsen kampen med to sco-
ringer kort før te. Først støvede han af efter 
en halvklaring af AB-keeper Waltorp på et 

Rynell-skud, og så snittede han et frispark fra 
samme Rynell i mål med hovedet.
efter pausen var VB totalt dominerende og 
holdt de grønblusede fra ethvert tilløb til 
chancer. Selv havde værterne mange mulig-
heder for at øge. den største tilfaldt kim 
olsen, der afholdt sig fra hattrick ved at 
sende et straffespark begået mod ertsås på 
stolpen.
”efterårets bedste kamp,” fastslog Mats 
Gren efter kampen.

10-10-10 

FC Fredericia – VB   0-1 (0-1)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen, Jesper Jensen,, Steffen Kielstrup, Valentino Lai (61. Azer 
Busuladzic), Mikael Rynell (76. Ulrik Lindkvist), Kim Olsen, Rune Ertsås 
(73. Chidi Omeje)

Kampens gang: 
35. Rune Ertsås

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Tilskuere: 2165

kampen lignede de fleste foregående derbys 
mellem de to lokalrivaler. Bag de tre jordvol-
de på Monjasa Park blev der givet og taget af 
et godt hjerte, mens publikum måtte kigge 
langt efter det polerede fodboldspil.
Rune ertsås blev matchvinder, da kim olsen 

Unge Alexander Scholz gjorde det godt på en uvant plads 
som højre back, da ubesejrede AB blev sendt hjem med et 
2-0 nederlag. 
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efter godt en halv time lagde Borres frem-
lægning godt af til den lille nordmand, som 
sikkert halvflugtede i mål.
VB var spildominerende det meste af tiden, 
men Fæstningsdrengene vil selvfølgelig 
påberåbe sig, at de ved jesper Christiansen 
og jude Nworuh havde to gigantchancer. 
Henholdsvis kristian Fæste og stolpen red-
dede dog, og så vandt VB!
”en fantastisk holdindsats og fight,” mente 
Mats Gren.

15-10-10 

VB – Viborg   2-0 (1-0)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen, Jesper Jensen, Steffen Kielstrup, Valentino Lai (46. Azer 
Busuladzic), Mikael Rynell (89. Ulrik Lindkvist), Kim Olsen (72. Thomas 
Mikkelsen), Rune Ertsås 

Kampens gang: 
09. 1-0 Kim Olsen 
79. 2-0 Mikael Rynell

Dommer: Kent Bøgelund

Tilskuere: 2422

VB fik en superstart, da kim olsen, inden der 
var spillet ti minutter, fulgte op på en halv-
klaring efter en friløber til Rune ertsås.
Vejlenserne lod sig dog i nogen grad kampen 
glide af hænde i resten af halvlegen, og et 
udmærket spillende Viborg-hold var et par 
gange ved jesper kjærulff tæt på udligning.

de rødblusede kom bedre ud efter pausen, 
men holdet fra domkirkebyen spillede stadig 
lystigt med i den underholdende kamp.
Svenske Mikael Rynell afgjorde dog kam-
pen, da han med en halv snes minutter igen 
udnyttede Busuladzic’ fine ”Rückpass”.
”Vi er svære at score imod,” konstaterede en 
tilfreds Steffen kielstrup, kaptajn på et VB-
hold, der for tredje gang i træk spillede til nul.

24-10-10 

Roskilde – VB   0-1 (0-1)
Henrik Ipsen, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Ulrik 
Lindkvist, Jesper Jensen, Azer Busuladzic, Valentino Lai (87. Alexander 
Scholz), Mikael Rynell, Kim Olsen, Rune Ertsås (89. Sedin Alic)

Kampens gang: 
32. 0-1 Kim Olsen

Dommer: Peter Rasmussen

Tilskuere: 1332

kim olsen blev matchvinder, da VB igen hen-
tede en smal sejr hjem til den snart bugnen-
de pointkonto.
Gæsterne måtte stille op med tre ændrin-
ger – kielstrup var ude med karantæne og 
Ankersen og Fæste med skader. Afløserne 
gjorde det dog godt, ja, rutinerede keeper 
Henrik Ipsen, som sikrede endnu en clean 
sheet for jyderne, kom endog på ugens hold 
i TV2 Sports magasinprogram divisionen.
Sejrsmålet faldt efter en god halv time, da 
olsen headede et hjørne fra Mikael Rynell 
i mål. Sejren var helt fortjent til et om ikke 
sprudlende så dog spilstyrende og chan-
ceskabende VB-mandskab, der holdt vær-
terne fra de store muligheder.

30-10-10 

VB – FC Vestsjælland   1-1 (0-0)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Anderksen, Jesper Jensen, Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Mikael 
Rynell (73. Ulrik Lindkvist), Kim Olsen, Rune Ertsås (80. Sedin Alic)

Kampens gang: 
55. 1-0 Kim Olsen 
61. 1-1 Sladan Peric

Rødt kort: Martin Borre (75.)

Dommer: Peter Kjærsgaard Andersen

Tilskuere: 2701

Michael Schjønbergs Slagelse-hold stoppede 
VB’s sejrsrække, da en underholdende top-
kamp på jokri Park sluttede remis. 
eks VB’er Sladan Peric var nær ved at forære 
VB en drømmestart, da han efter få sekun-
der trådte i bolden, hvilket gav kim olsen en 

Lejesvenden fra Esbjerg Mikael Rynell var på pletten og 
scorede 2-0 målet mod Viborg FF.
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friløber, men FCV slap med skrækken. efter 
en jævnbyrdig 1. halvleg kom VB bedst ud 
efter pausen, og topscorer kim olsen kunne 
bringe de rødblusede foran på Rynells flotte 
stikning.
dommer Peter kjærsgaard Andersen blev 
dog nu manden i centrum med nogle afgø-
rende og ganske kontroversielle kendelser. 
Sladan Peric så ud til at bruge armen, da han 
udlignede for sjællænderne, og den nybagte 
far Martin Borre måtte ud efter to gule kort, 
af hvilke det første syntes særdeles tvivlsomt.
VB kunne godt have fortjent sejren, men 
var med 10 mand ikke ganske utilfreds med 
pointdelingen.

07-11-10 

Kolding FC - VB   2-1 (1-1)

Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, 
Peter Ankersen (70. Ulrik Lindkvist), Jesper Jensen (63. Kim Elgaard), 
Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Mikael Rynell, Kim Olsen, Anders 
Clausen (80. Chidi Omeje)

Kampens gang: 
04. 1-0 Jesper Jørgensen 
11. 1-1 Mikael Rynell, straffe 
90. 2-1 Philip Lund

Dommer: Henrik Kragh

Tilskuere: 1353

kFC havde udviklet sig til lidt af en angst-
modstander for vejlenserne, som tabte for 
tredje gang i træk til de senere samarbejds-
partnere – og i lighed med det foregående 
opgør i kolding på et sidste-øjebliks-mål.
VB, der måtte undvære Martin Borre (karan-
tæne), Valentino lai (skade) og Rune ertsås 
(personlige grunde), spillede ikke nogen stor 
kamp. Gæsterne kom hurtigt bagud, men 
fik dog straks udlignet, da Rynell omsatte et 
straffespark begået mod Anders Clausen.
Topholdet kom nu bedre ind i kampen og 
havde pæne chancer i resten af halvlegen. 
Til gengæld kom Mats Grens folk skidt ud 
efter pausen, og hjemmeholdet dominerede 
totalt med store chancer til følge. VB havde 
dog stadig sine muligheder, men de forblev 
uudnyttede, og den fra VB udlejede indhop-
per Philip lund kunne så afgøre kampen til 
værternes fordel med en scoring dybt inde 
i overtiden.
en bitter pille at sluge for vejlenserne, som 
nu måtte se formstærke HB køge rykke fare-
truende nær i tabellen.

14-11-10 

VB – Hvidovre  5-0 (4-0)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen, Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup (77. Ulrik Lindkvist), 
Valentino Lai (67. Jesper Jensen), Mikael Rynell, Kim Olsen, Rune 
Ertsås (67. Thomas Mikkelsen)

Kampens gang: 
03. 1-0 Mikael Rynell 
18. 2-0 Mikael Rynell 
26. 3-0 Mikael Rynell 
44. 4-0 Rune Ertsås 
90. 5-0 Kim Olsen

Dommer: Jens Maae

Tilskuere: 2273

Anfører Steffen Kielstrup vendte efter endt karantæne 
tilbage mod FC Vestsjælland. Kampen endte 1-1. Kim Olsen 
bragte VB foran, men ex-VB’eren Sladan Peric udlignede 
for FCV.

Norske Rune Ertsås scorede kort før pausen til 4-0 i storsejren 
over Hvidovre.
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efter to kampe uden sejr kom VB med Borre, 
lai og ertsås på holdet igen i den grad tilba-
ge i gamet, da Hvidovres stakkels bundhold 
blev pulveriseret på jokri Park.
et storspillende VB-hold med tre-målsskytten 
Mikael Rynell i spidsen afgjorde tingene 
allerede i den første halve time. Først send-
te lejesvenden fra esbjerg bolden ind i det 
lange hjørne, dernæst forvandlede han et 
direkte frispark, for endelig ganske uhindret 
at trække ind i banen og sikkert banke bol-
den i nettet med venstrebenet til 3-0. Rune 
ertsås øgede inden pausen på en friløber.
Værterne gik lidt ned i kadence efter pausen 
mod kenneth Brylles overmatchede køben-
havnere, som havde én chance i hele kam-
pen. Stort set ingen kamp uden scoring af 
kim olsen, og den kom da også i overtiden, 
da den lange hovedstødsekspert headede 
Peter Ankersens indlæg ind til 5-0.
”Vi kunne snildt have vundet 8-0,” konstate-
rede en glad Mats Gren efter kampen.

20-11-10 

VB – FC Fyn   4-2 (1-1)
Kristian Fæste, Martin Borre, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Peter 
Ankersen, Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup (89. Ulrik Lindkvist), 
Valentino Lai (72. Jesper Jensen), Mikael Rynell, Kim Olsen, Rune 
Ertsås (67. Thomas Mikkelsen)

Kampens gang: 
10. 1-0 Kim Olsen 
30. 1-1 Ole Budtz 
46. 1-2 Mads Overgaard 
62. 2-2 Mikael Rynell 
76. 3-2 Peter Ankersen 
90. 4-2 Kim Olsen, straffespark

Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen

Tilskuere: 2123

VB fik betydeligt mere modstand fra et 
andet af bundholdene, FC Fyn, end det var 
tilfældet ugen forinden.
Hjemmeholdet fik ellers den bedst tænke-
lige start, da kim olsen – igen, igen – kunne 
heade de rødblusede foran efter et mønster-
angreb. Men vejlenserne mistede grebet om 
kampen, og fynboerne kunne udligne i en 
kamp, som ikke vil gå over i historien som 
kristian Fæstes bedste. de opportunistiske 
odenseanere kom endda foran få sekunder 
efter pausen, men så var det slut med VB’s 
langmodighed.
Vejlenserne rev spillet til sig, og Rynell kunne 
halvflugte de rødblusede ind i kampen igen 
med en time spillet. Peter Ankersen stod for 
årets måske bedste mål på jokri Park, da han 
knivskarpt skar ind i banen og kanonerede 
bolden i nettet fra kanten af feltet.

I de døende sekunder bragte kim olsen sig 
med sin 11. sæsontræffer op på siden af 
Peter Graulund på topscorerlistens første-
plads, da han forvandlede et straffe begået 
mod Busuladzic.

Ole Kristensen

Efter et godkendt efterår kunne VB-spillerne juble efter 
en god afslutning mod FC Fyn, der blev sendt tilbage til 
Odense med et 4-2 nederlag.

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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Tilskuere i efteråret 2010

Jokri Park:    
    
AGF  6964 
Brønshøj  2757 
FC Hjørring  2852 
Næstved  2822 
AB  2050 
Viborg  2422 
FC Vestsjælland  2701 
Hvidovre  2273 
FC Fyn  2123 
I alt  26964 
Snit  2996

Udebane: 
    
FC Fyn  1549 
Hobro    606 
HB Køge    886 
Skive    917 
FC Fredericia  2165 
FC Roskilde  1232 
Kolding FC   1353 
 

I alt  8708 
Snit  1244 

AGF 

x 
 

1-0 
 
 

0-2 
 

0-3 
1-1 
1-1 

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

 

Akademisk 
Boldklub 

4-3 
x 
 
 

2-1 
2-2 

 
0-2 

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

 
2-0 

 

Brønshøj 

3-1 
4-0 
x 
 
 
 

1-4 
 
 
 

0-1 
 

3-0 
 

1-1 
3-0 

FC 
Fyn 

4-1 
0-0 
1-0 
x 
 
 

4-1 
 
 
 

4-3 
 
 
 

4-2 
1-1 

FC  
Hjørring 

3-0 
 

1-0 
0-0 
x 

Udsat 
 
 

4-2 
 
 
 

1-1 
2-0 
0-0 

 

FC 
Roskilde 

 
 

1-3 
2-0 
2-1 
x 

3-1 
2-3 
3-1 

 
1-2 

 
 

2-2 
 
 

FC Vest-
sjælland 

3-1 
2-2 

 
 

3-3 
 
x 
 
 

4-0 
 

1-1 
3-3 

 
1-1 
1-2 

Fredericia 
 

 
4-2 
0-3 
2-2 

 
3-1 
x 

1-0 
 

0-2 
1-1 

 
2-4 

 
0-1 

HB 
Køge 

3-2 
4-0 
1-1 

 
 
 

1-3 
 
x 
 

1-2 
 

1-2 
 
 

1-2 

Hobro 
 

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

 
1-1 
0-1 
x 
 

3-3 
 

4-2 
 
 

Kolding 
FC 
 
 

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

 
2-0 
1-0 

 
0-3 
x 
 

0-2 
 
 

AGF 
Akademisk Boldkl. 
Brønshøj 
FC Fyn 
FC Hjørring 
FC Roskilde 
FC Vestsjælland 
Fredericia 
HB Køge 
Hobro 
Hvidovre 
Kolding FC 
Næstved 
Skive 
Vejle Boldklub 
Viborg 

Hvidovre 

7-1 
1-1 

 
 

4-2 
 

3-0 
 
 

1-2 
x 
 

2-1 
 

5-0 
1-3 
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1. division, efterår, sæsonen 2010-2011
Nr. Hold  K V U T Score Point

1 AGF   16  12  3   1  38 - 12  39   
2 Vejle    16  10  4   2  29 - 16  34   
3 HB Køge   16  10  2   4  29 - 19  32   
4 Brønshøj   16   8  2   6  20 - 23  26   
5 AB   16 6  6   4  30 - 20  24   
6 FC Vestsjælland    16 6  6   4  32 - 31  24   
7 FC Fredericia    16   6  3   7  22 - 23  21   
8 FC Hjørring    15 5  5   5  21 - 24  20   
9  FC Roskilde    15  5  4   6  24 - 26  19   
10 Kolding FC     16 4  6   6  19 - 20  18   
11 Hobro  15   5  3   7  23 - 28  18   
12 Skive   15   4  5   6  28 - 29  17   
13 Viborg   16   4  3   9  19 - 23  15   
14 Hvidovre   16   4  2  10  19 - 39  14   
15 FC Fyn   16   3  4   9  19 - 32  13   
16 Næstved   16   2  6   8  19 - 26  12 

BRUDEKJOLER og SELSKABSTØJ  - til ham og hende

Dæmningen 10 · 7100 Vejle · Denmark · Telefon 75 82 90 91
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Anvendte spillere i efteråret
 
I efterårets 16 kampe i 1. division har Vejle 
Boldklub brugt 24 forskellige spillere. kim 
olsen og jonathan Neftali spillede alle kam-
pene, mens ulrik lindkvist, kristian Fæste og 
Peter Ankersen blev noteret for 15 kampe. 
Rune ertsås og jesper jensen var begge med i 
14 kampe. I oversigten kan du i første kolon-
ne se, hvor mange kampe den pågældende 
spiller opnåede i 1. division i efteråret 2010. 
I den efterfølgende kolonne kan du se, hvor 
mange kampe den pågældende spiller spille-
de i ekstra Bladet Cup i efteråret. I den sidste 
kolonne kan du se, hvor mange kampe den 
pågældende spiller spillede i alt i efteråret.  

Kim Olsen efterårets topscorer 
 
Vejle Boldklubs topscorer i efteråret blev 
kim olsen med 11 scoringer. Herefter fulgte 
Mikael Rynell med seks scoringer og Rune 
ertsås med fire scoringer. 

Kim Olsen    11 
Mikael Rynell      6  
Rune Ertsås      4 
Erik Marxen      2 
Azer Busuladzic      1 
Jonathan Neftali     1 
Anders Clausen      1 
Valentino Lai      1 
Peter Ankersen      1 
Chidi Dauda Omeje     1 

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

 1. division 2010 Ekstra Bladet Kampe 
 efterår Cup i alt

Ulrik Lindkvist 15 2 17 
Jonatan Neftali 16 1 17 
Peter Ankersen 15 2 17 
Kristian Fæste 15 1 16 
Kim Olsen 16  16 
Steffen Kielstrup 13 2 15 
Rune Ertsås 14 1 15 
Jesper Jensen 14 1 15 
Godwin Antwi 12 2 14 
Azer Busuladzic 12 2 14 
Martin Borre 13 1 14 
Valentino Lai 11 2 13 
Mikael Rynell 12  12 
Anders Clausen 8 2 10 
Erik Marxen 8 2 10 
Thomas Mikkelsen 7 2 9 
Marc Pedersen 4 1 5 
Andreas Moos 3 2 5 
Alexander Scholz 4  4 
Chidi Dauda Omeje 4  4 
Kim Elgaard 2 1 3 
Sedin Alic 2  2 
Henrik Ipsen 1 1 2 
Nicolaj Hagelskjær 1  1

Anvendte spillere efteråret 2010
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Ekstra Bladet Cup 10/11

Tidlig – og unødvendig - exit

det lykkedes ikke VB at gentage succesen 
fra turneringen 2009-10, hvor holdet nåede 
semifinalen. efter en på papiret overkomme-
lig første rundekamp mod fynske otterup fra 
2. division – som dog blev alt andet end en 
walkover – havde VB ikke lodtrækningshel-
det med sig i 2. runde, da holdet blev trukket 
op af dBu-bowlen sammen med Silkeborg IF 
fra Superligaen.
Imidlertid havde vejlenserne klubben fra 
Søhøjlandet helt nede i den berømte sæk, 
men det lykkedes østjyderne at formøble en 
2-0 føring i kampens døende minutter for så 
at tabe 2-4 efter forlænget. Surt show for 
VB, mens kampen måske mentalt blev ven-
depunktet for Troels Bechs hårdt prøvede 
superligabundhold, som efter denne kamp 
startede en opstigning gennem landets bed-
ste fodboldrække.

11-08-10 

Otterup – VB   2-3 (2-2) (2-1)
Henrik Ipsen, Ulrik Lindkvist (64. Erik Marxen), Godwin Antwi, Marc 
Pedersen, Peter Ankersen, Azer Busuladzic (46. Kim Elgaard), Steffen 
Kielstrup, Valentino Lai, Andreas Moos, Rune Ertsås, Anders Clausen 
(55. Thomas Mikkelsen)

Kampens gang: 
10. 0-1 Rune Ertsås  
25. 1-1 Klaus Larsen 
30. 2-1 Thomas Johansen 
82. 2-2 Kim Elgaard 
108. 2-3 Steffen Kielstrup

Dommer: Tom Krøyer

Tilskuere: 250

Debutanter: Henrik Ipsen, Andreas Moos

det var kun på de mindste marginaler, at 
VB – forrige pokalturnerings overraskelse – 
fik haltet sig igennem til anden runde i den 
aktuelle ekstra Bladet Cup. Hjemmeholdet 
otterup fra den tredjebedste række havde 
ikke til sinds at lægge sig ned frivilligt.
Alt startede ellers planmæssigt for de favori-
serede gæster, da Rune ertsås allerede efter 
en halv snes minutter kunne bringe jyderne 
foran efter et klasseangreb. der stod VB på 
alt, men da fynboerne fik udlignet, første 
gang de var i nærheden af gæsternes mål, 
gik der grus i det vejlensiske maskineri. 
Værterne kom også foran, og et sløjt spil-
lende Vejle-mandskab fik først udlignet otte 
minutter før tid ved indskiftede kim elgaard.
otterup åbenbarede sig som et fint kontra-

hold og havde da også en friløber mod slut-
ningen, hvor de kunne have afgjort det hele.
og så endte det alligevel med, at Steffen 
kielstrup kunne slukke lyset for de via et rødt 
kort decimerede fynboer i den forlængede 
spilletid.

25-08-10 

VB – Silkeborg IF   2-4 (2-2) (1-0)
Kristian Fæste, Martin Borre, Godwin Antwi, Jonatan Neftali, Ulrik 
Lindkvist, Jesper Jensen, Steffen Kielstrup, Valentino Lai (72. Azer 
Busuladzic), Erik Marxen (85. Peter Ankersen),  Anders Clausen, 
Thomas Mikkelsen (57. Andreas Moos)

Kampens gang: 
18. 1-0 Erik Marxen 
64. 2-0 Erik Marxen 
87. 2-1 Godwin Antwi, selvmål 
90. 2-2 Christian Holst 
92. 2-3 Martin Svensson 
94. 2-4 Rajko Lekic

Dommer: Henrik Kragh

Tilskuere: 1494

efter noget så fornemt som en kvindelands-
kamp som forkamp kunne VB til Champions 
league-tidspunktet 20:45 tage imod Silke-
borg IF fra Superligaen.
og efter to fine scoringer af erik Marxen 
og udpræget VB-dominans tegnede alt til 
en flot pokalskalp for østjyderne. Men et 
par minutter før tid gik alt galt for hjemme-
holdet. et ellers modløst SIF-mandskab fik 
reduceret, da Godwin Antwi var så uheldig 
at sende bolden i eget net, og i overtiden 
udlignede Christian Holst i det opståede kaos 
i VB-defensiven.
de frustrerede værter var chanceløse i den 
forlængede spilletid, som gæsterne straks 
afgjorde med to hurtige scoringer.
Til overflod fik VB Valentino lai slemt skadet, 
og en målløs Mats Gren kunne efter at have 
sundet sig kun få det positive ud af kampen, 
at det nu gav vejlenserne mulighed for 100 
procent at koncentrere sig om turneringen. 

Ole Kristensen
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Danmarksserien forår 2010

Vejle Boldklub spillede den foreløbigt sidste 
halvsæson i danmarksserien i foråret 2010. 
Midt i halvsæsonen kom det nemlig frem, 
at VB havde fået et wild card til den nyop-
rettede reserveholdsturnering, som skulle 
begynde fra og med sæsonen 2010/11, og 
dermed blev VB-reserverne trukket ud af 
danmarksturneringen fra sommeren 2010. 
ligesom i efterårssæsonen blev foråret præ-
get af et hold med mange unge spillere, 
krydret med få rutinerede kræfter som f. 
eks. Casper jacobsen. Flere af kampene blev 
placeret som midtugekampe, og det betød, 
at flere af de talentfulde spillere fra u-19 
holdet optrådte regelmæssigt på dS-holdet. 
Heriblandt talentfulde spillere som Niels 
Bisp Rasmussen, denis Fazlagic og Alexander 
Scholz. 
efter en resultatmæssig fin start på foråret, 
tabte spillerne pusten, som sæsonafslutnin-
gen nærmede sig. I de sidste otte kampe blev 
det blot til én sejr og hele syv nederlag. I den 
periode var holdet hårdt ramt af skader og 
karantæner, ligesom førsteholdet også var 
det, og så kneb det med at finde spillere. 
Blandet andet var det ikke usædvanligt, at 
holdet kun stillede op med blot én eller 
to udskiftere. Træner Nicolai Wael var da 
også på banen flere gange, og tilmed ofte i 
startopstillingen. I foråret fordelte pointene 
sig på fire sejre, én uafgjort og otte neder-
lag. det resulterede i en samlet tredjeplads 
efter Skovbakken og divisionsreserverne fra 
AC Horsens. 
de største nederlag i foråret kom i udekam-
pene mod odder (1-6) og kjellerup (0-5). 
Blandt de bedste præstationer fra dS-holdet 

i foråret var hjemmekampen mod Haderslev, 
hvor VB’erne havde revanche til gode efter 
efterårets 0-5 nederlag. kampen blev afviklet 
på det gamle Vejle Stadion, hvor banen sta-
dig led efter vinterens strabadser. VB vandt 
efter en forholdsvis velspillet kamp 3-1. Søn-
derjyderne gik til pause foran 1-0, inden 
VB med tre flotte mål efter pausen vendte 
kampen. Simon Smidt udlignede med et for-
rygende langskud, inden Henrik Andersen på 
Chidi dauda omejes fine forarbejde gjorde 
det til 2-1. Selvsamme Chidi øgede til 3-1. I 
mellemtiden var jonas Halling blevet smidt 
ud, og det gjorde ikke VB-præstationen mod 
en god modstander mindre imponerende. 

Lars Christensen

Danmarksserien pulje 3 2010, forår  

Slutstillingen

 k v u t mål point
  1  Horsens  26  21   4   1  82 - 26  67  
  2  Skovbakken 26  14   5   7  64 - 37  47  
  3  Vejle 26  12   4  10  43 - 52  40  
  4  Aarhus Fremad 26  10   9   7  36 - 31  39  
  5  Silkeborg 26  11   4  11  54 - 41  37  
  6  Haderslev 26  10   7   9  45 - 36  37  
  7  Lindholm 26   9  10   7  34 - 26  37  
  8  FC Djursland 26  10   7   9  33 - 35  37  
  9  Kjellerup 26  11   3  12  37 - 44  36  
10  Herning 26   9   5  12  40 - 60  32  
11  Aalborg Freja 26   7  10   9  38 - 44  31  
12  Odder 26   9   3  14  45 - 56  30  
13  Aalborg KFUM 26   7   4  15  31 - 46  25  
14  Skive 26   3   3  20  30 - 78  12   
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Vejle Boldklubs danmarksseriehold skiftede i 
sommerpausen liga og kom i efteråret med i 
den nystartede Reserveholdsliga, hvor holdet 
deltog i Vestpuljen sammen med AC Horsens, 
oB, esbjerg og Sønderjyske. I skrivende stund 
den 30. november ligger Vejle Boldklub på 
en fjerdeplads i puljen, men holdet mangler 
en kamp mod oB, der spilles efter deadline. 
Vindes denne kamp slutter Vejle Boldklub på 
en flot andenplads i puljen efter AC Horsens.
Sæsonens første kamp var mod netop riva-
lerne fra AC Horsens, der hjemme på CASA 
Arena vandt med 3-2. Vejlensernes mål blev 
scoret af Rune ertsås og Godwin Antwi, men 
de to scoringer var ikke nok. Hjemmeholdet 
vandt en fortjent sejr.  
Herefter fulgte et uafgjort 1-1 resultat hjem-
me mod Sønderjyske og et 3-0 nederlag i 
esbjerg, og først i sæsonens fjerde kamp 
lykkedes det vejlenserne at vinde. I Nr. Aaby 
vandt gæsterne således fuld fortjent med 2-0 
over oB. Vejlensernes scoringer blev sat ind 
af Chidi dauda omeje og Azer Busuladzic. 
”Vi spiller en flot kamp hele vejen igennem 
i et opgør mellem to hold, der matcher hin-
anden godt niveau- og aldersmæssigt. Vi er 
aggressive i hele kampen, og når vi har bol-
den, er vi påpasselige, og vi spiller os til en 
del muligheder. Sejren er i allerhøjeste grad 
fortjent og skulle måske havde været et mål 
eller to større,” sagde Vejle-træner Nicolai 
Wael efter sæsonens første sejr. 
den blev fulgt op af en 4-3 sejr over AC Hor-
sens på Skibet Stadion. Vejlensernes mål blev 
scoret af kim elgaard og Anders Clausen, der 
begge lavede to kasser i det målrige opgør. 
”kampen i dag blev spillet i et højt tempo, 
og intensiteten er god, og det er godt for 
vores spillere. Især for de spillere, der ikke 
har spillet så meget på førsteholdet, for det 
er et stykke tid siden, at de har fået en hel 

kamp. der blev leveret fine præstationer 
fra begge hold, og det var med til at løfte 
kampen op på et godt niveau. om det var 
fortjent, at vi vandt, kan man altid diskutere. 
opgøret kunne også være endt 6-6, men vi 
scorede fire mål, og de lavede kun tre, så må 
det være fortjent, at vi vandt,” sagde Nicolai 
Wael, der glædede sig over, at hjemmehol-
det scorede fire flotte mål.
den efterfølgende kamp på Skibet Sta-
dion blev også et målrigt opgør. desværre 
for hjemmeholdet endte det med et 1-5 
nederlag til et stærkt esbjerg fB-mandskab. 
Mandag den 29. november lagde Haderslev 
Idrætscenter kunstgræs til, da et ungt Vejle-
hold med kun fire seniorspillere i startopstil-
lingen slog Sønderjyske 1-0 på et mål scoret 
af Thomas Mikkelsen efter en halv times spil.

Henning Jepsen

Kampresultater
03-08-10  AC Horsens - Vejle Boldklub ......3-2  
16-08-10  Vejle Boldklub - Sønderjyske .....1-1  
14-09-10  esbjerg fB - Vejle Boldklub ........3-0  
05-10-10  oB - Vejle Boldklub ....................0-2  
01-11-10  Vejle Boldklub - AC Horsens ......4-3  
15-11-10  Vejle Boldklub - esbjerg fB ........1-5  
29-11-10  Sønderjyske - Vejle Boldklub .....0-1  
06-12-10  Vejle Boldklub - oB    

Reserveholdsturneringen efterår 2010

Reserveholdsturneringen efterår 2010

Stillingen halvvejs

 k v u t mål point
1  AC Horsens 8  6  0  2  24 - 11  18  
2  OB  7  4  0  3  19 - 15  12  
3  Esbjerg 8  4  0  4  18 - 18  12  
4  Vejle  7  3  1  3  11 - 15  10  
5  SønderjyskE 8 1  1  6   7 - 20   4  
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Senior - Herrer 

efteråret 2009 og afslutningen på sæson 
2009 betød, at vi i 2010 skulle starte med 
vores bedste hold i herresenior i serie 2. Vi 
skulle til at bygge noget nyt op. en ny start i 
herresenior i VB med en bølgedal, som skulle 
forceres og gerne vendes til, at vi igen var 
på vej mod toppen. Vi sagde i 2009 farvel 
til en erik jensen som træner, men heldig-
vis ikke farvel til erik på herresenior i VB. 
erik overtog fra årsskiftet en ny rolle i her-
reseniorafdelingen som sportslig ansvarlig. 
Vinterpausen mellem sæsonafslutning 
2009 og opstart 2010 var en meget spæn-
dende og travl periode for ledelsen i her-
reseniorafdelingen. Vi havde igennem de 
sidste måneder af 2009 haft en del samta-
ler med forskellige træneremner til første-
holdet og havde fundet den rette person, 
Niels erik Christensen, men Niels erik kunne 
først tiltræde sommeren 2010 på grund 
af andet ansættelsesforhold i Vejle FC.  
Så udfordringen var at finde en træner, der 
magtede det sportslige niveau og samtidig 
kunne agere i den korte periode på seks 
måneder, samtidig med at bevare sportsligt 
niveau og skabe et sammenhold i truppen. 
den person fandt vi i en tidligere VB-træ-
ner Tom Thomassen. Tom havde tidligere 
været træner i VB’s ungdomsafdeling på 
både bredde- og eliteniveau og efterføl-
gende trænet Hedensted IF med stor succes. 
Men det var en svær start – ny træner – et 
halvt år – en meget hård vinter – sløj træ-
ningsindsats og en trup, der, når alt svinge-
de, var toppen af serie 2, men ellers havde 
et lavt bundniveau. Men Tom og truppen fik 
det optimale ud af foråret 2010 og sluttede 
samlet på en tredjeplads.
efter sommerpausen tog Niels erik Chri-
stensen over. Men om det skyldtes træ-
ningsstedet jerlev Stadion eller sommer-
pausen, var træningsindsatsen ikke optimal 
fra de spilleres side, som spillede foråret 
i VB. Vi fik heldigvis i sommerferien en del 
tilgang, som var indstillet på at give det 
chancen og gå efter oprykning til serie 1.  
et meget spændende efterår blev afviklet 
med et tæt kapløb omkring den ene opryk-
ningsplads med Viby IF, hvor Viby IF til sidst 
trak det længste strå og med 33 point ryk-
kede op mod vores 32 point. desværre var 
der kun én oprykningsplads at spille om. 
Serie 3- holdet, der i 2009 var rykket op fra 
serie 4, skulle nu forsøge at etablere sig i 
rækken. Truppen var stort set identisk med 

det, som klarede sig i efteråret med en fjer-
deplads. Holdet skulle nu bevise, at det var 
etableret i serie 3, men en skidt start gjorde 
det svært i en ny turneringsform. Holdet slut-
tede dog på en meget tilfredsstillende fjer-
deplads. efteråret 2010 skulle dog vise, at nu 
var holdet etableret i serie 3. Vi var længe 
med omkring oprykningen til serie 2, men 
måtte til sidst sande, at Tørring/Ølholm løb 
med oprykningen. Holdet endte på en tred-
jeplads.
Serie 4 holdet og det sidste seniorhold er 
nok altid lidt specielt. Men et fantastisk team 
bestående af Møller, jessen og Barca formå-
ede gang på gang at gøre det næsten umu-
lige at stille et slagkraftigt hold til kampene 
og holde fast i serie 4 placeringen både forår 
og efterår. Samtidig var der også i perioder 
stor opbakning til træningen i jerlev og stor 
medvirken til det sociale i seniorafdelingen.
Med sæson 2010 og de ting, vi har været 
igennem sammen, vil jeg gerne takke spiller-
ne for stadig at tro på, at vi i VB vil tilbage til 
toppen af seriefodbolden og for at have bak-
ket op om en svær tid uden fast klubanlæg.
 
Speciel tak til:
erik jensen, som har været en meget stor 
hjælp omkring det praktiske, sportslige og 
sociale i seniorafdelingen. 
Serie 2 trænerne Tom Thomassen for en fan-
tastik indsats i en svær situation og Niels erik 
Christensen for at tage over og samtidig byde 
ind med en masse energi og udviklingstiltag 
både på senior og ungdom, som vil bære 
frugt langt ind i fremtiden. Holdlederne jens 
Clausen og Christian Andersen, der på hver 
sin måde har bundet holdet sammen.
Serie 3 træner leif ”Ralle” dam, der igennem 
en svær tid med træning uden for byen har 
gjort sit til at bevare spillernes lyst til at spille 
fodbold i VB.  jørgen knudsen der altid har 
sørget for, at spillerne omkring serie 3 kunne 
føle sig som proffer.
Serie 4 jessen, Møller og Barca for et fanta-
stisk arbejde på trods af svære betingelser, 
men dog med stort resultat både sportsligt 
og socialt.
Nu glæder vi os alle til at vi får et fælles træ-
ningsanlæg, hvor vi bare kan gøre det endnu 
bedre.

Lars Kjeldsen, 
formand herresenior
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Serie 2 forår 
det var med megen spænding og meget lidt 
viden, vi skulle starte serie 2 holdet op i for-
året.
det var ikke meningen, jeg skulle træne et 
seriehold i år, men da jeg blev kontaktet af 
VB, var jeg heller ikke i tvivl om, at det kun-
ne være interessant at prøve. jeg har haft så 
mange gode år i den klub, så hvis jeg kunne 
hjælpe, ville jeg gerne det.
jeg kendte ingen spillere og heller ikke 
noget til de hold, vi skulle møde, så det var 
fra bar bund, vi startede. optakten var pla-
get af rigtig meget vinter. Træningsindsatsen 
var måske heller ikke, hvad man kunne for-
vente af et serie 2 hold, men vi valgte at tage 
den positive hat på og glæde os over dem, 
der kom til træning, i stedet for at koncen-
trere os om dem, der ikke kom. Sådan skulle 
det også gå hele foråret. der var samtidig 
mange rejser og skader hos diverse spillere, 
så indsatsen på træningsbanen var ikke det, 
der gav os mange point.
det var heldigvis nogle kloge spillere, der var 
med på holdet. Vi kunne spille mange gode 
disciplineret defensive kampe. det har jeg 

aldrig før prøvet, men sammen med spillerne 
gik det ret godt.
Vores bundniveau var for lavt til, at vi kunne 
rykke op, men vores topniveau var ok På 
grund af den manglende træningsindsats 
vandt vi ikke nogle kampe rent konditions-
mæssigt. 
og alligevel, havde vi vundet kampen mod 
BPI på udebane, var det os, der var rykket op, 
så tæt på var vi faktisk. det var lidt ærgerligt, 
for vi spillede en fantastisk god kamp, var 
foran i starten af 2. halvleg, men fik et dumt 
kort og tabte 2-1, og der var ikke mange 
marginaler med os.
der var mange gode præstationer igennem 
foråret. lidt ærgerligt, af Hylle er glad for at 
stå på ski, og at sneen ikke smelter før.
et spændende genkig i Vejle Boldklub. Tak 
til holdleder jens Clausen. men også til erik 
jensen og lars kjeldsen.
og ikke mindst tak til spillerne, der altid var 
lydhøre og var med til, at det var en fornø-
jelse at være med omkring holdet.

Tom Thomassen
  

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
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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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alt for ofte er udeblevet fra træning og med 
deres manglende tilstedeværelse ikke har 
leveret det, som der skal til for at vi sammen 
kan få en attraktiv herreafdeling.
Med de tiltag, som der arbejdes på lige nu på 
herresiden i VB, tror jeg på, at vi fremadret-
tet og forhåbentlig allerede i 2011 vil kunne 
se mange af vores nuværende u-19 spillere 
blive seniorspillere i VB-regi, og at fremmø-
det til træning bliver øget betragteligt til 
stor glæde for samtlige spillere og trænere 
i afdelingen.

Niels Erik Christensen

Serie 2 herrer. Bagest fra venstre: Christian Hyldetoft, Morten Olsen, Brian Hansen, Allan Lundquist, Jan Zenker, Jacob Holm, 
Jesper Fuglsang, Træner Niels-Erik Christensen, Holdleder Christian Andersen. Forrest fra venstre: Rene Vad, Mike Andersen, 
Michael Nielsen, Erfan Jakopi, Johnny Jungquist, Marc Christiansen, Jan Elmer Sørensen

Serie 2 efterår
endnu en sæson er gået og 14 kampe spil-
let – resultatet blev ”desværre” kun en pla-
cering som nr. 2 i en svær pulje, hvor vi bl.a. 
var på besøg i Aarhus-området fire gange. 
Rækken var fra start til slut domineret af hol-
det fra Viby IF, som også gik hen og sikrede 
sig oprykningen til serie 1, stærkt forfulgt af 
et VB-hold, som formåede at holde trit med 
Århus-holdet, indtil sidste spillerunde, hvor 1 
point endte med at blive forskellen på de to 
hold. 
opstarten efter sommeren 2010 var en blan-
det fornøjelse, hvor mange af de spillere, 
som før ferien havde været inde omkring 
serie 2-holdet, ikke længere var villige til at 
bruge tiden på ydmyge træningsfaciliteter 
i den lille by jerlev, som ellers velvilligt har 
lagt bane og lokaliteter til de sidste to år.
Heldigvis for os dukkede der på de første 
træningsaftener efter ferien nye spillere op, 
som havde ambitioner, træningsflid og især 
spilleglæde med i tasken, og sammen med de 
spillere, som var tilbage fra foråret, har det 
vist sig at være en rigtig god og træningsflit-
tig trup, som vi formentlig og forhåbentlig 
ikke har set det bedste fra endnu.
Som ny træner i Vejle B er jeg blevet taget 
rigtig godt imod af både spillere og ledere 
og har i starten af denne sæson nydt godt 
af, at lederne i seniorafdelingen var til stede, 
når vigtige beslutninger skulle tages, og i 
særdeleshed at der ikke var langt fra ord til 
handling.  
jeg er blevet overrasket over tilstanden i 
herresenior afdelingen, hvor mange spillere 

Stillingen i Serie 2 Herrer forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  BPI   14  9  3   2  43 - 21  30  
2  Gauerslund IF  14 8  3   3  38 - 24  27  
3  Vejle B    14 8  2   4  26 - 12  26  
4  Vejle FC    14 8  1   5  41 - 28  25  
5  Grindsted GIF  14 7  0   7  29 - 26  21  
6  Fynslund B    14 5  1   8  21 - 33  16  
7  Vinding SF    14 2  2  10  17 - 43   8  
8  Egtved IF    14 2  2  10  19 - 47   8  

Stillingen i Serie 2 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Viby IF  14  10  3   1  38 - 15  33  
2  Vejle B   14  10  2   2  40 - 19  32  
3  Stautrup IF    14   8  1   5  29 - 23  25  
4  Hornsyld IF    14   6  3   5  29 - 24  21  
5  BMI   14   5  3   6  31 - 27  18  
6  IF Lyseng   14   5  0   9  23 - 30  15  
7  Odder IGF    14 3  0  11  19 - 54   9  
8  Uldum IF  14 2 2  10  21 - 38   8 
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Stillingen i Serie 3 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Tørring/Ølholm   14  9  2   3  41 - 19 29  
2  Jelling fS    14  7  5   2  39 - 20 26  
3  Vejle B    14  7  2   5 3 7 - 22 23  
4  Bredballe IF    14  6  3   5  32 - 28 21  
5  Hover IF     14  5  4   5  19 - 24 19  
6  Vinding SF    14  5  2   7  24 - 30  17  
7  Firehøje IF    14  3  4 7  27 - 38  13  
8  FC Bedem    14  3  0  11  16 - 54   9  

Herre Serie 3, forår
efter en halvturnering i serie 3 i efteråret 
2009 med en fjerdeplads og brug af ikke 
færre end 40 spillere i 14 kampe, blev der 
efterspurgt større stabilitet i spillertruppen 
op til sæson 2010. 
der blev dog igen i foråret benyttet hele 47 
spillere – med Nicolai Pelch, jonas lindsted, 
Fouad Akileh, emil Munkholm og jens knud-
sen med de fleste kampe. 
dette betød, at vi det meste af tiden spillede 
i midten af rækken med sejre over bundhol-
dene, mens det ikke lykkedes i de afgørende 
kampe at komme helt til tops. Vi spillede fle-
re gode kampe undervejs, bl.a. en meget tæt 
kamp mod Billund, som blev det endelige 
tophold i rækken. Vi afsluttede på en meget 
varm sommerdag i Fredericia, hvor hjemme-
holdet kæmpede for at sikre sig mod nedryk-
ning. Første kamp kunne ikke gennemføres, 
da dommeren ikke kom frem, og til anden 
kamp var Fredericia-mandskabet i absolut 
stærkeste opstilling. kampen havde mange 
chancer og sluttede lidt ufortjent med VB-
nederlag på 2–1.
Statistikken viste jens knudsen som topsco-
rer. desværre var der mange gule kort i halv-
sæsonen, hvilket også havde betydning for 
slutplaceringen.

Herre Serie 3, efterår
efterårsturneringen blev afviklet mellem otte 
lokale hold fra Vejle og omegn. 
I denne turnering har vi fået modstand, men 
blev dog alligevel nummer 3 med en målscore 
på 37–22. Turneringen startede i storm og 
regn med en uafgjort kamp på Hover stadion, 
og herefter blev det til tre sejre afsluttende 
med 6–0 over Bredballe. dette gav store for-
ventninger, men så løb vi ind i to nederlag til 
jelling og de senere vindere af turnering Tør-
ring/Ølholm. I de følgende kampe arbejdede 
holdet sig dog tilbage til toppen, og først i 
næstsidste kamp, igen mod Tørring/Ølhom 
måtte vi indse, at vi ikke kunne vinde rækken. 
den sidste kamp blev spillet som ”fodbold-
golf,” da modstanderen ikke stillede op.
der blev benyttet 36 spillere i sæsonen med 
flest til målmand Michael Madsen, der har 
udviklet sig utrolig godt, og herefter med 
jonas lindsted og Bo Møller som de efterføl-
gende. Topscorer igen jens knudsen med 11 
mål i 9 kampe tæt fulgt af Michael Skovbjerg 
med 7 mål i 5 kampe.
I flere kampe er der blevet spillet rigtig god 
fodbold, så dette giver en god fornemmelse 
for fortsættelsen i 2011. Med øget træning, 
nu på eget græs i Vejle, og fokus på stabili-
tet i spillertruppen vil det kunne give en top-

placering i den kommende sæson – så god 
fornøjelse næste år!
Årets hjemmebane blev igen jerlev stadion, 
hvilket har været ok og rent socialt har fun-
geret udmærket. Vi glæder os dog til at kom-
me til nye faciliteter og tættere på Vejle på 
det nye træningsanlæg – dette må give lige 
det sidste til en god 2011-sæson.

Leif Dam og Jørgen Knudsen

– alt i årstidens
fi sk og vildt

Havnens Fiskehus
telefon: 

75 82 20 43
75 82 84 44

Stillingen i Serie 3 Herrer forrår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Billund IF    14  10  1   3  39 - 21  31  
2  Seest B (1)   14   6  5   3  32 - 20  23  
3  Ammitsbøl SG&I  14 7  2   5  27 - 28  23  
4  Vejle B    14 6  3   5  40 - 36  21  
5  Hejnsvig IF    14 5  5   4  45 - 29  20  
6  Fredericia fF    14 6  2   6  20 - 26  20  
7  Ansager IF   14 5  3   6  23 - 33  18  
8  Grindsted GIF  14 0  1  13  16 - 49   1 
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Herre-serie 3
Bagest fra venstre: Jørgen knudsen, Jonas Lindsted, Brian Vangsgård, Jonas Dam, Thomas Le Fevre, Bo Møller, Mikee Jensen, 
Leif Ralle Dam. Forrest fra venstre: Mustafa Gøkce, Jean Mutche, Martin Lytsen, Michael Madsen, Jan Iburg, Jens Knudsen, 
Simon Jensen.

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
dette års to sæsoner har været kendetegnet 
ved, at opbakningen til træning generelt har 
været ikke eksisterende. Når det så er sagt, 
har vi trods alt haft en del gode og spæn-
dende kampe, samt hyggelige stunder. det 
slidte anlæg i jerlev bliver heldigvis skiftet ud 
med det nye VB Parken fra foråret, hvorfor vi 
håber og forventer stor opbakning fra dem, 
som har »ligget stille«. 
Vi har brugt et hav af spillere, så der skal 
lyde en stor tak til både oldboys-afdelingen 
samt ikke mindst u-19 afdelingen. Herfra har 
vi virkelig fået hjælp fra nogle superfriske 
unge gutter, som har piftet vores hold geval-
digt op. det kan bl.a. nævnes, at vi vandt 6-4 
mod Vejle kammeraterne i efteråret - her 
scorede u-19 spillerne de fem af målene. Vi 
håber også, at nogle af disse gutter vil finde 
det attraktivt at være med i seniorafdelingen 
fra sæsonen 2011. 
Årets spiller skal også kåres, og for andet 
år i træk har vi valgt holdets anfører, nem-
lig jakob Thygesen. Han er stort set eneste 
mand, der kan være sin træningsindsats 
bekendt. Vi håber, at der kommer en masse 
nye ansigter til næste år, som kan gøre krav 

på titlen som årets spiller, eller at nogle af de 
»gamle« kendinge vågner til dåd. 
Alt i alt har det været et par gode sæsoner, 
når man ser bort fra træningsfremmødet, så 
herfra skal der lyde et …på gensyn i 2010!!

Møller og Jessen

Stillingen i Serie 4 Herrer forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  FC Bedem    10  7  2  1  25 - 10  23  
2  Gauerslund IF   10  7  1  2  40 - 17  22  
3  Vejle B    10  4  2  4  28 - 25  14 
4  Smidstrup/Skærup IF   10  3  1  6  16 - 36  10  
5  Gaarslev GF     10  3  1  6  25 - 25  10  
6  Kolding IF (1)    10  2  1  7  16 - 37   7    

Stillingen i Serie 4 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Juelsminde IF (1)  10  9  1  0  50 - 12  28  
2  Sole IF    10  6  0  4  23 - 22  18 
3  Vejle FC (2)    10  5  1  4  31 - 26  16  
4  Vejle B    10  5  1  4  29 - 23  16 
5  Vejle Kammeraterne   10  2  2  6  28 - 35   8  
6  Bredballe IF    10  0  1  9   7 - 50   1  

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

Herre-serie 4
Bagest fra venstre: Holdleder Michael Pedersen, Anders Bordingaard, Lars Jessing, Jepser 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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Oldboys - Veteraner

Oldboys A
desværre var der igen kun AGF og VB, der 
tilmeldte sig til Region 3’s oldboys A-række. 
Som sidste år skulle der derfor spilles bedst af 
tre kampe i efteråret.
Vi skulle så finde en anden turnering for at 
få kampe, og dGI lagde op til en spændende 
turnering for hold fra dGI Sønderjylland, 
Slesvig, dGI Sydvest dGI Sydøstjylland samt 
dGI Fyn. det lød jo spændende med mange 
nye hold, men desværre blev turneringen 
aflyst, da kun Middelfart og VB var tilmeldt.
Vi var nu så heldige at komme med i dGI 
Superligaen for oldboys med 10 hold og otte 
kampe i efteråret 2010 og 10 i foråret 2011.
de otte kampe i efteråret gav fire sejre og 
fire nederlag. Her skal nævnes, at  i tre kam-
pe kunne vi kun samle 11 spillere, ja, i én 
kamp endda kun 10! Her er noget, der skal 
tages op til foråret – det er for dårligt med 
de mange afbud!
Bedst af tre kampe mod AGF blev desværre 
kun til to kampe – med nederlag 0-3 og 1-6. 
også her skal der ske noget i 2011!
lidt godt er der heldigvis at berette i sejre-

ne 5-1 over Vinding og 3-2 over VB A-2. Her 
spillede holdet flot fodbold, og der var også 
mødt 13 spillere op.
Til de ti kampe anvendte vi 40 spillere. Flest 
kampe fik jacob Thygesen med ni kampe, 
mens jesper ”krølle” Mikkelsen blev topsco-
rer med 5 mål.
Tak for 2010 og på gensyn i 2011. Husk: 
Ingen afbud!!!

Robert Torntoft

Oldboys A1.
Bagerst fra venstre: Brian Sandholt, Søren Jensen, Kent Jacobsen, Søren Kromann, John Sivebæk, Jakob Thygesen, træner 
Robert Torntoft. Forrest fra venstre: Jacob Møller, Jesper Mikkelsen, Jens Henrik Petersen, Brian Brynee, Henrik Raben, Per 
Tranholm, Klaus Larsen.

DGI Sydøstjylland Oldboys 11-mands
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Gauerslund OB  8  8  0  0  29-10  24 
  2  Billund IF  8  6  0  2  25-13  18 
  3  Grindsted OB 8  5  1  2  20-14  16 
  4  Ø. Starup - V. Nebel If 8  4  1  3  23-26  13 
  5  Vejle B. 1  8  4  0  4  19-23  12 
  6  Vinding Sf  8  3  1  4  24-26  10 
  7  Vejle B. 2   8  3  0  5  17-16   9 
  8  B.S. Grejsdalen 8  2  0  6  14-20   6 
  9  Frem Thyregod  8  1  2  5  14-23   5 
10 Give Fremad   8  1  1  6  10-24   4 
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Oldboys 2
Bagest fra venstre: Anders Nørgaard,  Jesper Hansen, Tom Rasmussen, Etienne Ebel, Lars Kjeldsen, Lars Olesen, Holdleder 
Børge Mikkelsen. Forrest fra venstr: Niels Ejnar Gammelgaard, Frank Birkelund, Per Larsen, Frank Rasmussen, Michael Henrik-
sen, Thomas Overgaard, Carsten Hansen

Oldboys 2
efter sidste års førsteplads i mesterræk-
ken og deltagelse i landsmesterskaberne i 
Hedensted var den nye træners forventnin-
ger til den kommende sæson store.
Holdet blev tilmeldt en vintertræningsturne-
ring, således at vi kunne være kampklare til 
turneringsstarten. dette holdt dog ikke helt 
stik, idet den lange vinter gjorde, at kampe-
ne blev aflyst undtagen én kamp, men her 
viste det sig, at Idrætsskolen havde dobbelt-
booket banen, og 30 mand fra Vejle kam-
meraterne var klar til træning. Vores tid på 
banen var på mystisk vis forsvundet, så mod-
standeren fra kolding måtte køre hjem igen. 
ligeledes blev de fleste søndagstræninger 
på Idrætsskolen aflyst grundet sne og is på 
banen, og da vi skulle spille den første kamp 
mod Thyregod i foråret, var VB-spillerne, 
med få undtagelser i skræmmende dårlig 
form. kampen endte 2-4, og det blev kun 
til fire sejre i de ti kampe i foråret, hvor vi i 
den sidste kamp mod Give endelig viste gode 
takter og vandt 4-2.
Heldigvis viste det sig, at forårets kampe, 
grundet turneringsændring, ikke havde ind-
flydelse på deltagelse i næste års landsme-
sterskab. disse kampe begyndte først efter 
sommerferien, og træneren opfordrede til 
selvtræning hen over sommeren.

Vi startede den 11. august med at møde 
VB´s andet superliga oldboys hold – Roberts 
tropper – som vi trods godt spil tabte 2-3 til. 
Herefter vandt vi tre kampe i træk, over Vin-
ding, Grejsdalen og Give, og med tre gode 

sejre var vi klar til at tage til landsmesterska-
bet i Grenå den 11.-12. september.
Tilmeldingen var ikke overvældende, men 
det var afbuddene til gengæld. Ingen mål-
mand, og kun ni spillere havde tilmeldt sig 
ugen før, vi skulle af sted. det lykkedes i sid-
ste øjeblik at skaffe tre ekstra spillere udefra, 
og træneren måtte påtage sig hvervet som 
målmand. Rent fodboldmæssigt bød lørda-
gen på to vundne kampe og et nederlag. 
efter lørdag aftens ”halfest”, bl.a. sammen 
med old Girls pigerne, kunne vi søndag mor-
gen sikre os en semifinaleplads, hvis vi kunne 
vinde over Hadsund med tre overskydende 
mål. Nogle spillere kan ikke klare en enkelt 
eller to genstande dagen før en vigtig kamp, 
og en katastrofal start på kampen fra vores 
centrale forsvar gjorde, at vi efter fem minut-
ter var bagud 0-2. et par hurtige udskiftnin-
ger medførte, at vi fik styr på kampen og 
kom foran 3-2. Vi havde mange chancer 
for at komme både på 4-2 og 5-2, men igen 
mistede vi fokus, og kampen endte 4-4. Men 
alt i alt nogle gode kampe og en god tur – 
uden skader. dog enkelte spillere med nogle 
ømme muskler og andre med dårlig mave og 
hovedpine…

Vi skulle allerede i kamp igen om onsdagen, 
og folk havde svært ved at sætte sig op til 
kampen mod bundholdet Ø. Starup–Vester 
Nebel. kampen endte 1-2, og vi mistede ter-
ræn i forhold til de øvrige tophold i kredsen. 
I den efterfølgende kamp bliver spillet ikke 
bedre, og vi tabte til Billund på hjemmeba-
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ne. den sidste kamp i efteråret var mod top-
holdet fra Gauerslund, hvor vi spillede årets 
bedste kamp, men måtte igen tage hjem 
med et nederlag på 2-3.
efter otte kampe og ni point bliver det mere 
end svært at vinde turneringen, men for-
håbentlig kan den nye træner få lidt gejst i 
holdet og gerne mere skarphed foran mål, 
når turneringen starter op igen til foråret. 
Træning om søndagen med veteranerne og 
eventuelt om torsdagen sammen med serie 4 
vil heller ikke gøre skade. Man kommer ikke 
i kampform af at spille 2 x 35 minutter en 
onsdag aften…

Vejles hold har i år bestået af en stamme på 
godt 13-14 spillere, men hele 25 spillere har 
været i aktion for holdet, og alle skal have 
tak for indsatsen.
Årets topscorer: Niels ejnar Gammelgaard, 11 
mål i 14 kampe.
Årets spiller: Frank Birkelund – solidt niveau, 
spillede 17 af i alt 18 kampe. kommer til 
tiden, svarer hurtigt på kampindkaldelse, 
ingen primadonnanykker.
Tak for sæsonen 2010 og stor tak til vores 
holdleder Børge Mikkelsen.

Ole Dregaard Hjeresen Jensen
 

DGI Sydøstjylland Oldboys 11-mands
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Gauerslund OB  8  8  0  0  29-10  24 
  2  Billund IF  8  6  0  2  25-13  18 
  3  Grindsted OB 8  5  1  2  20-14  16 
  4  Ø. Starup - V. Nebel If 8  4  1  3  23-26  13 
  5  Vejle B. 1  8  4  0  4  19-23  12 
  6  Vinding Sf  8  3  1  4  24-26  10 
  7  Vejle B. 2   8  3  0  5  17-16   9 
  8  B.S. Grejsdalen 8  2  0  6  14-20   6 
  9  Frem Thyregod  8  1  2  5  14-23   5 
10 Give Fremad   8  1  1  6  10-24   4 

VESTERGADE 18
7100 VEJLE

TELEFON 72 34 90 50

Veteraner 11-mands, DBU:
Bagerst fra venstre: Johnny Madsen, Mats Gren, Tom Rasmussen, Jørgen Thychosen, Torben Juul Kristensen, John Sivebæk, 
Gert Eg. Forrest fra venstre: Jens Henrik Petersen, Lars Døhr, Brian Steen Nielsen, Michael Møller, Brian Brynee, Henrik Raben 
(fraværende: Niels Ejnar Gammelgaard) 
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YIT A/S
Niels Finsensvej 9
7100 Vejle
Tlf. 7642 4344
yit@yit.dk
yit.dk

Dit servicecenter i Vejle for 

EL · VVS · VENTILATION
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Veteraner, DGI
Bagerst fra venstre: Carsten Andersen, Søren Kromann, Torben Juul Kristensen, Jørgen Thychosen, John Sivebæk, Gert Eg 
Forrest fra venstre: Peder Kjær,  Jesper Sørensen, Brian Sandholdt, Michael Møller, Jens Henrik Petersen, Hans Junker, Steen 
Thychosen.

Veteraner - DGI Senior Old Boys
Vi havde et godt udgangspunkt i Superligaen 
fra efteråret, hvor vi lå på første pladsen med 
24 point – et mere end kammeraterne. og 
vi spillede da også både godt og succesrigt 
i forårets kampe, indtil vi skulle møde Bred-
balle. da kunne det pludselig kun lade sig 
gøre at samle 9-10 mand, hvorfor vi valgte at 
melde afbud. dermed åbnede vi selvfølgelig 
for, at kammeraterne kunne komme i spid-
sen, da også de fortsatte sejrsrækken, men 
vi havde jo returkampen at gøre godt med 
– mente vi. desværre have vi forregnet os, 
da vi som sædvanlig havde problemer mod 
Vejen. Her opnåede vi kun uafgjort, hvilket 
betød, at da vi mødte kammeraterne den 14. 
juni, var de 4 point foran os. Så hjalp det lige 
lidt, at vi denne dag havde årets på papiret 
stærkeste hold. Mats Gren, Brian Steen og 
klaus eskildsen spillede kun denne ene kamp 
i foråret, og vi var da også klart spilstyrende 
og vel også det bedste hold, men alligevel 
løb kammeraterne igennem vores forsvar 
to gange. og da vi brændte selv de mest 
oplagte chancer, ja, så tabte vi 2-0. og endnu 
mindre hjalp det så, at kammeraterne tabte 
deres sidste kamp, og vi vandt vores – de slut-
tede stadig fire point foran os.
Men et fint forår med kun et nederlag og en 
uafgjort, 52 point i 22 kampe taler da også 

sit tydelige sprog om en god og flot sæson, 
hvor vi i foråret nød godt af, at flere af ”de 
gamle” fra oldboys A fik kamptræning hos 
os i mangel af egen turnering.

opstarten til den nye sæson var ok, da vi fik 
uafgjort ude mod Ølholm, men så fulgte et 
par kampe, hvor vi ikke rigtig kunne samle 
spillere. da vi mødte Christiansfeld, der 
sidenhen er blevet suverænt tophold, var 
vi således kun 10 mand. Alligevel havde vi 
fortjent uafgjort, men blev snydt i de sidste 
minutter. efterfølgende tabte vi ufortjent til 
Bredballe, men fortjent til Nr. Bjært. Siden fik 
vi styr på det igen og har kun tabt til Vejen – 
som sædvanlig. Afslutningen var fin med sto-
re sejre i de sidste to kampe, så vi overvintrer 
på en fjerdeplads. dette er selvfølgeligt lidt 
skuffende, men vi er ikke hægtet af, så vi skal 
nok få en topplacering, når sæsonen slutter. 
Vi glæder os til vores nye hjemmebane, selv 
om det bestemt også har været hyggeligt i 
jerlev. 
det har således igen i år været en god både 
sportslig og social sæson med flere arrange-
menter. Både Hans junker og Søren kromann 
har inviteret på grill-aften efter kampe, og vi 
grillede også i jerlev både efter sidste kamp 
i foråret og i efteråret. Sjovt nok har det 
været lettest at samle hold de aftener, hvor 
der var lidt mad og drikke bagefter….. så 
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hvis Mogens Pedersens pølser m.v. er gode, 
så skal vi nok få folk til at komme til hjem-
mekampene!
Tak til alle for en god og flot sæson – jeg 
håber, at alle – og gerne endnu flere - er klar 
til næste år.

Peter Fruergaard Hansen

DGI Sydøstjylland, Senior Old Boys 11-mands   
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Christiansfeld If  9  7  1  1  22- 6  22 
  2  Vejle Kam.   9  5  3  1  18-11  18 
  3  Nr. Bj. Strandhuse If 1 9  5  2  2  21-11  17 
  4  Vejle B    9  4  1  4  30-19  13 
  5  Ølholm B   9  3  4  2  12-12  13 
  6  Bredballe IF    9  3  3  3  19-14  12 
  7  Kolding B – Vet. 9  3  2  4  14-20  11 
  8  Fredericia Ff   9  3  2  4  19-14  11 
  9  Vejen SF    9  2  4  3  13-15  10 
10  Bjert If   9  2  4  3  10-18  10 
11  Skibet IF    9  2  1  6  16-29   7 
12  Billund IF   9  1  1  7  10-35   4 

Veteraner – DBU’s Landspokal
I efteråret 2009 fik vi vores kamp mod efB 
udsat i forvisning om, at vi i foråret kunne 
afvikle den på vort nye anlæg i VB-Parken.
det skulle jo vise sig at være for store for-
ventninger, men vi måtte i stedet aftale kam-
pen til at skulle spilles i jerlev. om det var 
dette faktum eller andre årsager, må stå ube-
svaret, men fakta var, at efB meldte afbud 
dagen før, vi skulle spille.
Vi var således i ottendedelsfinalen uden at 
have spillet, men nu ventede så HfS. des-
værre kunne vi ikke rigtig få HfS til at flytte 
kampen til en dag, hvor flere ”nøglespillere” 
kunne hjælpe os. 
Vi spillede derfor på en åben bane Horsens’ 
anlæg, hvor bane og vind besværliggjorde 
fodboldspillet. At vi så samtidig var i for-
æringshjørnet gjorde det jo ikke lettere at få 
den afgjort til vores fordel. Så efter en lige, 
men dårlig fodboldkamp måtte vi konstate-
re, at HfS var de bedste på dagen og fortjent 
vandt 4-2. Vi kan kun håbe på bedre opbak-
ning fremadrettet.

da lodtrækningen til den nye pokalturne-
ring 2010/2011 forelå, kunne vi konstatere, 
at årets pokalfodbold for os var lig med HfS. 
denne gang fik vi dem dog på hjemmebane, 
og vi fik også planlagt kampen i så god tid, 
at vi stillede med et rigtig godt hold. Banen i 
jerlev var denne sidste dag i september per-
fekt, og kampen viste også, at begge hold 
kunne spille meget bedre, end den første 
kamp havde vist. Vi havde fra start et pænt 

overtag og kom foran 1-0 i første halvleg, 
men forsømte at udbygge føringen. I anden 
halvleg fortsatte vi det gode spil, men plud-
selig stod det 1–1. 
det fik dog ikke vore spillere til at slå op i 
banen, og efter en god afslutning fik vi en 
fortjent revanche på 3–1.
derfor er vi ”med i hatten,” når der til for-
året trækkes lod til de afgørende runder.

  Peter Fruergaard Hansen

Super Veteraner, 7-mands 
2010 sæsonen for super veteraner 7-mands 
holdet blev ikke en af de mest succesfulde! 
Holdet endte på en suveræn sidsteplads med 
sølle 18 points. For lige at markere forskellen 
fik uldum på førstepladsen 96 points!!!!
der har kun været en enkelt gang, hvor det 
kneb med at samle et hold, ellers har frem-
mødet været fint.
der har været brugt 18 spillere, hvor ole 
Conradsen topper med 15 kampe. lige efter 
med 13 kampe følger ole kristensen og Hen-
ning Petersen.
Topscorer blev Rikki Tholstrup med 6 mål 
skarpt forfulgt af ”bomberen” kjeld drejer, 
der efter megen ærgrelse måtte nøjes med 
4 mål.
jeg vil gerne sige tak til hele holdet, især til 
ole Conradsen, der har været til stor hjælp 
både som reserveholdleder og ikke mindst 
som ”indpisker” til søndagstræningen.
Nu må alle i gang med søndagstræningen, 
der foregår på den nye kunststofbane på 
vores nye dejlige træningsanlæg, så sæsonen 
2011 bliver bare lidt bedre. der er jo så san-
delig også plads til forbedringer!!! 

Gert Roland

DGI Sydøstjylland Super Veteraner 7-mands
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Uldum IF   42 30   6   6  95-28   96 
  2  Billund IF   42  28   4  10  73-33   88 
  3  Hover IF   42  24   7  11  72-34   79 
  4  Bredballe IF  42  23   7  12  63-45   76 
  5  Jelling FS  42  21   9  12  62-39   72 
  6  B.S. Grejsdalen 42  21   8  13  65-49   71 
  7  Vejle FC  42  20  10  12  57-42   70 
  8  Bredsten Sg&i 42  18   5  19  53-55   59 
  9  Jerlev Sg&i  42  17   6  19  60-53   57 
10  Vejle Kam.  41  13  11  17  47-51   50 
11  Vinding Sf   42  14   5  23  45-70   47 
12  Ølsted U&GF  42  13   7  22  40-65   46 
13  Hedensted IF 41  10   5  26  37-78   35 
14  Løsning IF  42   6   8  28  24-69 26  
15  Vejle B  42   4   6  32  26-108  18 
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Super Veteraner  7-mands: 
Ole Holm, Conny Laursen, Ole Kristensen og Henning Petersen. Forrest fra venstre: Gert Roland Jensen, Leo Kim Andersen, 
Ole Conradsen, Kjeld Drejer.

Oldboys' bestyrelse:
Bagerst fra venstre: Jesper Hansen, Hans Jørgen Lund, Gert Roland Jensen, Peter Hansen 
Forrest fra venstre: Hans Jessen, Robert Torntoft (formand), Leif Jacobsen 
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Herre ungdomsafdelingen

Danmarks bedste klubsamarbejde:  
Hold da op, det er nok noget af en udmel-
ding, vil nogen mene eller tænke. Men det 
er intet mindre end det, kuV ønsker at være, 
hvis vi ikke allerede er det. jeg bygger det 
på alle de tilbagemeldinger, jeg får, når jeg 
taler med kuV-klubberne, men også på de 
tilbagemeldinger jeg får fra bl.a. VB´s talent-
sektor, der kommer vidt omkring i danmark.
kuV er kendt for vores åbenhed, og flere 
ønsker gerne en sparring med os om, hvor-
dan vi kører kuV. Bl,a. emnet spillere til og 
fra VB nyder stor respekt.
Men vi vil hele tiden arbejde målrettet efter 
at gøre det endnu bedre på alle områder. 
Synlighed talte vi om i slutningen af 2009, 
arbejdede med det i 2010 og sætter endnu 
mere speed på i 2011. Vi vil bl.a. sikre os, at 
alle kuV-klubber i løbet af 2011 får besøg 

af os, hvor vi en eftermiddag eller aften vil 
sætte fokus på netop den enkelte klub.
Men også på søsætning af nye tiltag og vide-
reførelse af allerede eksisterende.
Men HuSk uden jer klubber når vi ikke sam-
men målet: danmarks bedste klubsamarbej-
de.
  
31 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 IF, Tørring IF, Skibet IF, 
egtved IF, løsning IF, Vejle kammeraterne, 
FCG/Grejsdal Sport, Sole IF, daugaard IF, Give 
Fremad, Højen IF, Øster Nykirke IF, Smidstrup/
Skærup, BPI, juelsminde IF og Vejle B. 

Carsten S. Hansen, KUV-koordinator

KUV 96
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KUV 2010:  
2010 var året, hvor vi fik sat skub i projekter, 
som vi har talt om i nogle år. 
•  VB´s førstehold er nu begyndt at arrangere 

træningskampe, opvisningskampe og som-
merkampe ude i kuV-klubberne. Sikken en 
entusiasme, der bliver lagt i klubberne.

•  VB Trænerakademi var for andet år i træk 
en succes (læs andetsteds).

•  kuV-ekstra for både drenge og piger i sam-
arbejde med Coerver. et arrangement, der 
var udsolgt, næsten før blækket var tørt på 
indbydelsen.

•  kuV-Cup blev søsat. et elite- og breddear-
rangement, der blev sat i søen i samarbejde 
med kuV-klubberne for at lave interne 
kampe, men også med det formål for øje 
hele tiden at matche Vejle Boldklubs før-
stehold på højeste niveau. Med kort varsel 
blev det søsat og allerede fra start blev det 
en succes. Når så evalueringerne og erfarin-
gerne er gjort, tænker vi gerne højt og sti-
ler allerede fra marts mod at blive det mest 
attraktive arrangement at være en del af. 

   læs mere på www.kuv-cup.dk 
•  Forkamp på jokri Park, må vi nok også med 

al beskedenhed sige, var en succes. Ikke nok 
med at drengene talte om det med bedste-
forældre i ugerne op til, men at se de unge 
talenter næsten gå i stå, da de så deres nav-
ne rulle over storskærmen - det var SToRT.

Tiltag, der alle gjorde, at vi rykkede os i den 
rigtige retning. det gjorde, at vi i kuV er med 
til at gøre en forskel. Ikke kun blandt elite-

spillere, men også blandt breddespillerne, 
forældrene, fans, sponsorer etc. 
I 2011 fortsætter vi selvfølgelig med oven-
nævnte, men også nye tiltag vil der komme. 
Glæd jer…

KUV-hold:
Angående det sportslige i kuV har vi nu over 
en længere periode kørt med 3 årgange. I 
2010 u-13 (1998), u-14 (1997) og u-15 (1996). 
jBu har vendt turneringen til at gå fra som-
mer til sommer. I kuV-regi fortsætter struk-
turen med at køre vinter/vinter. 
Hele tiden evalueres, om det vi gør, er det 
rigtige i forhold til: tre årgange, udtagelse, 
måden at træne på etc. 2011 er ikke lagt på 
plads endnu, men når evalueringen 2010 
med de meget kompetente trænere og assi-
stenter (assistenter er dygtige trænere fra 
kuV-klubberne), der er på de tre hold, er på 
plads. Så kommer vi også i mål med 2011, så 
vi kan sætte den enkelte spiller i centrum.
 
KUV-træning:
Træning foregår ude i kuV-klubberne.
der trænes 12 gange fra april til midt novem-
ber.
der trænes teknisk træning efter Coerver 
principperne.
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 dens trænere til GRATIS inspirati-
onstræning.

KUV 97
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Spilleren i centrum:
et kardinalpunkt for kuV og Vejle Boldklub, 
om det er træningen, kamp eller skolegang, 
så taler vi altid om spilleren i centrum, og 
hver enkelt spiller tages som enkelt person. 
Vi kigger på, taler med drenge og familien 
og råder og vejleder i hvert enkelt tilfælde.
Specielt når det kommer til spillere, der skal 
indstilles til at skifte til Vejle Boldklub. der 
ligger i alle situationer mange overvejelser 
bag et skifte, og der er ingen facitliste, og 
man kan ikke sige, at det, der er rigtigt for 
den ene, også er det for en anden.
For at give spilleren og familien det bedste 
udgangspunkt for at træffe det rigtige valg 
for spillerens fodboldfremtid, må kuV og 
VB også have de bedste forudsætninger for 
at kunne vejlede. dette gives, ved at vi har 
udvidet vintertræningen til at foregå hele 
året for de indstillede spillere. de enkelte 
spillere træner stadig med og spiller kampe 
for deres egen klub.

Vintertræning i VB: 
Fra kuV-holdene 2010 er følgende indstillet 
til vintertræning: 
Årg. 1998: Rasmus Fink Hansen (Vinding SF), 
Henrik Bjerregaard (Vinding SF), janus Win-
ding Poulsen (Vinding SF), Sebastian Bruhn 
(Bredballe IF), lasse Andersen (Give Fremad), 
Rasmus Henriksen (Give Fremad), kristoffer 
larsen (Give Fremad), emil Toft (Hover IF)
Årg. 1997: lasse Føns Pedersen (erritsø GIF), 
kristian kirkegaard (Skibet IF) Christian larsen 
(Skibet IF), Martin damsbo (Skibet IF), Anders 
Houmann (jelling fS) Rasmus Stentoft kjærulff 
(erritsø GIF)

Årg. 1996: jacob lindstrø Pedersen (Vinding SF)

Spilleroverflytninger 2010:
Nedennævnte spillere har på den ene eller 
anden måde været tilknyttet kuV-talentud-
vikling i 2009 og i samarbejde med moder-
klub, VB og forældre valgt et forløb, der nu 
har udmøntet sig i, at de i dag spiller i VB. 
Til lykke og held og lykke fremover til: 
Årg. 1998: jonas ernegaard (Vejle kammera-
terne), karl ulbæk (Vejle kammeraterne)
Årg. 1997: Mads døhr Tychosen (Vinding SF), 
Mads Boldt (Skibet IF), Mikkel Fink (Skibet IF), 
Matinus kristensen (målmand) (Give Fremad)
Årg. 1996: ole Bisp Rasmussen (Vinding SF), 
daniel eriksen (Give Fremad) Christoffer Før-
by (Vinding SF)

Spillere, der gennem tiden er kom-
met til VB gennem KUV og stadig er 
i VB U-17 – U-19.
U-19: Alexander Scholz (dBu u-19) (Heden-
sted IF) lasse dahl-Hansen (Hedensted IF), 
Fuat Hansen (erritsø GIF), jacob Poulsen 
(Hedensted IF) Niels Bisp Rasmussen (dBu 
u-18) (Vinding SF), oliver Thychosen (dBu 
u-18)  (Vinding SF),
U-17: jonas dalstrup (Bredsten IF), jesper 
Svenningsen (Vinding SF) Nikolaj Vilsbøl 
(dBu Talentcenter u-16) (Vinding SF), jonas 
djernæs (Vinding SF) Mirsad Suljic (dBu 
Talentcenter u-16) (Bredballe IF).

derudover skal nævnes, at der på dBu Talent-
center u-15 i løbet af 2010 har deltaget fire 
kuV-spillere: Mikkel olsen og ole Bisp Ras-
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mussen, begge Vinding SF, daniel eriksen og 
Andreas Winther begge Give Fremad.

60.000,- kr. 
På sigt skal kuV-samarbejdet være en føde-
kanal til Vejle Boldklub elite´s førsteholds-
trup, for derved at skaffe og udvikle ”loka-
le” spillere – som tilskuere og sponsorer 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 moder-
klubben.
Med stolthed på kuV-klubben, kuV, VB´s 
talentsektor, familierne og spillernes vegne 
har der i år skullet udbetales 20.000,- kr. til 
Hedensted IF v/ Alexander Scholz, Bredballe 
IF v/ kristian Fæste og jelling v/ Nikolaj Hage-
lskjær.

TAK for i år.
danmarks bedste klubsamarbejde, så er det 
er om at holde kursen lige, vedligeholde og 
søsætte nye ting. I samarbejde med 31 sam-
arbejdsklubber, vores sponsor eltronic, de 
meget kompetente trænere / ledere i kuV og 
VB og måske spec. kuV-formand Peter lade-
gaard og Talentchef lasse Christensen, der er 
to fantastiske sparringspartnere, føler jeg, at 
vi er godt klædt på til at udfordre 2011.  

Tak til alle, der på den ene eller anden måde 
har været med til at bidrage til 2010. I leverer 
alle på den ene eller anden måde en uvur-
derlig indsats. jeg glæder mig til at samar-
bejde med jer igen i 2011.

Carsten S. Hansen, KUV Koordinator 

Trænerakademiet 
jeg deltog på VB Trænerakademi for anden 
gang i 2010. jeg meldte mig, fordi første 
gang for mig havde været en succes, og fordi 
emnerne lød spændende. Baggrunden for 
at melde mig var, at jeg har stor interesse i 
at bidrage til udviklingen af fodboldspillere 
på alle niveauer og deltager med interesse i 
arrangementer under kuV/VB som har med 
dette emne at gøre. 
emnerne på akademiet i 2010 har været for-
skellige, men alle lige interessante. det skal 
dog siges, at det, som bliver puttet ned i 
”rygsækken,” er emner, som jeg direkte kan 
relatere til mit eget arbejde hjemme i klub-
ben. 
Som deltager på VB Trænerakademiet behø-
ves ingen forudsætninger, kun tid og lyst. 
Akademiet er oprettet for at udvikle os som 
klubtrænere, der samarbejder med VB under 
kuV og samtidig inspirere og i nogle tilfælde 
endda flytte opfattelser i det at træne børn 
og unge i fodbold. opholdet på akademiet 
kan stå alene, hvis man ikke har en træner-
uddannelse. der er stor mulighed for at få 
inspiration og værktøjer til at kunne formid-
le mange af de tanker, som foredragsholder-
ne giver videre. Har man deltaget på kurser 
under dBu, er det et udmærket supplement, 
fordi der på akademiet gås i dybden med det 
emne, som det enkelte modul indeholder.
Forløbet med syv moduler og afslutningen 
med en studietur til FC Groningen er for 
mig et godt signal fra VB/kuV, som siger: ”Vi 
mener det seriøst”. 
jeg har været med i nogle år og kan se, 
fra sidelinjen, det meget store arbejde, der 

VB Trænerakademi
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bliver gjort med at kunne udvikle børn og 
unge inden for fodbolden, og det smitter 
af. jo mere man er med, desto mere ændrer 
behovet for information sig. I starten tænkte 
man egentlig kun på at få fyldt databasen 
op med inspiration til træningsbanen. der-
næst udvikler man sig som træner (fodbold-
underviser) og vil gerne videre fra trænings-
banen til at vide noget mere om filosofier 
om, ”hvorfor gør vi det her?” og ikke mindst 
”hvordan?” et emne, som har interesseret 
mig meget, siden det var oppe, var træ-
ningen af vilje, som blev gennemgået ved 
sportspsykolog erik Østenkjær. Vi håber, der 
kommer lidt mere om/af ham.
Vores studietur til FC Groningen var et godt 
besøg, og vi blev taget godt i mod. klub-
bens professionelle licens er fra stiftelsen i 
1974, hvor ”klubben” blev dannet med et 
seniorhold, og de efterfølgende år, blev der 
oprettet ungdomshold. det yngste hold er 
u-12 hvilket hænger sammen med, at klub-
ben fungerer som et Akademi, dvs. spillerne 
skal rekrutteres, og det må man ikke ifølge 
hollandsk fodboldlovgivning med spillere, 
som er yngre end 12 år. de store klubber som 
f.eks. Ajax Amsterdam må godt, fordi de har 
status af forening. 
Strukturen i hollandsk talentudvikling er 
pga. finanskrisen i gang med nogle omstruk-
tureringer, som gør, at ”pengene” bliver 
samlet. dette medfører, at man går fra ca. 40 
såkaldte fodboldakademier til kun 14. Resul-
tatet af dette er, at flere klubber nu er tvun-
get til samarbejde om akademierne. 
det var stort af FC Groningen at lade os 
komme så tæt på, som vi i virkeligheden var. 
det er altid en fornøjelse at høre, hvad andre 
gør og specielt at høre, at udfordringerne er 
de samme som dem, vi står med herhjemme. 
Især hæftede jeg mig ved, at de også har 

udfordringer med børn og unge, som er 
født i sidste kvartal - bliver de overset? og 
hvorfor? Spørgsmålene er mange, og der er 
lige,så mange svarmuligheder. 
et andet punkt, som var iøjefaldende, var 
deres pasninger. det var ligegyldigt, om vi 
snakkede førstehold, u-19 eller u-12, så kom 
pasningen med en præcision og fart, som 
sjældent er set. det er tydeligt at se, det er et 
arbejdspunkt omkring alle holdene, og det 
er fantastisk at se en gut på 12 år lægge en 
hård pasning over 25 m og lige så fantastisk 
at se, hvordan afleveringen bliver behandlet. 
der kan vi lære noget i VB og omegn! 
en anden god oplevelse var at se, hvor roli-
ge trænerne er under kampe. det er meget 
lidt, de råber fra sidelinjen. Naturligvis er der 
nogle få dessiner, men som hovedregel ved 
spillerne, hvad de skal, og det er trænet. Før-
steholdstræneren brugte en god coaching i 
pausen. Han stillede spørgsmål, og spillerne 
kom med svaret. Hvorfor er vi bagud? Hvad 
er det, der ikke fungerer osv.? Vi så resultatet 
i anden halvleg. hvor de fik tingene rettet og 
vandt kampen. 

Klaus Ladegaard

Respektens portal
Som enhver anden videregående uddannelse 
er VB Trænerakademi en oplagt chance for 
at blive beriget inden for fodboldens verden.
ens egen overbevisning om, at det,  man tror, 
muligvis er det rigtigste og mest lyksalige 
for de spillere, man træner, kan stå for fald.  
denne skrivelse er selvfølgelig set ud fra min 
egen oplevelse fra akademiet.
Med ydmyg tilgang til kurset og en vis beno-
velse over, at en storklub som VB ønsker at 
være en samarbejdende partner med de 
mindre omliggende klubber, møder man en 
meget åben holdning fra VB´s side. Profes-
sionelle personer, der ikke hævder at have 
alle svar på fodbold, men er i stand til at 
sammensætte et program, hvor omkring 40 
lokale trænere kan få udfordret deres syns-
punkter og til tider kan få deres holdninger 
ændret op til 180°.
I løbet af en sæson får man forståelse af, at 
det netværk, man bliver tilbudt fra såvel VB 
som fra andre klubbers trænere, kan gavne 
ens egne talenter som træner enormt.
et forum, hvor holdning og meninger er frie. 
Hvor ens synspunkter og opfattelser ikke er 
forkerte, men heller ikke endegyldige. Men 
altid en spire til at anskue sporten ud fra nye 
vinkler. 
kurset er en vifte af forskellige emner:
Træning af forskellige aldersgrupper. Fysisk Spillersamtale på Jokri Park
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træning. Psykologi. kost og ernæring. Vejen 
til ligaspiller. Coerver Coaching. osv. 
Man undgår ikke at blive påvirket til debat. 
enten ved kurset eller hjemme i klubberne. 
en stille stund hvor man blot sidder og grub-
ler over, hvordan man kommer videre med 
sine egne spillere. Mange deltagere kan cite-
res for, at man ” skal hjem og afprøve” nogle 
af de ting, man er blevet præsenteret for på 
Akademiet. 
Akademiet har for mit vedkommende bety-
det en voksende indsigt og stigende inte-
resse for sporten med dens mange aspekter.
Ved VB Trænerakademi 2010 blev der også 
arrangeret en studietur til FC Groningen i 
Holland. 
en super vellykket og hårdt komprimeret 
fodboldoplevelse. efter en lille køretur på 
godt 500 km er man klar til aftenens kamp. 
Vores værtsby vandt efter meget flot spil. 
det bliver selvfølgelig ikke en ringere ople-
velse af, at der på holdet er en dansker, Nick-
las Pedersen, der spiller en ganske god kamp.
de efterfølgende dage foregik i og omkring 
klubben. en utrolig imødekommende klub 
på alle niveauer. Cheftræner, talentchefen, 
u-12 til u-19 trænere. Alle var åbne og inte-
resserede i at drøfte tanker og ideer, prakti-

ske forhold, økonomiens betydning for klub-
bens udviklingsmuligheder osv...
I modsætning til de klubber, vi repræsente-
rer, hvor ”den brede idræt” er i højsæde, er 
FC Groningen en talentklub. drenge i alde-
ren fra 12 år kan, hvis talentet er der, få til-
buddet om at træne i klubben.
drengenes disciplin er utrolig stor. Men selv-
følgelig også grundet i, at dette er en mulig-
hed. Hvis man mister interessen og lysten, så 
er det også bare farvel og tak.
det er klubben meget magtpåliggende at 
tage hånd om hver enkelt spiller, så talentet 
kan vokse.
Tempoet i træningen, hårdheden i pasnin-
gerne og opfattelsen af holdets spillestil var 
blændende. en anelse misundelsesværdig! 
Men efterfølgende har vi fået enormt meget 
med hjem, som kan tilpasses de hold, vi træner.  
Internt på studieholdet gik snakken lystigt. 
Skønt vi så det samme, var oplevelserne man-
ge og forskellige. Men i bund og grund en 
rigtig god tur, hvor vi hyggede os i hinandens 
selskab.
Med respekt og tak til Akademiet, kuV og 
Vejle Boldklub.

Sjønne

KUV målmænd

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Peter Hansen, 
spiller, årgang 1997, Egtved IF

jeg hedder Peter Hansen, er 13 år (97´er) og 
spiller på u-14 fodboldholdet i egtved IF.
jeg spiller også håndbold og badminton, 
men jeg brænder først og fremmest for fod-
bolden.
da jeg hørte om kuV-holdet, var det mit 
højeste ønske at komme med. Min træner 
besluttede, at jeg og to andre fra min årgang 
skulle møde op til udtagelsestræningen til 
kuV i 2009.  drømmen brast, da jeg ikke kom 
med, og jeg blev utrolig ked af det og skuf-
fet. 
Heldigvis motiverede det mig også, så jeg gik 
i gang med at træne derhjemme hver eneste 
dag. udover den træning jeg var til i klub-
ben, stod den på mave- og armbøjninger og 
alle de mærkeligste øvelser, jeg selv fandt på.  
Min far satte et kraftigt arbejdslys op i haven, 
og næsten hver dag trænede jeg trods aften-
mørket på vores græsplæne indtil sengetid. 
jeg ydede alt, jeg kunne til træning oppe i 
klubben, fordi jeg bare ville med næste år. 
Anstrengelserne viste sig heldigvis at bære 
frugt. jeg slap gennem nåleøjet i snestorm i 
vinteren 2010. Min far syntes, at det var flot, 
at jeg troede på mig selv.

Lasse Føns Pedersen, 
spiller årgang 1997, Erritsø GIF

Indlægget er skrevet ud fra lasse Føns Peder-
sens deltagelse i kuV-træningen i sæsonen 
2010.
lasse spiller til daglig på erritsø GIF’s u-14 
hold. 

jeg blev helt vildt glad, og det har betydet en 
hel masse for mig. jeg følte, at jeg udviklede 
mig. I forhold til egtved var det hele rigtig 
stort - der var gode venner og gode fodbold-
spillere, og der var altid en fantastisk stem-
ning og motivation ved træningen.  Træ-
nerne er bare helt fantastiske, og man lærer 
jo helt vildt meget om god teknisk fodbold. 
Træning varede i to timer hver gang, og bag-
efter er man helt smadret. 
udover træningen, der foregik rundt 
omkring i de forskellige klubber, deltog vi 
i et stævne, der blev afgjort over to gange. 
det gjorde sammenholdet endnu bedre, og 
vi endte med at løbe ind på Blue Water Are-
na i esbjerg i halvlegen mellem esbjerg IF og 
Randers FC og få overrakt pokalen. det var 
stort.
Men så blev jeg ramt af min første skade. 
den havde påvirket mig i længere tid, end 
jeg havde troet, og vi vidste ikke, at den var 
der. det er betændelse i begge knæ. Så jeg 
havde bare kørt på uden at mærke efter. jeg 
er lige kommet igennem en pause, hvor jeg 
ikke må løbe og spille fodbold, men håber på 
snart at kunne komme i gang med det, jeg 
elsker allermest.

Peter Hansen
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det er 2. år at lasse har deltaget på kuV- hol-
det, og i år startede sæsonen i begyndelsen 
af marts måned i en snestorm på Idrætshøj-
skolen i Vejle, hvor udtagelsestræningerne 
skulle finde sted. Sæsonen var imødeset med 
stor spænding og forventning samt en glæde 
ved at skulle møde kammeraterne fra sidste 
års kuV- hold.
lasse ser kuV-træningen som en gylden 
mulighed for at dygtiggøre og udvikle sig 
som fodboldspiller, og han synes, at niveauet 
for både trænerne og holdkammeraterne er 
meget højt, og derved skal man hver gang 
være fokuseret og 100 procent klar. Forårs-
sæsonen var dog for lasse præget af nogle 
forstrakte ledbånd og en brækket storetå, 
men i efterårssæsonen har han deltaget for 
fuld styrke.
et af højdepunkterne i kuV-sæsonen 2010 
har været deltagelsen i en talentturnering, 
og i år har det været noget ganske særligt, 
da turneringen blev vundet og med poka-
loverrækkelse på Blue Water Arena i esbjerg. 

Stort!
For lasse betyder kammeratskabet på kuV- 
holdet også utrolig meget. Når man ikke lige 
er til træning, bliver der også skrevet sam-
men på Facebook og mobilen, hvor kontak-
ten holdes. Når lasse deltager på sit klubhold 
til indendørsstævner, og nogle kuV- kamme-
rater også deltager med deres klubhold, bli-
ver der snakket livligt med hinanden.
Som forældre er det en fornøjelse at følge 
træningen og kampene i talentturneringen, 
hvor glæden ved fodboldspillet skinner igen-
nem hos drengene. det har også været skønt 
at se trænernes og ledernes engagegement 
og den positive tilgang, de har til drengene. 
Forældrene imellem er der også en positiv 
stemning, og opbakningen til drengene er 
der hver gang.

Steen G. Pedersen

 

• Ekspresskørsel
• Budkørsel
• Kranarbejde
• Containerservice
• Lagerhotel
• Containertømning
• Terminalgods
• Opmagasinering
• Flytteopgaver
• Firmaflytning
• Privatflytning

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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En kreativ medspiller og din 

lokale ugeavis!

bugattivej 8 . 7100 vejle
tel.: 7583 1000 . fax 7572 1727
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Scouting

Målsætningen i Vejle Boldklubs ungdomsaf-
deling er og har altid været rekruttering af 
flest mulige spillere fra egne rækker. Tilfreds-
heden ved at »gense« egne spillere på VB`s 
førstehold er stor, og en sådan rekruttering 
er med til at forankre VB-kulturen i både 
med- og modgang. eksempelvis har vi lyk-
kedes fornemt på den nuværende u19-liga 
årgang, hvor hele 12 af de 15 bruttospillere 
kommer fra egne/kuV-rækker. 
Alligevel må vi se i øjnene, at en vis grad af 
»tilkomst« udefra er en nødvendighed, dels 
for at bevare den kvalitetsmæssige status, 
og dels for at optimere træningsmiljøet for 
vore egne spillere. en proces, der de senere 
år er gjort mere fremkommelig takket være 
de uddannelsesmæssige tilbud fra 7. kl. i fol-
keskolen over efterskoleklasserne til de gym-
nasiale uddannelser. 
Fra foråret 2010 har Rene l. Hansen stået i 
spidsen for et korps af frivillige forældre og 
tidligere aktive spillere, som i deres respekti-
ve nærområder har til opgave at sondere for 
særligt talentfulde ungdomsspillere. Sonde-
ring sker ud fra klart definerede retningslin-
jer med udgangspunkt i dBu`s talentmanual. 
Rene`s oplevelser/erfaringer det første år 
beskrives som følger:

For et lille år siden havde Henrik jacobsen 
(ungdomsformand i VB) og undertegnede 
en dialog om at få koordineret vore scout-
opgaver i de yngste årgange – i tæt sam-
arbejde med talentsektoren og talentchef 
lasse Christensen. På daværende tidspunkt 
var der fem-seks scouts, som blev sendt lidt 
rundt efter behov, og der var ikke blevet 
registreret noget igennem nogen tid, hvilket 
var ærgerligt, for det er jo i disse årgange, 
vi skal finde talenterne og skabe os en viden 
om disse spillere, og ikke mindst få dem 
informeret om vores fantastiske skole set-up 
og samarbejde med undervisningssektoren.
efter et lille års tid er vi nu oppe på hele 21 
scouts, som repræsenterer Vejle Boldklub, og 
vi dækker stort set hele landet med få undta-
gelser. Vi arbejder ud fra en filosofi om, at vi 
skal have set så mange spillere som muligt i 
de enkelte årgange (vi har i 2010 set hele 320 
spillere over hele landet – nogle flere gange). 
Når vi har et nogenlunde overblik over den 
enkelte årgang, sender vi en træner ud fra 
talentsektoren, som kigger på dem, vi mener, 
har potentiale til at gå hele vejen. Siger han 

ok, beslutter vi os herefter for at lave et 
”forløb” med spilleren. et ”forløb” er lidt á 
la kuV-samarbejdet. Vi laver ”VB Talentsko-
ler,” inviterer til træning, træningskampe, 
stævner, og hvad vi ellers kan finde på af til-
bud i samarbejde med spillerens nuværende 
klub. På den måde lærer spilleren Vejle Bold-
klub at kende, og vi lærer spilleren at kende, 
og så er hverken klub eller spiller i tvivl, om 
man tager det rigtige valg om et eventuelt 
klubskifte, når tiden er inde til det. 

dette har vi stor succes med – vi har p.t. 15 
spillere i forløb i årgangene 96 og 97. disse 
var sammen med udvalgte kuV-spillere invi-
teret til den første ”VB Talentskole” i uge 42, 
som blev afviklet i Ødsted sammen med vore 
egne talenter i disse årgange. Vi trænede to 
gange dagligt og havde fælles frokost indi-
mellem. en fantastisk uge, hvor vi fik trænet 
seks gange på tre dage. Vi fik spillerne testet 
for spring, sprint og udholdenhed med stor 
hjælp fra Christian Clarup (fysisk træner). 
Sidst men ikke mindst gør vi meget ud af 
at ”pleje” vore øjne i marken. Vi har været 
til fælles arrangement omkring 1. divisions-
kampen VB – AGF. Her mødtes vi og talte 
erfaringer, gav fif og gode råd via besøg af 
scout-chef lars Bach, talentchef lasse Chri-
stensen og kuV-koordinator Carsten Skovdal 
Hansen. 
Vi har også for nylig afholdt kuV Cup i VB-
regi. under dette stævne mødtes vi og så 
en kamp, som også blev optaget – herefter 
diskuterede vi, hvad vi havde set, og hvilke 
typer vi søger. Så gennemgik vi talentsek-
torens spillestil, talte kompetencer til de 
enkelte positioner – igen med stor hjælp fra 
lars Bach, lasse Christensen, Carsten Skov-
dal Hansen og ikke mindst kim engstrøm fra 
vores u-19 liga. det er klasse med sådan en 
opbakning til projektet. 
jeg vil godt sende en SToR tak af sted til alle 
vore øjne i marken – I gør et kÆMPe stykke 
arbejde, og det er guld værd!
Skulle der gå en scout rundt imellem jer 
læsere, så kontakt endelig nedenstående, så 
tager vi en snak om det. 

René Lybek Hansen, 
Scout-koordinator
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I sæsonen 2010 etablerede VB sig igen som 
en Talentudviklingsklub. Nu spillede holdene 
ikke bare med og forsøgte at gøre så god en 
figur som muligt. Nej, nu satte holdene også 
deres præg på rækkerne. 
Både u-17 og u-19 løftede sig spillemæssigt, 
og arbejdet med at indføre fælles spillestil 
har båret frugt. Holdene er blevet meget 
mere spilstyrende, og der er endnu mere 
fokus på den enkelte spillers færdigheder. 
dette har resulteret i, at otte spillere i 
sæsonen har repræsenteret VB på diverse 
u-landshold, et meget flot resultat af spillere 
og trænere. debut fik kim elgaard, Alexan-
der Scholz, jeppe Andersen, derrick Nissen, 
Patrick jensen, kasper Høst og oliver Tycho-
sen, og Niels Bisp Rasmussen fortsatte sin 
flotte karriere i dBu-regi. 
Både Patrick jensen (mod Tyskland) og kas-
per Høst (mod Frankrig) havde den oplevelse 
at score i en landskamp.
derudover er VB stadig massivt repræsen-
teret på dBu Talentcentre for u-15 og u-16 
spillere.
Som et kuriosum kan nævnes, at kun tre 
spillere i u-19 ligatruppen er kommet til VB 
udefra. det betyder, at hovedparten af spil-
lerne på holdet har spillet i VB siden u-13 – 
u-15 tiden.
VB er på rekordtid igen blevet en del af det 
danske talentudviklingsmiljø. At talentud-
vikle er som et maratonløb, et langt sejt træk 
uden genveje.
At VB på så kort tid alligevel er nået så langt, 
skyldes et team af meget engagerede træ-
nere med et højt fagligt niveau, som har 
formået at sætte de enkelte spillere i fokus, 
samtidig med at de vinder fodboldkampe - 
en balanceakt!
For sektoren er det glædeligt at se, at arbej-
det nu også begynder at give resultater 

2010 i talentsektoren

internt i VB. Flere spillere træner fast med i 
førsteholdstruppen, og Alexander Scholz har 
fået sin debut. 
Når så mange spillere fra talentsektoren, 
trods skolegang, har mulighed for at træne 
med førsteholdstruppen, skyldes det et fan-
tastisk samarbejde med uddannelsesinstitu-
tionerne i Vejle, som udviser stor fleksibilitet 
for at tilgodese VB. Især er Vejle Handelssko-
le dybt involveret i dette arbejde.
kuV afvikler i skrivende stund sidste del af 
Trænerakademiet, som afvikles for andet år 
- igen med ”udsolgt” - og i år også med en 
inspirationstur til Groningen.
kuV Cup så også dagens lys, et nyt tiltag, 
hvor hold fra hele danmark deltager i u-13, 
u-14 og u-15 rækkerne. Her spilles ikke om 
point, pokaler og prestige, men muligheden 
for at prøve nye spillere, møde modstandere 
fra andre dele af landet, samt præsentere 
noget af det bedste inden for årgangene i 
danmark. et initiativ, som blev afviklet med 
en meget kort forberedelsesperiode. dette 
kunne kun lade sig gøre med stort engage-
ment fra vore egne talenttrænere, samt kuV 
klubberne Hedensted og Bredsten og tovhol-
der ole Weiersøe fra Bredballe.
kuV Cup – nu under navnet kuV Match gen-
tages i marts måned, og andre tiltag er i stø-
beskeen.
Som afslutning på min tekst i årsskriftet 
i 2009 udtrykte jeg en forventning om at 
tage VB Parken i brug efter sommeren 2010. 
desværre lykkedes det ikke pga. forskellige 
omstændigheder, så nu håber vi, at VB Par-
ken i 2011 kan blive sektorens nye samlings-
sted. det vil give sektoren endnu et løft, og 
sammenhængen mellem u-13 og u-19 vil så 
forhåbentlig være endnu mere tydelig.
Vi glæder os til næste år, hvor nye oplevelser, 
udfordringer og udvikling står på spring.
Sluttelig en tak til alle, uanset niveau, der på 
en eller anden måde har været en del af VB’s 
talentsektor. 

Lasse Christensen

Lasse Christensen
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Så lykkedes det… endelig medio november 
fik vi godkendt vort nye anlæg VB Parken  i 
lysholt…
Når jeg starter min årsberetning omkring 
denne kendsgerning, så skyldes det, at hele 
2010 var et forventningernes år, hvor vi flere 
gange troede, at nu var anlægget klar, men 
hver gang alligevel så os nødsaget til at fort-
sætte træningen på andre ”græsgange”. 
Men også det lykkedes, og vi kan ikke takke 
vore trænere/ledere, spillere og ikke mindst 
forældre nok for den flotte opbakning. Hvor 
vi havde forventet en mindre medlemstilba-
gegang, så har det modsatte faktisk været 
tilfældet. Tusind tak for det.   

For Vejle Boldklubs ungdomsafdeling var 
2010 året, hvor en strukturændring resulte-
rede i opdeling af ungdomsafdelingen i en 
herre- og pigeafdeling. dBu anbefalede en 
samling af dame- og pigesektoren, hvorfor 
også vi i Vejle Boldklub foretog denne opde-
ling. derfor refererer denne årsberetning 
udelukkende til hændelser i herreungdom.

I 2010 har klubben været repræsenteret i 
jBu`s bedste mesterrækker hos u-17, u-15, 
u-14 og u-13 samt række A for u-19-holdet. 
u-14 M hjembragte det jyske mesterskab i 
juni, ligesom alle øvrige hold har kvalifice-
ret sig til forårets mesterrækker. det gæl-
der også u-19 A-holdet, som takket være 
ihærdigt arbejde af Søren og ole er at finde 
i Mesterrække 2 fra opstart af forårsturne-
ringen.

den målrettede rekruttering fra egne ræk-
ker betyder, at flere og flere af spillerne på 
ligaholdene i u-17 og u-19 nu kommer fra 
egne rækker. I skrivende stund har 22 af de 
40 spillere været igennem egne rækker, hvil-

Årsberetning for herreungdom 2010

Henrik Jacobsen, formand ungdom

ket fint svarer til vor 50%´s målsætning. Sam-
tidigt er det også tilfredsstillende, at hele 9 
af de nu 14 ungdomsspillere, som befinder 
sig på dBu-samlinger u-15 – u-19, er rekrut-
teret indefra.

På breddesiden har vi, som omtalt i indled-
ningen, haft god medlemstilgang. Faktisk 
råder klubben over ca. 100 medlemmer i 
alderen 16-19 år. Allerede nu er der store 
bestræbelser i gang for at fastholde denne 
medlemsgruppe for derved at sikre en natur-
lig seniortilgang de næste 3-4 år. desværre 
kniber det fortsat med at tiltrække trænere 
til at træne disse årgange, hvorfor nogle af 
vore trænere i flere omgange hver især har 
taget sig af to hold. Stor tak til disse trænere 
med forhåbninger om, at vi i 2011 får tiltruk-
ket endnu flere trænere til at understøtte 
vort ungdomsarbejde.  

For vore yngste medlemmer har vi medio 
2010 søsat et spændende udviklingsprojekt 
benævnt ”Mikroakademiet”. Vi har allieret 
os med fem udviklingstrænere og tre træ-
nerassistenter, som under ledelse af jan S. 
Hansen skal sikre kontinuiteten i træningen 
for de 5–12 årige. den Coerver-baserede træ-
ning tilbydes samtlige medlemmer i denne 
aldersgruppe og optimerer spillernes tekni-
ske færdigheder.

Hjemmesiden har også i 2010 undergået 
fine forbedringer. dette er til god gavn for 
ungdomsafdelingen, da kommunikation 
og information til vore mange medlemmer 
bliver helt afgørende for afdelingens udvik-
ling. dog søger vi fortsat hjælp fra forældre 
og medlemmer til at berette om de enkelte 
afdelingers gøren og laden hen over sæso-
nen. 

Informationer omkring hold-, bane-, omklæd-
ningsproblematikker, medlemsrestancer og 
meget mere er fornemt blevet formidlet af 
vore ungdomsafdelingsledere Carsten, lars, 
Maiken, og Iwan/jes, som jeg takker for et 
rigtig godt samarbejde. Nogle af vore alders-
grupper er i 2010 blevet samlet under samme 
afdelingsleder, hvilket betyder, at vi i 2011 
bliver nødt til at udskille nogle arbejdsopga-
ver og varetage disse tværgående via nogle 
ressourcepersoner. 
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også en stor tak til
Vivian for et efterhånden mangeårigt samar-
bejde i sekretærrollen;
Anette som ansvarlig for dBu`s Fodboldsko-
le;
Carsten Hansen som kontakt og sparring 
over for områdets kuV-klubber;
Carsten Quist og Hans-jørgen som kampfor-
deler og klubsekretær;
Brian Rasmussen for kvalitets-sparring på 
først u-13 M og siden u-14 M.

desuden tak for et godt samarbejde med 
lasse og de øvrige VBS-trænere. Samarbej-
det på tværs af selskab og forening funge-
rer særdeles godt, og i mange tilfælde hen 
over året har VBS-trænerne ydet fantastisk 
bistand, bl.a. på målmandstrænerfronten.

Vi har hen over 2010 deltaget i mere end 
1000 ungdomskampe fortrinsvis i danmark, 
men også i udlandet, og kun i ganske få til-
fælde har der været indberetninger omkring 
dårlig opførsel. Tak for det.

Ser man til sidst frem imod 2011, må de fæl-
les udfordringer være:
Implementering af VB Parken, lysholt, som 
fælles VB-værested med masser af liv på såvel 
baner som i klubhus. Vi har brug for mange 
frivillige hænder og stort engagement. Alle 
kan få en stor eller lille rolle, så venligst byd 
ind, hvis man ønsker at give en hånd med.
en bedre styring/struktur i de ældste årgange 
med fastholdelse af vore medlemmer som 
overordnet mål. Tilkobling af konsulent og 
andre trænerprofiler samt etablering af et 
u-21-hold er nogle af midlerne.
en konsulentordning på u-13-u-15.
en fortsættelse og eventuel optimering af 
vort u-5 – u-12 Mikroakademi.
etablering af stævner/træningsarrangemen-
ter i VB Parken.

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 2011.
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U-19 Drenge

u-19 afdelingen bestod i år af 
et u-19 ligahold samt et u-19 
A hold (i foråret M2)
I foråret havde vi meget store 
problemer med at få sammen-
sat et andethold, som skulle 
spille M2. en grundstamme på 
kun ca. 12, hvoraf en seks-syv 
stykker i gennemsnit mødte 

op, var alt for lidt til at få lavet en acceptabel 
træning. derfor prøvede vi at lave lidt fælles-
træning med senior- og u-17-afdelingen. Til 
turneringskampene måtte vi låne en del spil-
lere fra u-17 for overhovedet at kunne stille 
hold. det kunne også ses på resultaterne, at 
vi havde det meget svært, og holdet sluttede 
på sidstepladsen.
den nye årgangsopdeling, der betyder, at 
turneringen løber fra sommer til sommer, 
indebar, at vi efter sommerferien fik en del 
u-17 spillere rykket op til u-19. Nu var vi godt 
20 spillere til træning og kamp, hvilket straks 
gav træningen nogle helt andre muligheder. 
dette kunne også ses i jBu turneringen, hvor 
holdet klarede sig utrolig flot i A-rækken og 
spillede sig i Mesterrække 2 til foråret. 
jeg vil her takke Søren laulund og ole Ras-
mussen for det store stykke arbejde, som I har 
lagt i at få samling på ynglingeafdelingen 
og ønsker både jer og spillerne tillykke med 
det fine resultat. Samtidig vil jeg også takke 
u-17 afdelingen for deres støtte igennem 
hele sæsonen. Nu glæder vi os til at komme 
på det nye VB anlæg, hvor vi får nogle helt 
unikke forhold at træne og spille under. Her 
er kunststofbane, to opvisningsbaner samt et 
stort antal træningsbaner.
det sidste år, hvor vi har trænet rundt 
omkring i kommunen, har været en stor 
belastning for spillere og trænere, hvilket 
har kunnet ses på medlemstallet i u-19 afde-
lingen. jeg håber på, at de spillere, der holdt 
op med at spille i VB, da Nordre lukkede, vil 
vende tilbage til klubben.
Vores ligahold har haft en forrygende sæson 
og ligger her sidst på efteråret i toppen af 
ligaen. det er utrolig flot. Til sidst vil jeg 
takke alle spillere og trænere omkring u-19 
holdene for året, der gik. jeg håber at se jer 
alle efter nytår i VB Parken.

Carsten Qvist, afdelingsleder 

U-19 Ligaen forår 
Vejle Boldklubs u-19-ligahold sluttede sæso-
nen 2009/2010 på en niendeplads med 33 
point efter 28 kampe. 
Holdet under den nye træner kim engstrøm 
fik en skidt start på foråret, da de to første 
turneringskampe blev tabt med henholdsvis 
1-6 hjemme mod lyngby og 1-3 ude mod de 
senere danske mestre fra FC Midtjylland. 
Tredje gang blev lykkens gang, da VB hjem-
me på kunststofbanen i Bjerre besejrede oB 
2-1 på mål af Alexander Scholz og Princewell 
ushie okachi. 
efter sejren mod oB var u-19-holdet i en 
periode ”stabilt”. en sejr blev konstant afløst 
af et nederlag, indtil slutningen af april, hvor 
vejlenserne vandt to kampe i streg. Først blev 
Hvidovre besejret med 2-0, og i den efter-
følgende kamp blev Fk Viborg sendt hjem 
med et 5-1 nederlag. Herefter blev det til tre 
nederlag i træk for vejlenserne, der måtte se 
sig slået af AB, FC Nordsjælland og AGF/Viby.
Forårets næstsidste kamp blev dog vundet 
2-1 på udebane over AaB.
Inden forårets sidste kamp, der hjemme 
blev tabt med 2-4 mod HB køge, gjorde kim 
engstrøm foreløbig status på foråret.   
”Hvis jeg skal kigge tilbage på foråret, så vil 
jeg sige, at det er gået lidt som forventet. jeg 
havde gerne set, at vi havde fået mindst to 
sejre mere, end vi har fået. Her tænker jeg på 
kampene mod AGF/Viby og mod Silkeborg. 
Bortset fra de kampe, så er det gået som for-
ventet. Vi slutter midt i rækken, og hvis vi 
vinder i morgen, så har vi fået ligeså mange 
point i foråret, som vi fik i efteråret, og det 
var min målsætning før forårssæsonen. Vi 
har derudover slået oB og AaB, som ligger i 
top 5, og det var også et mål, vi havde. Alt i 
alt er det gået godt, og vigtigst af alt så kan 
jeg se, at holdet har udviklet sig i den rigtige 
retning. Vi er blevet et mere boldspillende 
hold, og det skyldes, at vi har forsøgt at få 
implementeret en anden spillestil på holdet 
i foråret. Placeringen i tabellen afspejler 
meget godt, hvor holdet står, og det er god-
kendt, at vi slutter midt i rækken,” opsum-
merede kim engstrøm.  
det blev for VB i sæsonen 2009-10 i alt til 10 
sejre, 3 uafgjorte og 15 nederlag. Forårets 
tretten kampe bød på 5 sejre og 8 nederlag.  

Carsten Quist
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U-19 Ligaen efterår
Vejle Boldklubs hold i u-19-ligaen ligger 
efter et flot efterår i skrivende stund på 
andenpladsen i landets bedste række med 
23 point for 13 kampe. en placering, der ikke 
mindst skyldes landets bedste offensiv - såle-
des har vejlenserne scoret hele 34 gange i de 
13 kampe. 
Inden sæsonstarten meldte træner kim 
engstrøm ud, at målsætningen var en plads 
i Top 5 blandt andet med tanke på, at hol-
det har mange spillere på og omkring diver-
se ungdomslandshold. I indledningen på 
sæsonen var der imidlertid ikke meget, der 
tydede på, at VB skulle komme med i toppen 
- sæsonens to første kampe blev nemlig tabt. 
Først besejrede oB gæsterne fra Vejle med 
hele 5-0, og i den efterfølgende hjemme-
kamp tabte vejlenserne med 1-3 til AaB. Men 
herefter tog VB-spillerne skeen i den anden 
hånd og vandt fem kampe i træk. det blev 
blandt andet til en flot 4-1 sejr over Brøndby, 

der fører rækken, og på udebane i lyngby 
vandt VB med hele 6-2 på fem mål af u-19 
ligaens topscorer jonas Faaborg. 
de mange sejre førte Vejle Boldklub op i 
toppen af rækken, og det med et hold med 
mange profiler og spændende spillere. ud 
over topscorer Faaborg kan nævnes mid-
terforsvaret med Niels Bisp Rasmussen og 
Alexander Scholz, midtbanespilleren jeppe 
Andersen, de to kanter oliver Thychosen og 
denis Fazlagic samt angriberen kasper Høst. 
efter de fem sejre i træk kom holdet lidt ned 
på jorden igen, og de sidste seks kampe bød 
på to sejre, to uafgjorte og to nederlag. 
dermed ligger VB, da dette skrives nr. 2 efter 
Brøndby IF i u-19 ligaen. 
Topscorer for Vejle Boldklub – og topscorer i 
u-19-ligaen - er med 14 mål jonas Faaborg, 
der kom til VB i sommerpausen fra Sønderjy-
ske. På Vejle Boldklubs interne topscorerliste 
efterfølges han af oliver Thychosen, der står 
noteret for seks mål.   

Henning Jepsen

    
 
    

U-19 Drenge Ligaen, slutstilling forår 2010
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  FC Midtjylland  28  21  4   3  65 - 29  67  
  2  Brøndby     28  19  7 2  79 - 28  64  
  3  Lyngby    28  15  7   6  50 - 30  52  
  4  OB    28  14  7   7  56 - 44  49  
  5  FC København   28  12  7   9  56 - 48  43  
  6  AaB    28  11  9   8  64 - 43  42  
  7  AB    28  12  3  13  46 - 51  39  
  8  FC Nordsjælland   28   8  9  11  54 - 62  33  
  9  Vejle     28  10  3  15  51 - 69  33  
10  Hvidovre IF    28   9  4  15  43 - 52  31  
11  Esbjerg    28   8  7  13  33 - 47  31  
12  Silkeborg     28   9  4  15  50 - 66  31  
13  FK Viborg  28 8 3  17  53 - 73  27  
14  AGF/Viby   28   8  2  18  40 - 67  26  
15  HB Køge   28   7  2  19  46 - 77  23  

U-19 Drenge Ligaen, efterår 2010
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Brøndby    13  10  2  1  29 -  8  32  
  2  Vejle     13   7  2  4  34 - 26  23  
  3  Lyngby    12   7  2  3  23 - 17  23  
  4  FC København   11   6  4  1  21 -  9  22  
  5  FC Nordsjælland   13   6  4  3  26 - 16  22  
  6  FC Midtjylland   12   6  3  3  22 - 18  21  
  7  OB    13   6  2  5  24 - 22  20  
  8  Randers Freja  13   6  1  6  25 - 28  19  
  9  Silkeborg    12   5  1  6  24 - 26  16  
10  FK Viborg   13   3  4  6  15 - 24  13  
11  AaB    13   3  2  8  17 - 21  11  
12  Esbjerg   12   3  2  7  16 - 24  11  
13  AB    13   2  2  9  11 - 23   8  
14  AGF/Viby   13   1  3  9  11 - 36   6   
 

U-19 Liga Forrest fra venstre: Hans Hansen, Glenn Poulsen, Kizito Obi, Andreas Herping, Eldar Lipa, Fuat Hansen, Sani Tahir, 
Susanne Damgaard. Midten: Allan Skrædderdal, Henrik Jørgensen, Kim Engstrøm, Martin Svelle, Princewill Okachi, Jeppe 
Andersen, Simon Andreasen, Lasse Dahl Hansen, Simon Carstens, Orhan Avdic, Christian Clarup. Bagerst: Mikkel Birk, Stephan 
K. Hansen, Niels Bisp Rasmussen, Kim Elgaard, Denis Fazlagic, Yannick Rasmussen, Kristian Olesen, Brian Rasmussen
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U-19 A
Så nærmer vi os de mørke måneder, hvor det er 
tid at gøre status over efterårssæsonen 2010.
Indledningsvis vil jeg gerne takke min holdle-
der/ass.-træner ole Rasmussen for samarbejdet 
og hans meget store arbejdsindsats og samti-
dig takke spillerne for deres træningsflid/enga-
gement og sammenhold i truppen.
også tak til Ronnie Schwarts for hjælpsomt 
virke som gæstetræner.
Vi har forsøgt at skabe de bedste rammer for 
u-19 A spillerne og har haft Hover Stadion som 
vores hjemmebase, når vi skulle træne. Her 
har vi nydt godt af en stor gæstfrihed, og træ-
ningsfaciliteterne har bare været supergode.
Socialt har vi gjort meget ud af, at spillerne 
opfører sig respektfuldt over for hinanden 
såvel til træning som til kamp. Vi har ingen 
røde kort modtaget, og det er vi stolte af.
Vi har haft en trup på 26 spillere, og der har 
i gennemsnit været mellem 18-20 spillere til 
træning. de spillere, der har været i overskud, 
har spillet på klubbens serie 3 eller serie 4 hold.
det har været en spændende trup at arbejde 
med. den måde, jeg og Vejle Boldklub gerne 
vil spille fodbold på, dvs. spillefilosofien, har 
spillerne taget til sig og været rigtig gode til 
udføre.
Vi har meget fokus på f.eks. omgangen med 
bolden, en-mod-en-situationer og skudtræ-

ning. Vi prøver endvidere hele tiden at finde 
trekanter på træningsbanen, både når vi træ-
ner, og når vi spiller kampe. derved er der hele 
tiden spillere i bevægelse til at modtage bol-
den. 
Når vi angriber, vil vi gerne kombinere os igen-
nem til en afslutning. dette har betydet, at vi 
har scoret mange mål. Vi har derudover været 
gode til at generobre bolden hurtigt i kamp.
dette var et lille indblik i, hvordan vi gerne vil 
spille fodbold på Vejle Boldklubs u-19 A hold.
Vi har netop afholdt vores afslutningsfest fre-
dag den 5. november. 18 spillere samt vores 
afdelingsleder Carsten Quist, holdleder ole 
Rasmussen og undertegnede var samlet på 
Bowlingcentret Pletten til bowling, spisning og 
uddeling af præmier. det blev en rigtig hygge-
lig aften. 
efterårets topscorer blev Claus Trend, årets 
komet tilfaldt oliver Fyrst, og årets spiller i 
efteråret blev kasper Rasmussen, der modtog 
en rigtig flot Vejle Boldklub trøje under store 
klapsalver fra hele u-19 truppen.
Her til slut vil jeg gerne sige tak til alle, der har 
været omkring u-19 A 2010, og jeg ser frem 
til fortsat godt samarbejde i 2011, hvor nye 
udfordringer venter.
Godt nytår og tak for i år.

Søren Laulund

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

  k v u t mål Point
1  FC Fredericia    10  9  1  0  54 - 13  28  
2  FC Sønderborg   10  5  3  2  28 - 20  18  
3  Horsens fS     10  5  2  3  24 - 16  17  
4  Haderslev FK    10  3  2  5  17 - 27  11  
5  FC Horsens     10  3  1  6  18 - 22  10 
6  Vejle B    10  0  1  9   7 - 50   1
  

U-19 Drenge A efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Hedensted IF    10  10  0  0  54 - 10  30  
2  Vejle B     10   7  0  3  29 - 16  21  
3  Fredericia KFUM/FF  10   5  0  5  22 - 26  15  
4  Bredballe IF    10   4  1  5  24 - 25  13  
5  Vinding SF     10   3  0  7  20 - 38   9 
6  Stensballe IK   10   0  1  9   7 - 41   1     

U-19 drenge A: Bagest fra venstre: Holdleder Ole Rasmussen, Rune Johansen, Jacob Rothausen, Claus Trend, Kasper Rasmus-
sen, Jacob Nordsetgaard, Mark Poulsen, Christoffer Vandal, Træner Søren Laulund. Forrest fra venstre: Ifran Jakubi, Alexander 
Kreutz, Nikolai Ravn, Nikolai Jørgensen, Frederik Madsen, Oliver Fyrst, Andreas Thomsen.
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U-17 Drenge

Afdelingen har i år været igen-
nem mange spændende udfor-
dringer og har prøvet både 
sejrens sødme og nederlagets 
bitterhed.
opstarten var kold, men vi 
kunne da løbetræne. 
Tilslutningen var ikke altid 
lige stor, men lidt efter lidt 

kom der liv i de unge mennesker. Vi havde et 
ophold i Billund-centret som opstart til sæso-
nen, og det var dejligt med opbakningen 
hertil. Vi fik spillet nogle kampe og kunne 
konstatere i vores interne indendørsturne-
ring, at trænere/ledere ikke helt kunne være 
med de unge længere, men vi fik svedt og 
havde en hyggelig stund sammen.
Vi spillede i foråret i nogle stærke puljer, 
men vore gode resultater fra efteråret 2009 
nåede vi ikke helt.
Mesterrækken var rykket op og klarede sig 
hæderligt, men de kunne godt se, at konkur-
renterne var blevet bedre, og vi havde ikke 
heldet på vores side. Spillet var ofte bedre 
end resultaterne. 
Vores hold i A-rækken klarede sig godt og 
nåede en tredjeplads i sin pulje.

I efteråret stod vi over for trænerskifte, så 
der kom flere nye trænere i afdelingen sam-
tidig med, at der kom rigtig mange spillere 
op fra u-15. Vi har aldrig været større i u-17 
i min tid, og det har været en fornøjelse at 
se, hvordan både trænerne og spillerne har 
givet den en skalle til trods for ikke altid 
optimale forhold.
Trænere og spillere har i efteråret gjort et 
godt stykke arbejde i, men vi må konstatere, 
at vi ikke helt har kunnet levere de sportslige 
resultater, vi selv ønskede primært på grund 
af, at vi har haft rigtig mange førsteårs u-17 
spillere. Men vi har lært af dette og er klar til 
i 2011 at gøre det endnu bedre.
HuRRA, vi er nu flyttet ud til vores nye for-
hold i VB Parken, og jeg ser frem til, at vi 
også på tværs af holdene kan få vores klub-
ånd op at stå, og vi kan tilbyde nogle super-
gode forhold for alle.
Til sidst vil jeg sige tak til alle frivillige i u-17 
afdelingen for det arbejde, der er blevet lagt 
for dagen, og jeg ser frem til 2011 sammen 
med jer.

Lars Mouridsen, afdelingsleder

Lars Mouridsen

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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U-17 Liga:
Forrest fra venstre: Nicolaj Primdal, Irfan Jakubi, Bastian Kruse, Patrick Born, Jacob Poulsen, Nícolaj Vilsbøll, Frederik Broch-
sted, Susanne Damgaard. Midten: Henrik Jørgensen, Allan Carlsen, Hans Hansen, Jonas Dalstrup, Andreas Jørgensen, Jakob 
Nielsen, Patrick Jensen, Kasper Høst, Orhan Avdic, Christian Clarup, Bagerst: Derrick Nissen, Oliver Thychosen, Sebastian Sporn-
berger, Benjamin Hansen, Bogi Reinert Petersen, Jonas Malberg, Rasmus Jørgensen, Brian Rasmussen
 

U-17 Ligaen forår
Vejle Boldklubs u-17 ligahold sluttede sæso-
nen 2009/2010 på en femteplads med 42 
point efter 24 kampe. Forårspremieren blev 
vundet med 2-1 ude over Fk Viborg, begge 
vejlensernes mål blev scoret af Rasmus jør-
gensen. Sejren blev starten på en stime, hvor 
det talentfulde Vejle-mandskab vandt fem 
sejre i træk. VB-lyngby 3-2, FC københavn-
VB 1-3, Randers Freja-VB 1-4 og VB-FC Nord-
sjælland 3-0, lød de efterfølgende fire sejre. 
Herefter mistede vejlenserne lidt momentum 
og tabte to hjemmekampe i streg til AaB og 
oB, der vandt med henholdsvis 0-3 og 1-3. de 
to klubber sluttede sæsonen lige efter Vejle 
Boldklub på en syvende- og en sjetteplads. 

Herefter blev det til en sejr og et nederlag 
mod HB køge og esbjerg fB, inden sæsonen 
blev sluttet af med to hjemmesejre. Først 
blev de nykårede danske mestre fra FC Midt-
jylland slået med 3-2 hjemme på jokri Park 
i en kamp, der var god reklame for ung-
domselitefodbold. Målene sørgede kasper 
Høst (2) og Rasmus jørgensen for. 
Vejle Boldklubs træner Nikolaj Primdal havde 
følgende kommentarer efter sejren:
”det var en rigtig god u-17-kamp på et højt 
niveau. der var intensitet, nerve og tempo 
hele vejen igennem. det var en kamp mel-
lem to hold, som ville spille fodbold, og det 
gav en god kamp. jeg synes, at sejren var for-
tjent. Vi har lige så mange chancer som FC 

Midtjylland, og vores er lidt større. Så det er 
ok, at vi vinder,” konkluderede Nikolaj Prim-
dal.
”At spille på jokri Park var en fantastisk ople-
velse for spillerne, og at vi samtidig vinder, 
gør ikke oplevelsen mindre,” fastslog Nikolaj 
Primdal.

efter den flotte sejr over danmarksmestrene 
vandt vejlenserne 2-0 over AGF/Viby i den 
sidste kamp inden sommerpausen. Chef-
træner Nikolaj Primdal kunne med sejren se 
tilbage på et flot forår, men alligevel mente 
han, at der var plads til forbedringer.
”Vi har i foråret tabt tre kampe og vundet 
otte. det er i sig selv flot, men vi har altså 
tabt nogle kampe, som vi ikke burde tabe, og 
det er ikke godkendt. På den måde har det 
være lidt ”både og” i dette forår. jeg hæf-
ter mig dog ved, at vi har flyttet os meget 
som hold, og det er rigtig positivt. jeg har en 
fornemmelse af, at det kunne være blevet til 
endnu mere, og det er jo fedt. det betyder, 
at der er noget at bygge videre på, og det ser 
jeg frem til,” pointerede VB-træneren.

det blev til 14 sejre, 0 uafgjorte og 10 neder-
lag for VB i sæsonen 2009-10. Forårets 11 
kampe bød på 8 sejre og 3 nederlag. Topsco-
rer for Vejle Boldklub blev kasper Høst med 
13 mål i u/17-ligaen. 

Henning Jepsen
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U-17 Drenge Ligaen efterår 2010
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Brøndby    14  11  0   3  34 -  9  33  
  2  FC Midtjylland   13  10  0   3  36 - 20  30  
  3  AaB     14   9  2   3  28 - 23  29  
  4  Lyngby    14   8  3   3  28 - 17  27  
  5  Esbjerg    14   8  3   3  21 - 11  27  
  6  FC København   13   7  4   2  26 - 14  25  
  7  Haderslev    14   5  1   8  28 - 27  16  
  8  Vejle     13   5  1   7  15 - 19  16  
  9  FC Nordsjælland   13   4  3   6  18 - 20  15  
10  HB Køge    14   3  5   6  20 - 36  14  
11  Randers Freja   13   3  2   8  13 - 21  11  
12  AGF/Viby    13   1  5   7  19 - 29   8  
13  AB     13   2  2   9  11 - 35    8  
14  OB    13   2  1  10  13 - 29   7 

U-17 Drenge Ligaen, slutstilling forår 2010
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  FC Midtjylland   24  17  3   4  66 - 32  54  
  2  Lyngby    24  15  4   5  45 - 27  49  
  3  Brøndby    24  14  6   4  52 - 28  48  
  4  FC København   24  13  6   5  55 - 28  45  
  5  Vejle    24  14  0  10  42 - 38  42  
  6  OB     24  11  4   9  51 - 49  37  
  7  AaB    24   9  8   7  33 - 28  35  
  8  Randers Freja   24  10  3  11  34 - 42  33  
  9  AGF/Viby    24   8  3  13  25 - 38  27  
10  Esbjerg     24   7  4  13  35 - 47  25  
11  FK Viborg    24   5  2  17  21 - 47  17  
12  FC Nordsjælland   24   4  4  16  29 - 52  16  
13  HB Køge    24   3  5  16  24 - 56  14 

  

U-17 Ligaen efterår
efterårssæsonen 2010 blev en blandet affære 
for Vejle Boldklubs hold i u-17-ligaen, der dog 
sluttede pænt af med tre sejre og en uafgjort 
for så at tabe den sidste kamp ude mod FCk. 
Samlet set indtager holdet ottendepladsen 
efter 13 runder.
Holdet sluttede som tidligere beskrevet sæso-
nen 2009/2010 som en flot nr. 5 i landets bed-
ste række, og deromkring skal det ”nye kuld” 
også gerne lande, fortalte træner Nikolaj Prim-
dal inden efterårets første turneringskamp.
”Vi går efter at spille med i top 6. det, vi har 
fokus på, er at bygge videre på den spillestil, 
som vi har valgt at spille efter og at udvikle spil-
lerne i u-17-truppen, så de når det, som deres 
talent berettiger til,” udtalte VB-coachen.
Vejlenserne begyndte efteråret med en 1-0 
sejr ude over oB, og det blev ugen efter fulgt 
op med en 3-0 sejr hjemme over AaB. Vejle-
spillerne kom dog hurtigt ned på jorden. de 
efterfølgende seks turneringskampe blev alle 
tabt, og en opremsning af stimen lyder således: 
HB køge- B 2-1, VB-Brøndby 0-1, esbjerg fB-VB 
2-0, Haderslev Fk-VB 3-1, lyngby-VB 1-0 og 
FC Midtjylland-VB 4-2. det var derfor en glad 
Nikolaj Primdal, der udtalte sig til Vejle Bold-
klubs hjemmeside efter den forløsende 1-0 sejr 
over AB på Gladsaxe Stadion den 30. oktober. 
”Vi viste hele vejen rundt, at den her kamp ville 
vi rigtig gerne vinde. Attituden var der hos alle 
spillerne. det var en mandfolkepræstation, 
hvor vi spillede lidt mere direkte, end vi ple-
jer, men i dag var det nødvendigt, at vi vandt. 
det blev mere kamp, end det blev fodbold, og 
kampen blev præget af rigtig mange dueller. 
For en gangs skyld er det os, der scorer først. 
derefter kommer der ro over os, og, jeg synes, 
det er fortjent, vi vinder. Vi havde godt styr på 
dem, og vi var ikke rigtig nervøse for, at der 
skulle blive udlignet,” slog Nikolaj Primdal fast.
Sejren i Gladsaxe blev startskuddet til en god 

afslutning af Vejle Boldklub, hvor tre kampe 
gav syv point. Først spillede VB uafgjort 1-1 
hjemme mod FC Nordsjælland, inden holdet 
på Fredensvang slog AGF/Viby med 3-2, og i 
efterårets sidste hjemmekamp vandt VB hjem-
me på kunstgræsset i VB Parken med 2-0 over 
Randers Freja. efterårssæsonen sluttede fore-
løbig med et nederlag på Peter Bangs Vej. 
VB har i skrivende stund et hængeparti efter 
en udsat hjemmekamp mod oB, som vintervej-
ret fik sat en stopper for.

Henning Jepsen

 

Karsten Høgsborg
Tømrermester

Sjællandsgade 21 A
7100 Vejle
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Hvad kan vi gøre
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig, så du får mere ud af dine 
penge? Hvis du vil spare penge på alt det daglige? 
Eller for at få din økonomi til at hænge bedre sam-
men?
 
I Sydbank Vejle får du en personlig rådgiver, som du 
kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din økonomi. 
Og vi har også et til dig: Hvad kan vi gøre for dig?
 
Ring til Ulla på 74 37 58 56 og book et økonomitjek.

Ulla Svenningsen

afdelingsleder

tlf. 74 37 58 56

ulsk@sydbank.dk 

Kirketorvet 4

7100 Vejle

tlf. 74 37 58 00

sydbank.dk/vejle 
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U-17 Mesterrække, forår 
den anden lørdag i januar var vi syv spillere 
samt fire trænere, der startede forårssæso-
nen med en løbetur fra Gl. Vejle stadion. de 
næste to lørdage fulgte vi løbetræningen 
op, og heldigvis dukkede der hver gang lidt 
flere spillere op. 
Sidste lørdag i januar afholdt afdelingen så 
vores officielle opstart med løb, suppe og 
spillermøde. I forhold til vores håb om en 
trup M og A på ca. 35 spillere gav opstarten 
flere spørgsmål end svar med 15-20 frem-
mødte spillere. Til gengæld var de spillere, 
der mødte op, klar til at give den en skalle i 
den kolde vintertid.
Vintertiden, som I nok husker, blev mere 
kold og med mere sne, end vi havde oplevet 
de sidste 14 år. det betød flere ændringer i 
træningen, både i februar og marts, hvilket 
blandt andet gik ud over nogle af vores træ-
ningskampe. da endelig sneen forsvandt i 
slutningen af marts måned, nåede vi endelig 
nogle få kampe, og med svingende resulta-
ter, som både for os og vores modstandere 
havde noget at gøre med det dårlige vejr. 
det var helt tydeligt, at vi ikke var i træning, 
da turneringen startede. 
Vi havde i efteråret 2009 kvalificeret os til at 
spille i Mesterrække 1, så vi var klar over, at 
turneringen ville byde på mange tætte kam-
pe, men vi så stadig os selv som et godt bud 
på en topplacering. opstarten på turnerin-
gen blev dog helt anderledes, end vi havde 
håbet.
Vi startede hjemme mod B1909 og skuffede 
fælt med et uafgjort resultat, hvilket gav 
09´erne deres eneste point i sæsonen. Næste 
kamp ude mod vores rivaler fra Sønderborg 
gik mere vores vej. Vi følte, at vi havde været 
bedre end sønderjyderne, men måtte alli-
gevel køre den lange vej hjem med kun et 
point i bagagen efter 2-2 for anden weekend 
i træk. Vores dårlige form og skader forvær-
rede vores spillemæssige niveau i de næste 
kampe, hvor det blev til tre nederlag i træk. 
Vi tabte 0-1 i esbjerg i en meget lige kamp 
og tabte 3-1 hjemme til Middelfart, hvilket 
vi ikke kunne indvende det mindste imod. 
Inden sæsonens første halvdels sidste kamp 
ude mod Fredericia tog vi et nødvendigt 
møde med spillerne, som i kampene havde 
virket meget modløse og uden tro på egne 
evner. det hjalp.
Vi tabte ganske vist 1-2, men havde styret 
den største del af kampen, samt set et hold 
af spillere, der igen var parate til at kæmpe 
for hinanden.
I anden halvdel af sæsonen blev det igen 
sjovt at være spiller og træner. Formen 

begyndte at vise sig i form af større løbe-
arbejde, og at overblikket i afslutningerne 
blev mere kynisk. Vi vandt 6-4 i odense over 
09´erne, tabte 2-3 til Sønderborg, vandt 3-1 
over esbjerg samt 4-2 over Middelfart inden 
sæsonens sidste kamp hjemme mod Frederi-
cia. kunne vi vinde den kamp, kunne sæso-
nen slutte fint på en tredjeplads, eller med et 
nederlag på næstsidstepladsen.
 jeg vil starte med at rose drengene for deres 
indsats i den sidste halvdel af sæsonen, men 
også for deres indsats i den sidste kamp, også 
selv om resultatet ikke gik vores vej. Vi tabte 
meget ufortjent 1-2 i en kamp, hvor vi blandt 
andet ramte stolperne fire gange, ligesom vi 
havde et antal afslutninger, der normalt kun 
ses i en ishockeykamp. Ærgerligt, men dejligt 
at drengene igen fandt det niveau, som vi 
trænere i forvejen mente, de besad.
Med sæsonens sidste kamp er det også ble-
vet tid til, at vi trænere skal sige tak til en 
lang række spillere, der efter sommer skal 
spille i u-19 afdelingen. jer vil vi ønske  held 
og lykke videre med jeres fodbold samt en 
stort tak for veludført arbejde. I har været 
en fornøjelse at være sammen med og vist et 
stort ansvar i forhold til at være VB´er. u-19 
kan glæde sig til at få jer op. 
Heldigvis er der en anden stor flok, vi skal 
gense efter en velfortjent sommerferie. Til 
jer skal også lyde en foreløbig tak for godt 
og seriøst arbejde. 
Sæsonafslutning er også lig med statistik. 
efter hver kamp har spillerne stemt på kam-
pens spiller, og samlet har det betydet, at 
holdet har stemt Andreas Møller ind på en 
suveræn førsteplads. Han kunne efter sidste 
kamp tage pokalen med hjem til ejendom. 
Som om det ikke var nok, så tog Andreas 
også suverænt topscorerprisen med hele 13 
mål, hele fem flere end erwin på andenplad-
sen.
Fra trænerteamet skal også lyde en stor tak 
til forældrene, som hver gang vi har spillet, 
har bakket op, både fra sidelinjen, men også 
med kørsel og tøjvask.

Brian Blensner og 
Kenneth Jesper Andersen

  

U-17 Drenge M 1 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  FC Sønderborg  10  8  2  0  36 - 14  26  
2  FC Fredericia   10  5  1  4  21 - 20  16  
3  Esbjerg fB    10  5  1  4  15 - 16  16  
4  MG & BK/Strib 10  4  3  3  21 - 17  15  
5  Vejle B    10  3  2  5  22 - 22  11  
6  B 1909   10  0  1  9  16 - 42   1
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Turen til Norge i 
Kristi Himmelfartsferien
Gennem hele året har et kombineret u-15/
u-17-hold deltaget i forskellige stævner og 
kampe med det formål så tidligt som muligt 
at samle det efterfølgende års u-17-liga 
årgang. Således også da man samledes til en 
skandinavisk holdturnering i det sydligste 
Norge.
 u-17-holdet, som nærmest var et fælles u-15-
/u-16-hold, mødte nogle af Skandinaviens 
bedste u-17-hold og blev nr. 9 i den stærkt 
besatte turnering. Vigtigst var dog samværet 
blandt spillerne samt oplevelsen af at spille 
turnering under fremmede forhold. jonas 
djernæs beretter her om turen til Norge: 
 
Vi mødtes alle sammen i lufthavnen i Billund 
torsdag aften. Herfra fløj vi til oslo, hvor vi 
blev hentet i luftavnen af en bus, som kørte 
os hen til det vandrehjem, vi skulle bo på. 
Næste morgen efter morgenmaden gik vi 
over til banerne hvor vi fik trænet noget 
taktik. Herefter gik vi tilbage til vandrehjem-
met. oven på frokosten havde vi lidt tid til at 
slappe af på værelserne, inden vi skulle spille 
den første kamp om eftermiddagen. da vi 
havde spillet kamp om eftermiddagen, gik vi 
tilbage til vandrehjemmet og fik aftensmad. 
om aftenen havde vi noget fritid, hvor vi 
enten var på værelserne eller nede i opholds-
stuen.
lørdag morgen stod vi op og fik morgen-
mad. Bagefter var der oplæg til dagens før-
ste kamp, før vi gik over til banerne for at 
spille. efter kampen blev vi hentet i bus og 
kørt tilbage til vandrehjemmet for at få fro-
kost. da vi var færdige med frokosten, blev 
vi igen kørt over til banerne, hvor vi skulle 
spille dagens anden kamp.  efter kampen gik 
vi hjem til vandrehjemmet, hvor vi fik aftens-
mad. Resten af dagen havde vi fri.
Søndag havde vi fritid indtil lige efter mid-
dag. Vi skulle spille vores sidste kamp i tur-
neringen, da vi ikke havde kvalificeret os til 
mere. den spillede vi sidst på eftermiddagen.
Mandag var vi blevet tilbudt at spille en træ-
ningskamp. Så vi blev hentet om morgenen, 
efter vi havde fået pakket og spist morgen-
mad, af forældrene fra det andet hold. da 
kampen var færdig, blev vi igen kørt tilbage 
til vandrehjemmet, hvor vi gik i bad og fik 
frokost.  Vi havde lige lidt tid, inden vi blev 
hentet af en bus og kørt til lufthavnen. I 
lufthavnen fik vi tjekket ind og havde deref-
ter to timer, inden vi skulle med flyet hjem. 
Senere på aftenen landede vi i Billund, hvor 
vi blev hentet af vores forældre. 
det har været en rigtig god oplevelse at 

være med på turen. Selvom resultaterne 
ikke var de bedste, har det været godt at få 
spillet med de nye årgange. også socialt har 
det været rigtig godt. Vi har snakket meget 
sammen på tværs af årgangene og har lært 
hinanden bedre at kende. Specielt mellem 
kampene har vi været meget sammen nede 
i opholdsstuen, og vi har haft en rigtig god 
stemning i truppen. Alt i alt har det været en 
rigtig god tur.

Jonas Djernæs

U-17 Mesterrække, efterår
Sommerpausen betød store ændringer på 
spillerfronten. I u-17 afdelingen sagde vi i 
slutningen af juli goddag til mange nye spil-
lere. Vi skulle på kun 14 dage og tre træ-
ningskampe forsøge at spille et nyt hold sam-
men, hvoraf mange var førsteårs, og flere af 
spillerne blev nok lidt overrasket over, hvor 
fysisk spillet i u-17 rækkerne er i forhold til 
u-15. Samtidig var vi afhængige af, hvilke 
spillere ligaen havde i overskud, hvilket kun-
ne overraske os, både positivt og negativt 
fredag aften. ligaen og vi selv har i efter-
årets løb haft et stort antal af skader, som 
har stillet os over for en stor opgave omkring 
holdopstillingen i weekendens kampe. 
Hør bare: I første træningskamp stillede vi 
op i Varde mod nogle gamle kendinge,med 
et hold næsten udelukkende bestående af 
nyoprykkede spillere og uden spillere fra 
ligaen. der var ikke noget at sige til resulta-
tet 0-3, som, vi nok skal være glade for, ikke 
blev værre. det mest spændende denne ons-
dag aften var, at et vildt lyn- og tordenvejr 
havde valgt at tage vejen henover Varde, og 
dommeren i 10 minutter sendte os i omklæd-
ningsrummet. I næste træningskamp, tre 
dage senere, stillede vi op med et helt andet 
hold, syv ændringer bl.a. pga. spillere, der 
kom fra ligaen. Helt andre spillere og et helt 
andet resultat. Med superflot fodbold fejede 
vi mesterrækkeholdet AGF ud af egen bane 
med 4-0. Antallet af ændringer på spiller-
fronten har præget holdopstillingen hver 
weekend i efterårets løb og har nok været 
en væsentlig grund til holdets få point. 
Skal et hold samle mange point sammen i 
løbet af en sæson, er en af betingelserne, 
at der kommer kontinuitet ind på holdet, 
og det gør der ikke, når der i hver kamp er 
mindst tre ændringer i startopstillingen og 
uden chance for at bygge holdet op omkring 
en stamme. det har været betingelserne for 
vores efterår. det er klart, at når spillerne 
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hver weekend går på banen, spiller flot fod-
bold og alligevel taber på nogle klare misfor-
ståelser, kan det betyde utilfredse og nega-
tive spillere, men lige netop på dette punkt 
har vores gruppe holdt humøret flot oppe. Vi 
har været heldige og meget glade for at træ-
ne denne flok, som har kæmpet videre, både 
til træningen og i kampene. de har været i 
en hård skole, som, vi tror på, giver pote, når 
forårets kampe starter til april. Vi er måske 
en smule farvet, men efter vores mening har 
vi kun tabt to gange i løbet af efteråret til 
bedre modstandere. det var, da Varde løb os 
over ende med 5-1, og da kolding, de senere 
suveræne vindere af rækken med maksi-
mumpoint, gjorde det samme med 6-1. Puha 
et par afklapsninger, men i resten af kam-
pene mener vi, at vi lige så godt kunne have 
vundet. Forudsætningerne for at vinde er 
dog at score mål, og med kun 12 scoringer i 
efteråret har vi klart været for dårlige til lige 
præcis denne del af spillet. Samtidig kræver 
det at man holder modstanderen fra at score 
og med 31 scoringer imod os, kan vi også 
slutte at vi har været for dårlige på dette 
område. det er jo indiskutabelt grunden til 
vores sidsteplads i rækken, men alligevel kan 
vi se positivt tilbage på sæsonen. Vi mener 
at drengene undervejs har vist flot teknisk 
fodbold som hold og drengene også på det 
tekniske område har vist at deres personlige 
færdigheder er i orden.

lidt ekstra positivt har det været at holdet 
scorede i de sidste seks kampe, at vore fire 
point hentede vi i løbet af de sidste fire kam-
pe, hvor stabilitet viser sig som en god støtte 
for et hold. de sidste fire kampe havde ikke 
så mange ændringer, og de gav udover de 
fire point også kun to ét-måls nederlag. Så 
klart, vi vil meget gerne have spillere med 
fra ligaen, men det er også vigtigt, at vi kan 
arbejde målrettet med en fast gruppe af spil-
lere. 
Nu går vi så på vinterferie, med kun to 
ugentlige træninger i november og glæder 
os til igen at byde spillerne velkommen til 
januar. God fodboldferie til alle i VB, hvor vi 
nogle weekender endnu kan glæde os til at 
følge divisionsholdets kampe, på vejen mod 
superligaen.
  
  Brian Blensner og 

Kenneth Jesper Andersen

U-17 Drenge M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Kolding FC   10  10  0  0  44 -  7  30  
2  Esbjerg fB    10   5  2  3  28 - 19  17  
3  Varde IF    10   5  1  4  29 - 25  16  
4  Haderslev FK   10   4  1  5  16 - 36  13  
5  FC Fredericia  10   2  1  7  21 – 32   7  
6  Vejle B    10   1  1  8  12 - 31   4

U-17, Mester
Bagest fra venstre: Hj.træner Brian Blensner, Brian Meng Eriksen, Søren Kaltoft, Bardur Guttesen ,Torben Buch Lorentsen, 
Ezzaldden El-Hassan, Lasse Jensen, Træner Kenneth Jesper Andersen. Forrest fra venstre: Chrisoffer Pedersen, Daniel Jensen, 
Niclas Nymand, Rasmus Jepsen, Mikkel Krabbe Pedersen, Niklas Simmelhag.
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U-17 A + B
det har i år været en meget speciel efterårs-
sæson i u-17 A og B. Først og fremmest må vi 
erklære os tilfredse med medlemstallet, som 
er rigtig flot i afdelingen. Når det er sagt, 
har det bestemt stadig været en vanskelig 
sæson, da der har været megen »rykken« 
frem og tilbage mellem holdene. 
I u-17 afdelingen har man modtaget en stor 
gruppe førsteårs (95) drenge, det har derfor 
været en udfordring at få højnet tempoet fra 
u-15 til u-17 fodbold. Alligevel må vi træne-
re her sidst på året konstatere, at vi kan være 
tilfredse med udviklingen. 
Turneringsmæssigt kan vi dog kun sige, at vi 
ser fremad mod det nye halve år, da kampe-
ne tydeligt har båret præg af en manglende 
fysik og til tider tempo mod de hold, der hav-
de en overvægt af andetårs spillere - det er 
dog med fortrøstning, at vi ser fremad! 
Her til sidst kan man ikke lade være med at 
nævne det flotte forældreengagement som 
gør, at drengene har kunnet transportere sig 
frem og tilbage fra træning, som jo har fore-
gået på engen (alt for længe nu). 
jeg vil som cheftræner for A- og B-truppen 
til slut sige tak til alle, både forældre og spil-
lere, for endnu et lærerigt år! 
Men ikke mindst tak til jakob Hansen (assi-
stent), Andreas Grønkjær (B-truppen), Arne 

kristensen (holdleder) for et tæt samarbejde 
omkring holdene, som har været rigtig flot. 

Mathias Raman 

U-17 Drenge A forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Ribe BK     10  7  2  1  32 - 15  23  
2  Nr. Bj./Strandhuse IF  10  6  2  2  24 - 15  20  
3  Vejle B    10  3  4  3  22 - 18  13  
4  Billund IF    10  3  3  4  26 - 33  12  
5  Fredericia KFUM/ff   10  3  2  5  20 - 24  11  
6  Sole IF    10  0  3  7  10 – 29   3

U-17 Drenge A efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Grindsted GIF   10  9  0  1  32 - 16  27  
2  Vinding SF     10  8  0  2  29 - 10  24  
3  Bredballe IF    10  4  1  5  18 - 20  13  
4  Vejle B    10  3  2  5  21 - 28  11  
5  Vejle Kammeraterne   10  3  1  6  20 - 22  10  
6  Sole IF    10  1  0  9  10 - 34   3

U-17 Drenge B efterår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  FC Ådalen (1)    10  9  0  1  54 -  8  27  
2  Jelling fS    10  8  1  1  53 - 19  25  
3  Firehøje IF    10  4  3  3  27 - 25  15 
4  Vejle B     10  2  3  5  15 - 36   9  
5  Hover IF     10  3  0  7  26 – 42   9 
6  Bredballe IF    10  0  1  9  17 - 62   1
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U-17 B
Bagerst fra venstre: Træner: Andreas Hundevad Grønkjær, Allan Lyngvig Hansen, Henrik Kruse Kristensen, Niklas Nielsen, 
Daniel Abedeny Jensen, Ali Al-saadi, Vithuchan Amirthalingam. Forrest fra venstre: Thomas Ahrenkiel Mikkelsen, Hans Henrik 
S. Bloch, Burhan Tahmasabi,Abdul Mumeen Solhjou, Amran Mahboub.

U-17 A
Bagerst fra venstre: Mathias Raman (Træner), Lasse Jensen, Daniel Christensen, Husso Habul, Sebastian Spangsberg, Patrick 
Gude, Jakob Hansen (Ass. Træner). Nederst fra venstre: Henrik Kristensen, Kasper Bredahl, Joakim Nebel, Jonas Laubo, Fre-
derik Bilde.
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U-13 til U-15 Drenge

det har i år været en fornøjelse og inspirati-
on at arbejde sammen med samtlige trænere 
og holdledere i u-13 – u-15. Tak for den store 
tålmodighed samt fleksibilitet, I har udvist 
igennem det seneste år. det har ikke altid 
været nemt, men I har formået at få alting til 
at køre. Stor tak herfra.
jeres indsigt i og interesse for fodbold og 
spillernes udvikling har bragt mig stor glæ-
de og tilfredsstillelse ved samarbejdet. Spil-
leglæden og kammeratskabet har igennem 
hele sæsonen været i højsædet, ligesom der 
har været masser af glæde, smil og latter.
Holdenes sportslige bedrifter vil ikke blive 
beskrevet her – det lægges i gode hænder 
hos den enkelte træner. de vil berette om 
årets gang for hvert sit hold.
Ildsjæle blandt forældre, har i årets løb, hjul-
pet til med kørsel til træning/kampe, kioskar-
bejde, uddeling af telefonbøger, tøjvask og 
andet. en stor tak herfra, det var ikke gået 
uden jer!
Til sidst vil jeg minde drengene om, at nok 
er det vigtigt i fodbold at kunne forsvare sit 
eget mål og score i modstanderens, men de 
vigtigste mål er dem, der ikke kan scores på, 
nemlig dem, I selv sætter jer. Sæt dem højt 
og stop ikke, før I når dem! og glem aldrig 
glæden ved legen med bolden.   
 

Maiken Kehlet, 
afdelingsleder U-13 – U-15

U-15 Drenge M1 forår
efter et helt fantastisk efterår, hvor vi fik en 
flot første plads i turneringen, skulle vi se, 
om vi kunne følge op på de flotte resulta-
ter i en stærk mesterrække 1 pulje. Vi kom 
i pulje med hold som oB, esbjerg fB, FC Fyn, 
Haderslev Fk og Horsens fS. Vi endte på en 
tredjeplads, hvilket vi inden sæsonen ikke 
kunne være tilfredse med, men set her efter-
følgende er det nok fair nok med de uheld vi 
rendte ind i - med skader hos mange af vore 
spillere/profiler. 
I de sidste afgørende kampe manglede vi 
spillere som: jonas djernæs (lyskeskadet), 
jesper Svenningsen (skade i hofte), jakob 
Bonde (kyssesyge), Christoffer Pedersen og 
André Hyrm (Schlatter-knæ) samt jakob 
kjærås (lyskeskadet). Herudover var Nicolaj 
Vilsbøll mere eller mindre fast med u-17 liga-
en, hvilket var helt ok, idet det har været rig-

tig godt for hans udvikling. Alle disse spillere 
var mange at undvære ud af en trup på kun 
16 spillere, så vi måtte have fornem hjælp af 
vore 96'ere, hvilket jo kun er positivt – for så 
er de jo blot endnu bedre forberedt på deres 
kommende udfordringer. 
For at fortælle hvor tæt vi egentlig var – på 
trods af ovenstående - kan nævnes følgen-
de to kampe, som vi godt kunne have fået 
mere ud af: I den første kamp, vi spillede 
mod esbjerg, var vi foran 2-1 indtil ganske 
kort før tid, der opstod så en misforståelse 
omkring frispark eller fairplay - efB gik efter 
målet, som de fik, mens vi ventede på fair-
play! Sådan kan fodbold også være – vi lærte 
det på den hårde måde. 
da vi skulle møde FC Fyn i returkampen på 
udebane, fik vi efter ganske få minutter ole 
Bisp udvist. Vi var så 10 mand, og vi kom 
efterfølgende hurtigt bagud, men på trods 
af det arbejdede drengene benhårdt i under-
tal gennem hele kampen og havde faktisk 
flere chancer til enten uafgjort eller sejr gen-
nem den sidste fase af kampen. Ærgerligt 
resultat – men egentlig et par gode eksem-
pler på vores anden del af sæsonen.
Generelt set forsøgte vi på trods af skader og 
de udfordringer, det nu engang gav, at holde 
fast i vores spillestil, og ofte styrede vi kam-
pene via højt aggressivt pres og flot fodbold. 
Så stor cadeau til spillerne på den front. 
Vi fik i indeværende sæson tilgang af følgen-
de nye og spændende spillere: Mehmed Ünlü 
(Bredballe) og jeppe Simonsen (kolding). 
I løbet af turneringen stemte vi altid om 
”kampens spiller,” og følgende fik denne 
fornemme titel: Rasmus Haugstrup (3x) - joa-
kim Momme (2x) – jonas djernæs (2x).
Flest spillede turneringskampe 10: Rasmus 
Haugstrup - joakim Momme - jens ene-
voldsen - André Hyrm - Mirsad Suljic og hol-
dets topscorere: Christoffer Pedersen (4) - 
Mirsad Suljic (3) – jakob kjærås (3).
Her sidst men ikke mindst vil jeg på træner-
teamets vegne godt takke forældrene for 
den store opbakning. Vi har ikke haft nogen 
som helst problemer med kørsel eller vask i 
løbet af sæsonen, og I har altid bakket godt 
op omkring holdet. Skal også lyde en tak til 
holdleder lars Hansen og hjælpetræner Stef-
fen Bendixen for samarbejdet. 

René Lybek Hansen
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U-15 Drenge M efterår 
I uge 28 startede vi træningen op for årgang 
96 på Nørremarksskolen – ugen efter foregik 
i et fantastisk træningsmiljø på Vejle Idræts-
efterskole, hvor vi sammen med u-14, u-17 
og u-19 trænede sammen mandag, tirsdag 
og torsdag kl. 9.00 og kl. 13.00 – herimel-
lem havde vi fælles spisning og restitution. 
en uge som fungerede rigtig godt trænere 
og spillere imellem med gode træningspas. 
Vi havde i samme uge besøg af flere spillere 
udefra. Inden afgang mod københavn spille-
de vi en træningskamp mod 3F ligaen, som vi 
vandt 2-0, en kamp som vi viste gode takter i. 
Herefter skulle næste del af vores forbe-
redelser til den kommende sæson foregå 
i københavn. Vejle Boldklub var efter flere 
års fravær igen blevet inviteret til kB Cup, et 
velanset elitestævne, som vi så meget frem 
til at deltage i. Vi var i pulje med lyn (vinder 
vi 4-1), RFC (taber vi 4-1) og FCk (taber vi 4-2- 
vinder anden halvleg). Senere i turneringen 
mødte vi Malmø FF (taber vi 10-1) og SIF (vin-
der vi 7-5 efter straffe, 2-2 i ordinær). Fine 
modstandere til os og vores niveau - der var 
rigtig megen læring i at møde både kendte 
hold, nye hold og udenlandske hold. Vi blev 
desværre ramt af mange skader hos centra-
le spillere, men omvendt gav det masser af 
læring for de øvrige spillere. 
Weekenden inden turneringsstart spillede vi 
en sidste træningskamp mod TPI fra Fyn, en 
kamp som vi vandt 4-0. I opstarten havde vi 
haft besøg af kristoffer Førby fra Vinding - 
det gik så godt, at vi fik arrangeret klubskifte 
hurtigst muligt. 
en opstart med sejre og nederlag, men alt i 
alt fine forberedelser til en spændende tur-
nering, hvor vi var i pulje med FC Midtjylland 
(Herning Fremad – taber vi 1-6), esbjerg fB 
(taber vi 4-2), Horsens fS (taber vi 3-1), FC 
Sønderborg (vinder vi 3-0) og vore venner fra 
Vinding IF (vinder vi 8-1). efter første halv-
del af sæsonen lå vi lige under stregen til at 
ende i den bedste M1 række i foråret, men 
bestemt ikke en umulig opgave, idet at spil 
og chancer bestemt var til mere. Bl.a. esbjerg 
kampen skulle vi have haft mere ud af, foran 
2-0, men formåede ikke at lukke kampen på 

trods af flere chancer. Spillet var dog egent-
lig langt hen ad vejen ok – så et skulderklap 
til drengene. 

Vi var også i pokalen, hvor vi tabte 4-3 efter 
straffespark til vore naboer fra kolding, en 
kamp hvor vi fik testet flere fra årgang 97. 
Vi spillede egentlig en ok kamp, men igen 
en kamp, som vi ikke formåede at lukke på 
trods af spil og chancer. 
Halvvejs inde i sæsonen fik undertegnede 
tildelt nye opgaver i Vejle Boldklub. jeg skal 
lægge mere fokus på vore scouts og lave VB 
Talentskoler for spillere udefra samt være en 
del af u-16 trænerstaben og morgentrænin-
gen for vores akademi. en opgave jeg glæder 
mig meget til, idet jeg ikke slipper drengene 
helt, men stadig får lov at træne med mange 
af disse spændende spillere via u-16 og mor-
gentræningen. 
Så vil jeg godt benytte denne lejlighed til at 
sige mange tak til spillerne for deres måde at 
være på – takke forældre for det korte, men 
gode samarbejde, og sidst men ikke mindst 
takke Bent Vacker og Steffen Bendixen for 
godt og gnidningsfrit samarbejde. 
jeg ønsker holdet AlT godt fremover og 
håber at spillerne, som i min tid nåede at 
”snuse” til dBu Talentcentret må have al 
mulig held og lykke med de spændende 
udfordringer: ole Bisp, Peter dahl, Mikkel 
olsen, jacob Malberg, Patrick Rasmussen og 
sidst men ikke mindst Andreas Winther – pøj 
pøj til jer drenge..! 

René Lybek Hansen

Holdet lå midtvejs i sæsonen på en ærgerlig 
femteplads. langt under holdets potentiale, 
men stadig med en god chance for hurtigt 
at avancere i tabellen. den første kamp efter 
trænerskiftet var lokalopgøret mod Vinding. 
drengene leverede en koncentreret indsats 
og vandt sikkert 5-0. Vi var dermed tilbage 
på sporet efter de seneste nederlag. den 
efterfølgende kamp i engum mod AC Hor-
sens blev afgørende. Vi vandt en kamp 4-0, 
der var mere tæt end cifrene antyder, og var 
dermed kun en sejr over FC Sønderborg fra 
at sikre placeringen i næste års M1. endnu 
engang vandt vi 4-0 og kunne efterfølgende 
ånde lettet op. den næste kamp i Herning 
mod det ubesejrede tophold i rækken blev 
tabt 3-5, men var et helt åbent opgør, der 
med lidt mere skarphed kunne være faldet 
ud til vores fordel. efterårssæsonens sidste 
kamp var mod esbjerg, og skulle afgøre, om 
vi skulle slutte som nr. 2 eller 3 i rækken. 
kampen var en tam og tempoforladt affære, 
men vi vandt kampen 2-1 og endte dermed 

U-15 Drenge M forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 OB  10  7  3  0  23 -  8  24  
2 Esbjerg fB    10  6  1  3  18 - 10  19  
3 Vejle B    10  4  2  4  20 - 15  14  
4 FC Fyn    10  4  1  5  20 - 20  13  
5 Haderslev FK    10  3  1  6  11 - 20  10  
6 Horsens fS    10  2  0  8  11 - 30   6 
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U-15 Drenge M1 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Herning Fremad   10  10  0  0  44 -  9  30  
2 Vejle B    10  6  0  4   33 - 20  18  
3 Esbjerg fB    10  4  3  3   21 - 12  15  
4 Horsens fS     10  4  1  5   15 - 21  13  
5 FC Sønderborg  10  2  2  6   12 - 21   8  
6 Vinding SF   10  1  0  9    6 - 48   3  

på en god andenplads med 24 point for 10 
kampe.
efterårssæsonens topscorer blev Andreas 
Winther Nielsen med 13 mål i 10 kampe.
I løbet af den sidste halvdel af efterårssæ-
sonen er også Thomas Ravn Mikkelsen og 
daniel eriksen blevet udtaget til dBu-samlin-
ger. Vi har dermed haft otte spillere fra den 
talentfulde årgang 96 med i dBu sammen-
hæng – godt gået!
jeg glæder mig til den kommende sæsons 
udfordringer og håber på at kunne fortsætte 
den positive udvikling som holdet er inde i.

VB’s U-15 M trup efteråret 2010:
Frederik laursen, emil lundø, Thomas Ravn 
Mikkelsen, Søren Balsgaard, lasse Andersen, 
jonas Møller jensen, ole Bisp Rasmussen, 
Malte Vacker, Mikkel olesen Bjerg, jakob 
Malberg, Rasmus Meng Mortensen, daniel 
eriksen, Peter dahl kristensen (anf.), kri-
stoffer Førby, Patrick Rasmussen, Andreas 
Winther Nielsen.

Tak til spillerne, deres forældre, holdleder 
Bent Vacker og ass. træner Anders Bo Mik-
kelsen for et rigtig godt samarbejde.

Søren Lykke Sørensen
træner VB U-15 M

U-15 M til Øens hold stævne i 
Krogsbølle 12.-14. November
Fredag d. 12. november 2010.
Vi startede dagen klokken 15.30 på Vejle 
Gl. stadion. Vi kom ind i bilerne og kørte til 
krogsbølle. Turen tog ca. en time. Vi ankom 
så til krogsbølle skole og lagde vores ting i 
det klasseværelse, vi skulle sove i, så vi kunne 
komme ned og klæde om til kamp, og få 
oplæg til kampen mod VRI. 
VB-VRI
kampen startede godt. Vi kom foran 1-0 der-
efter 2-0, og sådan var resultatet ved halv-
leg. I 2. halvleg startede vi også godt med at 
komme på 3-0. Senere i kampen, kom VRI på 
måltavlen med 3-1 som slutresultatet. Mål-
score 1-0 Fink, 2-0 Patrick, 3-0 Søren.

efter kampen spiste vi vores madpakker, spil-
lede kort, bordfodbold, bordtennis, eller 
hvad vi nu ville. klokken 23.00 var der ro.
 
Lørdag d 13. november 2010.
Vi stod op kl. 8.00, og der var morgenmad 
8.15. da vi havde spis,t fik vi oplæg til kam-
pen mod Skjold, og vi kunne slappe af, indtil 
vi skulle ned og klæde om.
VB-Skjold 
kampen blev fløjtet i gang kl. 10.30.
Vi startede godt ud og kom foran 1-0 deref-
ter 2-0 inden pausen. 2. halvleg startede også 
godt, og vi kom foran 3-0. Senere fik Skjolds 
angriber et gult kort og måtte ud i 10 min., 
hvilket Skjold dog benyttede til at score til 
slutresultatet 3-1.
Målscorere Patrick, Peter og ole.
efter kampen spiste vi middagsmad, og slap-
pede af, inden vi skulle holde oplæg til den 
næste kamp mod Tarup/Paarup. 
VB-TPI
Tarup/Paarup var et ikke særligt godt hold, 
og kampen startede også godt for os, da vi 
kom foran 1-0, men så udlignede fynboerne 
inden halvlegen. I anden halvleg scorede vi 
fem mål og vandt kampen 6-1.
Målscorere: Patrick, jakob P, Peter, Mikkel, 
da vi havde været i bad, spiste vi aftensmad, 
og derefter spillede vi kort og slappede af, 
inden vi gik i seng. Næste morgen stod vi op 
kl. 07.15 og spiste morgen mad. da vi havde 
spist, pakkede vi vores ting sammen og ryd-
dede op i klassen. Senere skulle vi spille mod 
FC Fyn. 

VB-FC Fyn
Vi spillede rigtig dårligt og tabte da også 
kampen 4-3. Bagefter gik vi i bad og sagde 
farvel til hinanden. 
Målscorere: Patrick, ole, Mikkel

Daniel Eriksen og Malte Vacker

DER ER 

FRISKE NyHEDER PÅ 

www.vejle-boldklub.dk
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U-15 M
Bagerst fra venstre: Søren Lykke(Træner), Patrick Rasmussen, Andreas Winther, Kristoffer Førby, Ole Bisp Rasmussen, Malte 
Vacker, Daniel Eriksen, Frederik Laursen, Anders Bo Mikkelsen(Ass. Træner), Bent Vacker(Holdleder). Nederst fra venstre: Jonas 
Jensen, Mikkel Olesen Bjerg, Emil Lundø, Søren Balsgaard, Peter Dahl Kristensen, Thomas Ravn Mikkelsen, Lasse Andersen, Jakob 
Malberg, Rasmus Meng Mortensen

• 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...
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U-15 Drenge A efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Fredericia fF   9  7  1  1  35 - 14  22  
2 Horsens KFUM  9  3  2  4  17 - 24  11  
3 FC Horsens    9  2  3  4  14 – 24   9  
4 Vejle B    9  2  2  5  20 – 24   8 

U-15 A og B Drenge, efterår 
Vi startede op i uge 30 med 10-12 spillere, 
og som nye trænere for årgangen og dermed 
ingen kendskab til spillerne var det lidt svært 
i begyndelsen at se, hvordan vi skulle få to 
11-mands hold ud af det.
Vi fik dog en god træning i de første uger 
op til turneringsstarten, og selv om der ikke 
var tid til eller planlagt træningskampe, fik vi 
efter de første par kampe opbygget to gode 
hold.
A-holdet fik det hårdt fra starten, og vi kun-
ne især se, at det var vanskeligt at tilpasse sig 
det højere tempo i A-rækken.  Specielt havde 
vores midtbane det svært, og vi løb ofte tør 
for kræfter kort inde i anden halvleg. det 
blev der arbejdet med til træning, samti-
dig med at større spilforståelse (automatik 
i løbemønstre) blev indarbejdet. Begge dele 
var årsag til, at vi i de sidste fem kampe fik to 
sejre og to uafgjorte, og dermed var tæt på 
at undgå sidstepladsen i puljen.
B-holdet har vist, at de er gode fodboldspil-
lere, og holdet har spillet rigtig flot fodbold 
i flere kampe. de første par kampe var præ-
get af en del udskiftning, specielt i forsvaret. 
det gav selvfølgelig lidt usikkerhed på resten 
af holdet, men efter begyndervanskelighe-
derne er forsvaret blevet stabiliseret, og til 
sidst i turneringen har de været en stor del af 
grundlaget for vores flotte andenplads.
Grundlaget for den gode indsats fra begge 
hold skyldtes primært en stor indsats til træ-
ning, hvor der hver gang har været et frem-
møde tæt på 100 % både i godt og dårligt 
vejr, rigtigt flot !!!

U-15 Drenge B efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Hedensted IF   10  10  0  0  54 -  8  30  
2 Vejle B   10  7  0  3   36 - 26  21  
3 Tørring/Ølholm  10  6  0  4   42 - 23  18  
4 RHS Hornsyld (1)  10  4  0  6   23 - 41  12  
5 Firehøje IF   10  3  0  7   25 - 52   9  
6 Løsning IF (2)   10  0  0  10   0 - 30   0

lige før sæsonafslutningen var truppen oppe 
på 30 spillere, og der er kommet flere spillere 
til udefra, som alle er blevet taget godt imod 
af drengene, og alle er faldet rigtig godt til.
en speciel tak til de mange forældre, der 
giver en fantastisk støtte til både træning og 
kamp, hvor vi som trænere ikke har oplevet 
noget magen til på de andre hold, vi har træ-
net!
desuden vil vi gerne takke for hjælpen fra 
Hover IF, der har udvist stor fleksibilitet og 
har givet os gode træningsmuligheder, men 
vi glæder os dog alle til at få faste rammer i 
VB-Parken.
Tak for et godt efterår 

Jørgen og Tonny

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

 www.insigncenter.dk

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-15 A
Bagerst fra venstre: Træner Tonny Frederiksen, Frederik Lund, Lasse Ravn Gude, Marcus Sindlev, Kevin Bloch, Nicolai Hjelm, 
Sebastian Larsen Nissen, Træner Jørgen Bærenholdt. Forrest fra venstre: Morten Dahl, Lucas Petersen, Tobias Kjærulf Petersen, 
Amel Salihovic, Daniel Fenger, Peter Uth, Lasse B Andersen, Ziko Hamid

U-15 B
Bagerst fra Venstre: Træner Tonny Frededriksen, Nicolai Nielsen, Shenon Thirunesan, Christoffer Jensen, Frederik Østergaard 
Schytte, Hemat Sakhi, Almedin Hotic, Træner Jørgen Bærenholdt. Forrest fra venstre: Benjamin Vinding Pedersen, Peter Lund, 
Rabi Selva, Patrick Madsen, Emil Schack Andersen, Vithuran Sothisivam, Benjamin Søgaard
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U-14 Drenge M, forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B    10  9  0   1  44 - 10  27  
2 Esbjerg fB    10  8  0   2  38 - 11  24  
3 FC Sønderborg    9  6  0   3  26 - 23  18  
4 Vinding SF   10  4  0   6   7 - 32  12  
5 Esbjerg Nordvest   9  2  0   7   6 - 23   6 
6 Grindsted GIF    10  0  0 1 0   7 - 39   0   

U-14 Drenge M, forår
VB’s bedste spillere fra årgang 96 har altid 
været yderst talentfulde, og i den netop 
afsluttede forårssæson lagde spillerne yderli-
gere til niveauet og kan nu fortjent kalde sig 
jyske mestre i u-14 M, foran dygtige hold som 
Randers, AGF og Horsens.
Vi har igennem foråret spillet 10 turnerings-
kampe og vundet de 9. Holdet har i lange 
perioder spillet flot pasningsspil og tilspillet 
sig mange chancer og scoret mange mål i alle 
kampe. dertil kommer, at vi har haft et yderst 
effektivt forsvar og en dygtig målmand, der 
ikke har lukket mange scoringer ind. de 27 
point, vi sikrede os, var nok til at vinde ræk-
ken og dermed kvalificere os til kampene om 
det jyske mesterskab i hård konkurrence med 
Horsens og Randers.
Vi spillede den første semifinale mod Randers 
på hjemmebane i engum. efter en lidt rodet 
begyndelse på kampen satte vi os tungt på 
spillet, og vi havde mange muligheder for fle-
re scoringer end de tre, vi lavede. Til gengæld 
lukkede vi helt af i forsvaret og vandt dermed 
3-0 og kunne se frem mod finalen.
Finalen blev ligeledes spillet mod Randers, der 
slog Horsens i den anden semifinale. kampen 
lignede meget den første, og vi vandt knu-
sende sikkert 2-0 og var tættere på både 3-0 
og 4-0, end Randers var på reducering. efter 
sejren kunne holdet fortjent modtage foræl-
dre og øvrige tilskueres hyldest.
Trænerteamet og klubben er glade og stolte 
over vores udvikling henover sæsonen, og ser 
frem til at følge alle disse talentfulde spillere 
fremadrettet i deres fodboldkarrierer i Vejle 
Boldklub.
Trænere og ledere bag holdet vil gerne takke 
forældrene for den store opbakning, I har 
ydet spillerne og os i vores fælles jagt på suc-
ces.
Til sidst vil vi gerne takke alle spillerne for en 
fantastisk indsats i kampene, og alle de man-
ge træningspas, vi har haft, siden vi overtog 
ansvaret for jer sidste sommer. 
Spillertruppen:
Frederik laursen(Gk), emil lundø, Thomas 
Ravn, Søren Balsgaard, ole Bisp Rasmussen, 
Malte Vacker, jonas Møller jensen, Mikkel 
olesen, jakob Malberg, Patrick Rasmussen, 
lasse Andersen, Andreas Winther, Rasmus 
Meng, Nikolaj kring, Peter dahl kristensen, 
daniel eriksen
Forårets topscorer var Patrick med 16 scorin-
ger.

Trænerteamet:
Bent Vacker, holdleder

Anders Bo Mikkelsen, ass. træner
Søren Lykke Sørensen, træner

U-14 drenge M, efterår
Nerve og spænding til det sidste … og frem-
gang over hele linjen.
der var mange ting, der blev ændret for 
drengene, da de skiftede fra u-13 M til u-14 
M henover sommeren 2010. Men én ting stod 
ikke til at ændre: der var spænding til det 
sidste, om holdet kunne holde sig i Mester-
rækken den kommende sæson! Naaarh ja! 
der var faktisk to ting, der ikke ændrede sig 
… for i begge sæsoner lykkedes missionen.
Starten på sæsonen var rigtig god:
Først et træningsstævne med et meget vel-
spillende VB-hold. derefter en vanvittig 
hård træningsindsats de første tre uger før 
premierekampen. en premierekamp, hvor vi 
blæste modstanderne af banen med speed 
og fysik.
I de efterfølgende kampe fik vi kamp til stre-
gen og lidt til. Ikke så mange point på kon-
toen, men masser af fremgang:
energi og vilje i tilbageløbene.
Styr på defensiven.
Bedre og bedre balance mellem presspil og 
pasningsspil.
og generelt en langt bedre organisation med 
og uden bold!
jamen vi kunne blive ved! Selvfølgelig skulle 
dette hold ikke rykke ned, og lidt unødven-
digt at vi skulle hen til næstsidste runde for 
at redde livet i Mesterrækken.
MeN hør lige en gang: efteråret har været en 
lang spillemæssig fremgang, og drengene er 
mere fit end nogensinde. der er mange point 
i vente for VB u-14 M … bare vent.

Allan Olesen

U-14 Drenge M, efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 AGF, Aarhus   10  9 1  0  42 - 13  28  
2 Kolding IF    10  5  2  3  19 - 17  17  
3 Esbjerg fB   10  4  4  2  14 - 15  16  
4 FC Sønderborg  10  2  3  5  26 - 34   9  
5 Vejle B    10  2  2  6  20 - 26   8  
6 Århus Syd FC   10  1  2  7  14 – 30   5  
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U-14 M
Bagest fra venstre: Steffen Bendixen(træner), Peter Hansen, Mads Bold, Mads Thychosen, Simon Schulz, Oliver Olesen, Ras-
mus Mortensen, Ermin Salimusa, Mikkel Fink, Allan Olesen(holdleder) Forrest fra venstre: Mathias Petersen, Kasper Djernæs, 
Johnatan Emdal, Johnathan Haug, Dino Harbas, Matinus Kristensen, Jesper Nielsen, Christian Huno, Jacob Espensen

U-14 Drenge M, Jyske Mestre

U-14 M bragte i juni måned et Jysk Mesterskab hjem til VB
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U-14 drenge B, forår
I gang igen efter en vinterpause. I et efterår 
hvor der var sket meget: Steen Madsen sagde 
farvel til holdet, og jesper Aagesen kom os til 
undsætning. Vi startede op på Idrætshøjsko-
len, med masser af sne og forventningsfulde 
spillere. Nogle af os havde prøvet at have jes-
per som træner, når vi hjalp u-15. der kom 
også nogle nye spillere til vores hold. 
den første træningskamp var mod Heden-
sted, en god kamp, hvor vi startede med at 
føre 2-0, men måtte nøjes med 4-4. Vi var 
meldt til i A-rækken i træningsturneringen. 
det gik nu okay, selvom vi sluttede med 1 
point. det var tydeligt, at vores sammenspil 
ikke fungerede optimalt. 
Vi trænede hårdt og havde meget konditi-
onstræning, hvilket viste sig at give pote, da 
vi spillede jBu-turnering. Vi fik bygget vores 
sammenspil op, og vi udnyttede banens 
bredde. jesper meldte ud fra start, at han 
ville gå efter at blive nr. 1 - og vi blev nr. 1!
 da turneringen startede, var det 13 forvent-
ningsfulde spillere, der tog til Horsens for at 
spille den første turneringskamp. Vi vendte 
dog hjem med et nederlag på 10-4. Vi fik dog 
taget os sammen og vandt næste kamp stort 
7-1. Resten af kampene i sæsonen vandt vi 
stort og havde en målscore på 53-22. Første-

pladsen medførte, at vi skulle spille om det 
jyske mesterskab. Vi var stolte og havde blod 
på tanden. den første kamp i Horsens mod 
kFuM vandt vi 4-3 efter forlænget spilletid 
og skulle så spille mandag i esbjerg mod jer-
ne IF. den kamp var meget ringe spillet fra 
vores side, vi var mentalt og fysisk trætte, og 
det betød, at vi tabte 3-1 og røg ud af kam-
pen om jM. jerne blev i øvrigt jysk mester.
jeg tror vist godt, at jeg på holdets vegne 
kan takke jesper for en forrygende sæson. 
Vi har på ½ år præsteret meget godt fod-
bold og har fået bedret vores sammenspil 
og fysisk form. Vi har vist, vi er et hold, der 
vil noget med fodbolden. Vi holder sammen 
og har det godt på holdet. Vi har desværre 
nu måttet sige farvel til jesper, hvilket er 
brandærgerligt.  

Frederik Ø. Schytte      
  

U-14 drenge B, forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B     10  7  2  1  53 - 22  23  
2 Juelsminde IF    10  6  1  3  28 - 19  19  
3 Team Midtjylland   10  3  3  4  22 - 25  12 
4 Gauerslund IF    10  3  2  5  25 - 36  11 
5 Horsens fS    10  3  1  6  31 - 37  10 
6 Vinding SF    10  2  3  5  20 - 40   9 

U-14 B
Bagest fra venstre: Ulrich Ladefoged (holdleder), Kim Demiraj, Alexander Hessel, Mikkel W Jensen, Jacob Jørgensen
Rasmus Good (træner). Forrest fra venstre: Rasmus Egedsø, Emil Ladefoged, Graniti  Krasnigi, Jesper Lauritsen
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U-14 drenge A, efterår
I træningen blev der lagt fokus på tekniske 
færdigheder, inspireret af Coerver Coaching 
filosofien. 
Cut, Stepover, Stepover Pull Through og 
Slap Stepover var de 1v1 træningstemaer, 
spillerne har været igennem. op-ned-op 
har været delen i passing and receiving.  
overordnet blev der lagt fokus på positiv lyd 
og god kommunikation og at spille med stor 
selvtillid. 
det var nogle tekniske okay spillere, som 
startede hos A-truppen i august 2010 – spille-
re, der gerne ville spille god og sjov fodbold. 
jeg er stolt af at kunne sige, at deres teknik 
er væsentlig forbedret, og at de er i stand til 
at spille god og varieret fodbold. 
dog er det mentale stadig til tider et pro-
blem i modgang, men der kan også mærkes 
en væsentlig forbedring. det var en meget 
tæt pulje, og spillerne kæmpede fra dag et 
om oprykning til Mesterrække 2. 
dette udfordrede spillerne mentalt, fordi 
fokus skulle ligge mere på det, vi havde træ-
net end selve resultatet. Vi havde AC Horsens 
u-14 førstehold i puljen, som også vandt pul-
jen suverænt, så det var Vejle B og FC Hor-
sens, der skulle kæmpe om den anden opryk-
ningsplads. Begge hold havde muligheder 
for at smide hinanden af i oprykningskam-
pen, men det hele skulle afgøres på sidste 
spilledag. Vejle B lå markant bedst på mål-
score, men det var alt sammen ligegyldigt, da 
en sejr fra FC Horsens krævede, at VB også 
skulle vinde deres kamp.
Man kunne mærke en stor nervøsitet hos 
spillerne ved kampstart. de blev min-
det om at gå derind og slås, men ikke se 

U-14 drenge A efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Horsens fS   10  9  0  1  46 -  5  27  
2 FC Horsens    10  6  1  3  22 - 13  19  
3 Vejle B    10  5  2  3  31 - 18  17  
4 Hedensted IF   10  4  1  5  18 - 38  13  
5 Odder IGF   10  1  5  4  14 - 21   8  
6 Skjold SS   10  0  1  9  15 - 51   1  

det som nogen oprykningskamp og spille 
fodbold på den måde, de er så gode til. 
Vi skulle bagud med 2-0 til pause, før vi 
begyndte at spille fodbold, og spillerne gik 
til opgaven om at få vendt kampen med for-
nyet gejst og fightervilje. 
der blev også spillet rigtig god fodbold, og VB 
fik den ene store chance efter den anden. 15 
minutter før tid reducering til 2-1. 10 minut-
ter før tid kom scoringen til 2-2, og VB satte 
et endnu højere pres. Vores modstandere 
så stort set ikke bolden, men en manglende 
evne til at score og strålende målmandspræ-
station fra modstanderholdets side gjorde, 
at det endte 2-2.knuste spillere kunne nu se 
frem til endnu en sæson i A-rækken.
en flot sæson, som spillerne godt kan være 
stolte af og stor præstation af ulrich ladefo-
ged som fantastisk holdleder og sportspsyko-
log for holdet. 

Truppen:
Burak Altinoglu, Rasmus egedesø, jakob jør-
gensen, Victor kirk, jesper lauritsen, Mikkel 
Windt, emil ladefoged, kim demiraj, Graniti 
krasniqi, Alexander Hesel.

Rasmus Good

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

U-14 Drenge B / 11
En efterårs sæson på godt og ondt
u-14 drenge B startede efterårssæsonen med 
en sejr. derefter fulgte tre nederlag på stribe, 
og til sidst måtte holdet melde fra til resten 
af kampene pga. spillermangel. Ærgerligt – 
det var ondt.
Godt – supergodt - er det til gengæld, når 
man ser de otte tilbageværende spillere 
møde til træning uge efter uge uden at spille 
kampe!

de otte mødte op 99,9 % til træning – beva-
rede humøret, trods de manglende kampe. 
Stor tak til Amir, Gustav, jonathan, Frederik, 
Sahel, kristoph, Rune og Morten.
Vi håber alle, det hele vender hen over vinte-
ren. Så stiller vi igen med et slagkraftigt hold.
Stor tak for denne halvsæson.

Steen (træner), 
Ronnie (ass. træner), 

lars (holdleder)

U-14 B
Bagerst fra venstre: Holdleder Lars Jensen, ass.træner Ronnie Nielsen, Frederik Poulsen, Alexander Hesel, Morten Huno, Jona-
than Spangsberg, træner Steen Madsen. Forrest fra venstre: Amir Farahi, Mulle, Christoph Jensen, Sahel Qazizada, Gustav 
Svensson, Rune Agerbo 

Torvegade 24 - 7100 Vejle
Tlf. 7582 5611

www.holst-sko.dk
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U-13 Drenge M, forår
Anden runde af u-13 M rækken bød på nye 
modstandere som Varde, kolding IF, esbjerg, 
SuB Sønderborg og Haderslev.
Rækken var blevet forstærket, og det kunne 
mærkes. Vi skulle igen vænne os til tempoet. 
Vi vinder første kamp og taber så de næste 
fire. en rigtig træls start, må man sige!
Men jeg har hele tiden haft troen på disse 
drenge, og vi bliver enige om, at vi skal holde 
fast i vores koncept, så kommer det. Vi vinder 
igen rundens første kamp, og nu skulle det 
så vise sig, om vi kunne holde niveau. og ja, 
man bliver lidt en stolt træner, når man går 
ubesejret gennem anden halvdel af turnerin-
gen, hvor vi sætter point til med en enkelt 
uafgjort.
Flot gået drenge, til lykke med tredjepladsen 
og held og lykke i u-14 M.
Tak for mange sjove stunder sammen. en stor 
tak til hele trænerteamet skal også lyde.
lidt statistik fra sæsonen:
Vi har trænet 118 træningspas = 10.260 min 
eller 177 timer.
Vi har spillet 40 kampe = 2400 min eller 40 
timer.
Vi har brugt 33 spillere incl. kuV.

Jørgen TAND Sørensen

  

Efteråret U-13 M, efterår
uge 31, sommerferien er ved at køre på sid-
ste vers. Cheftræneren har kaldt til træning, 
nu er det alvor. Vi har udtaget 15 mand til 
truppen, som løbende vil blive suppleret op 
med spillere fra vores to hold og fra vores 
årgang 1999.
Nu skal der til at spilles rigtig fodbold, som vi 
kender det på den store bane 11v11. det er 
lidt af en tilvænning at komme fra 7-mands 
og ud til 11-mands. disse drenge havde prø-
vet at spille len smule 11-mands. Men et at 
gøre det engang imellem, et andet at skulle 
det hver gang!
Vi startede stille og roligt med træning ud 
fra vores spillestil. det er lidt af en udfor-
dring, at nu skal der til at være faste rammer 
omkring holdet.  ”Hvem gør hvad og hvor-
når?” drengene har trænet fantastisk siden 

sommerferien, og de har taget det meste af 
læringen fra træning med ind på banen. des-
værre har vores pulje båret præg af for lidt 
modstand, da der er fri tilmelding til u-13 M. 
Vi har vundet kæmpe sejre, men har svært 
ved at holde niveau i to halvlege pga. den 
ringe modstand.
Vi er i kvartfinalen i jBu´s pokalturnering, 
som starter igen i uge 18 2011. 
der ligger 11 spændende træningskampe og 
venter bl.a. mod oB, kB, Næsby og Bk Frem. 
Vi skal til stævne i Ålborg. og vi afholder 
vores eget kuV Cup 5.-7. nov.
lidt statistik fra uge 31-42.
Vi har trænet ca 40 træningspas = 3600 min 
eller 60 timer.
Vi har spillet 14 kampe = 840 min eller 14 timer. 
Vi har pt. brugt 19 spillere på holdet.
jeg vil også lige benytte lejligheden til at tak-
ke vore forældre for den store opbakning, 
der er til vores kampe, og når der arrangeres 
kørsel. og når der opstår en mulighed for at 
tjene lidt penge til alle vore ekstra ture!
jeg glæder mig til de næste otte mdr. sam-
men med jer og jeres børn.

Jørgen TAND Sørensen

 

U-13 drenge M forrår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Kolding IF    10  6  3  1  30 -  8  21  
2 Esbjerg fB    10  6  1  3  24 - 13  19  
3 Vejle B    10  5  1  4  26 - 24  16  
4 SUB Sønderborg  10  4  1  5  22 - 33  13  
5 Haderslev FK   10  3  3  4  13 - 16  12  
6 Varde IF    10  1  1  8   9 - 30   4

U-13 drenge M efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
11 Vejle B    10  8  1  1  71 - 13  25  
2 Horsens fS   10  5  3  2  27 - 30  18  
3 Bredballe IF      10  3  4  3  31 - 29  13  
4 FC Horsens     10  4  1  5  20 - 33  13  
5 FC Skanderborg   10  3  3  4  26 - 33  12  
6 Odder IGF    10  0  2  8  13 - 50   2 

VB’s U-13 M slår Aabenraa 10-1 i en træningskamp på 
Idrætsskolen før forårssæsonen
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U-13 B
Bagest fra venstre: Jesper Aagesen, Safa Toprak, Mads Bech Spejlborg, Furkan Turkyilmaz, Martin Kringelum, Andreas Vejen 
Knudsen, Kasper Skau Johansen, Jonas Jeppesen, Ole Nordby Nielsen. Forrest fra venstre: Oguzhan Okumus, Victor Nordby 
Nielsen, Hakan Ozer, William Nordby Nielsen, Oguzhan Tas, Emre Arikan Ozpolat

U-13 M
Bagest fra venstre: Cheftræner Jørgen Tand Sørensen- Nicolai Hust-Karl Ulbæk-Jonas Erngård-David Hansen-Holdleder Steen 
Okholm-Morten Jacobsen-Mikkel Okholm- Ass Træner Christen Egsgaard. Forrest fra venstre: Benjamin Debel-Mikkel Egsga-
ard-Anders Jæger-Martin Gernow-Casper Bigom-Andreas Folmer-Mads Lundø. Mangler: Jamal Bazagar-Mahdi Kazemi
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U-13 drenge B efterår
efter sommerferie startede u-13 B op med 
en ny træner, jesper Aagesen, som havde 
ole Nordby som ass. træner: et nyt makker-
par! der var en meget sløv tilmelding i star-
ten, for vi startede op med kun to spillere, og 
inden den første kamp var vi lige blevet nok, 
men havde stort set ikke spillet sammen, så 
kampen blev udskudt. ugen efter skulle hol-
det så spille sin første turneringskamp, og 
alle var spændte på, hvordan det ville gå, og 
om holdet var klar til det.
Her viste drengene dog, hvor gode, lære-
nemme og flittige de var og vandt uden 
problemer, og det blev startskuddet til en 
sæson, hvor vi jagtede en plads i A-rækken. 
Til trods for de første gode resultater havde 
holdet det til tider svært, da vi havde svært 
ved at stille hold og ikke måtte låne spillere 
nedefra, selv om der var nogle, der kunne 
have været brugt samt kunne have lært en 
del og været et år foran, når de skal spille 
11-mands efter sommerferien. Men med det 
gode spil begyndte der at komme nye spillere 
til klubben. det betød, at vi fik en bedre træ-
ning og kunne have udskiftere med til kampe. 
Træningen bestod meget i at få holdet til 
at spille sammen som et hold (teamwork er 
hovednøglen for ethvert hold) samt lære 
de forskellige pladser at kende. Man kan jo 
roligt sige, at 11-mands er meget anderledes 
end 7-mands - tænk blot på offside-reglen! Vi 
skulle også lære at hjælpe hinanden og ikke 
være negative - der skal være plads til at 
lave fejl, ellers kan man ikke forbedre sig. 
Vi havde nogle meget spændende kampe 
mod Hedensted og juelsminde, hvilke var 
de kampe, hvor vi virkelig fik modstand. det 
var desværre også disse to hold, der rykke-
de op pga. lidt held og en offday fra vores 
side mod Bredballe., Vi fik dog en rigtig flot 
tredjeplads, hvilket er rigtig flot, når man 
tænker på, der var nogle, der ikke troede 
på, at drengene kunne klare sig i B-rækken, 
så I drenge har gjort jeres træner stolt! 
Nu hvor turneringen er slut, er der kommet 
en del nye spillere til holdet, som skal spil-
les ind, og vi skal gøre klar til næste år. Vi 
glæder os!

 Jesper Aagesen

U-13 drenge A, forår
Første halvdel af jBu-turneringen forløb 
således, at vi kvalificerede os til A-rækken, 
hvilket også var målet. Men vi kom lidt under 
pres til sidst. de sidste to kampe på udebane 
skulle vindes, og det blev de - mod henholdsvis 
Grindsted (6-1), og Brande (3-1).
I anden halvdel af jBu-turneringen var ambi-
tionen at rykke i M2-rækken, men der var et 
lokalt hold, Skibet, der stak en kæp i hjulet for 
den ambition! ellers forløb de andre kampe 
som ventet med syv sejre, og en uafgjort. Alt i 
alt en godkendt sæson. der er virkelig poten-
tiale i dette hold, og også kvalitet til M2-ræk-
ken, men sådan skulle det ikke være.
jeg har virkelig nydt, at arbejde med alle dren-
gene. det har været både sjovt og spændende.
Mange tak for denne sæson til drengene og 
deres forældre.

Steen Okholm

U-13 Drenge B /11 forår
det var med bange anelser, u-13 B tog hul på 
sæsonen. Træningsturneringen var ikke for-
løbet særlig godt, det var svært at stille hold 
osv. – der var virkelig en indkøringsperiode 
til 11 mands fodbold, der skulle overstås.
Men 10 kampe: 8 sejre og 2 nederlag!
det må siges at være godkendt. en fin 
andenplads i puljen kun overgået af et godt 
spillende Horsens FS hold, der blot tabte 1 
kamp (til Vejle Boldklub..!).
Set over denne forårssæson har der været 
meget fint fodboldspil i kampene og kun 
nogle få udfald. 
Til slut vil vi sige tak for et godt forår. Tak til 
jer drenge 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.

Lars Brøndum Jensen

U-13 drenge A, forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Skibet IF    10  10  0  0  54 - 3  30  
2 Vejle B    10  7  1  2  53 - 18  22  
3 Hatting/Torsted   10  5  2  3  24 - 14  17  
4 Hedensted IF    10  3  2  5  18 - 23  11  
5 Sole IF    10  1  1  8   8 - 53   4  
6 Vinding SF   10  1 0  9   9 - 55   3  

U-13 drenge B, forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Horsens fS    10  9  0  1  80 -  9  27  
2 Vejle B    10  8  0  2  45 - 26  24  
3 Lund IF    10  6  0  4  38 - 30  18  
4 Hatting IF    10  5  0  5  31 - 24  15  
5 Hedensted IF (2)   10  1  0  9  21 - 64   3  
6 Barrit GIF    10  1  0  9  17 – 79   3  

U-13 drenge B, efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Hedensted IF (1)   10  6  4  0   44 - 19  22  
2 Juelsminde IF    10  5  4  1   27 - 19  19  
3 Vejle B    10  5  2  3   43 - 16  17  
4 Vejle Kammeraterne   10  5  2  3   38 - 14  17  
5 Bredballe IF    10  3  0  7   20 - 57   9  
6 FC Grejsdalen    10  0  0  10  17 – 64   0  
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kæmpe oplevelse for spillerne at få lov til 
at spille der, hvor profferne spiller. Som den 
store overraskelse i år kom der tre af prof-
ferne for at besøge ”de kommende proffer” 
og overrække dem alle en pokal for velfor-
tjent træning. efter træningen på den store 
plæne, hvor alle forældre, søskende samt 
bedsteforældre havde været tilskuere, var 
der en velfortjent aftensmad. Imens spillerne 
havde været på plænen, havde nogle foræl-
dre forberedt grillmad til alle mand.
en stor TAk skal lyde til alle trænere og 
ledere. Tak for den store forældreopbakning 
både til kampe og til transporten, når der 
skulle spilles kampe.

Afdelingsleder 
Jes Hansen

U-12 drenge
Vi har haft et A-hold og et B-hold med i jBu`s 
turnering i år. Har efter lidt af en omvæltning 
fra sidste år fundet rytme både til træning og 
i kamp. drengene er begyndt at bruge det, 
de lærer til træning i det nye Mikroakademi i 
kampene, så det begynder efterhånden at se 
godt ud. det skal nok blive et godt hold, vi 
sender op til u-13 Mesterrække efter sommer 
til næste år. Vi er ca. 16-18 spillere til træning 
og træner tre gange om ugen med halvanden 
time pr. gang.

Kim og Tobias

U-11 & U-12 Drenge

U-12 drenge og yngre
de yngste afdelinger har i 
sæson 2010 haft en lille frem-
gang af nye spillere. Vi er star-
tet med en ny træningsform. 
der er lagt et fast trænings-
program for de enkelte årgan-
ge, som man følger i ca. fire 
uger, hvorefter der kommer et 
nyt program, som skal følges. 

dette vil bevirke, at alle børnene lærer noget 
nyt og samtidig kommer igennem en masse 
teknisk og udviklingsmæssigt til det niveau, 
de forskellige børn er på.  desværre kom VB 
Parken ikke i brug efter sommerferien som 
forventet. det har betydet, at der har været 
en stor planlægning for, at alle skulle kunne 
træne regelmæssigt, med det nye træner-
team i Mikroakademiet.  det har betydet for 
børnene, at der har været et utroligt aktivi-
tetsniveau.
Alle holdene har deltaget i jBu turneringer 
samt i div. private turneringer. Som afslut-
ning på forårsturneringen var vi igen så hel-
dige, at vi fik mulighed for at komme ind på 
jokri Park og træne. Vi havde inviteret alle 
børn, søskende, forældre samt bedsteforæl-
dre til denne eftermiddag/aften, hvor vi var 
omkring 200 personer samlet. Alle børnene 
startede med at træne sammen med deres 
respektive trænere på plænen. det var en 

U-12 A
Bagest fra venstre: Tobias Bendixen, Sujeen Ravichandran, Lasse Søgård, Lasse Kirk, Rene Nielsen, Simon Johansen, Kim Hansen
Forest fra venstre: Alex Lasean, Tobias Nielsen, Emire Ozer, Benjamin Debel, Thomas Nørgard

Jes Hansen
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U-12 Drenge A/7 forår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle Kammeraterne  10  7  2  1  44 - 23  23  
2 FC Skanderborg   10  7  1  2  41 - 18  22  
3 Vejle B    10  7  0  3  51 - 28  21  
4 FC Horsens    10  2  3  5  29 – 41   9  
5 Silkeborg IF (2)   10  2  1  7  20 – 32   7  
6 Horsens fS     10  1  1  8  17 - 60   4 

U-12 Drenge B1/7 forår 
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vinding SF   10  9  0  1  61 - 26  27  
2 Give Fremad    10  7  1  2  45 - 26  22  
3 Gauerslund IF    10  4  1  5  36 - 32  13  
4 Skibet IF    10  4  0  6  40 - 45  12  
5 Vejle B     10  4  0  6  29 - 50  12  
6 Vejle FC    10  1  0  9  14 - 46   3 

NB. Fra sommeren 2010 offentliggør JBU 
ikke længere stillinger for U-12.

Den 37. internationale ungdomsturnering 
afholdtes i Vejle
I kr. Himmelfartsdagene, 13.-16. maj 2010 
afholdtes endnu engang den internatio-
nale u-12-turnering for klubberne Waltham 
Abbey, england, Bramfelder SV, Tyskland 
samt SVW Gorinchem, Holland. de tre sidst-
nævnte hold har nu mødtes siden 1973, og 
Vejle Boldklub stødte til turneringen i 1980. 
Som altid inviteredes et lokalt hold med som 
femte hold, og denne gang faldt valget på 
Vejle kammeraterne.
På den sportslige side mødtes holdene alle 
mod alle over de to dage, og trods mindre 
godt vejr – specielt på sidstedagen og under 
præmieoverrækkelsen – blev det til gode og 
velspillede kampe. Turneringen blev vundet 
af Bramfelder SV foran Vejle Boldklub og 
Vejle kammeraterne.
denne turnering er dog langt mere end 
det sportslige. Venskaber stiftes, og især på 
ledersiden er gensynet og samværet af stor 
værdi. Gennem årene har mange spillere stif-

tet bekendtskaber på tværs af landegræn-
serne, og også i år har nogle allerede besøgt 
hinanden efterfølgende med det formål at 
bevare disse venskaber. Bliver spændende at 
iagttage, om venskaberne udvikles på sam-
me måde som tidligere venskaber grundlagt 
under disse turneringer.
også blandt os ledere, trænere og specielt 
forældre har der været travlhed. en fanta-
stisk opbakning til overnatning for ca. 65 
spillere, trænere og ledere fra vore tre besø-
gende klubber (en familie husede endda 
tre ledere samt fire spillere i samtlige fire 
dage….) og et fremragende arbejde i ”udval-
get” (stor tak til Heidi, Iwan, Heinrich, ulrik, 
m.fl.). Sidst, men ikke mindst en stor tak til 
de mange forældre, som hjalp til med bespis-
ning af de ca. 100 personer fra torsdag efter-
middag til søndag morgen. 
Næste år er det 1999`ernes tur, hvor turen 
går til Holland, men allerede om fire år er vi 
tilbage i Vejle – denne gang med udgangs-
punkt i de dejlige faciliteter i VB Parken.
Tak til alle såvel voksne som unge.

Jan og Henrik

U-12 B
Bagest fra venstre: Tobias Bendixen, Süöleman Öksüm, Sujeen Ravichandran, Berat Arikan-Rune Poulsen, Mikkel Sørensen, 
David Andreasen, Kim Hansen. Forrest fra venstre: Sipan, Mahmoud Kassem, Emra Ozer, Rene Nielsen, Lukas Specht
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U-11 drenge
u-11 begyndte den nye sæson som sædvan-
lig, men stille og roligt har der været en stor 
tilgang af nye spillere, og kun ganske få 
er stoppet. dermed er vi også kommet ind 
under en ny træningsform, Mikroakademiet, 
og det bevirker, at alle børnene kommer 
igennem et meget målrettet træningspro-
gram, hvor udvikling af børnenes tekniske 
færdigheder skinner igennem ved træning 
og ikke mindst ved kampe.
ugen efter sommerferien var u-11 ligesom 
sidste år en weekend i Randers til stævne. 
en stor tak til alle spillere samt der er foræl-
dre for mange gode og dejlige timer sam-
men. Skønt med den store tilgang af nye 
spillere, hvilket gør det endnu sjovere til træ-
ning. Håber, det forsætter i den nye sæson.

Jes og Kasper

U-11 drenge til kombineret trænings- 
og stævnearrangement i Randers
Igen i år har VB's u-11 været på fodboldtur 
til kristrup ved Randers.
Vi mødtes ved Nørremarkshallen fredag den 
13. august, hvor der var forventningsfulde 
spillere og fire ledere, som skulle på tur. Alle 
forældre havde været aktive og lavet sand-
wich, bagt kager, skrællet gulerødder, æbler 
og anden frugt, som skulle holde dampen 
oppe hos vore dejlige unge mennesker. 
Vi ankom planmæssigt til kristrup klubhus 
sidst på eftermiddagen, og forud ventede 
et næsten to timers træningspas på kristrup 
Stadion. der var stor træningsiver hos alle, 
og der blev virkelig gået til den.
det betød også, at »dagens ret« i klubhuset 
blev indtaget med stort velbehag, mens vi 
hyggede og så lidt Talent 2010. 
Ingen træningstur i Randers, uden aftenen 

skulle sluttes af med en kamp på store mål, 
hvor trænerne måtte lide et nyt nederlag til 
spillerne. de er bare blevet for gode, selv om 
trænerne i år var en mere på banen i forhold 
til sidste år.
da vi skulle være friske til næste dag, gik vi 
i seng kl 22.00 - og her var der hurtigt stille i 
soveposerne.
Præcis kl 7.00 var der vækning, og alle dren-
gene var klar til dagens udfordringer - dog 
skulle morgenmaden lige indtages, inden 
turen gik til Tirsdalens Skole, hvor stævnet 
Sparkron Cup skulle afvikles.
Vi stillede med to hold, som begge kæmpede 
alt det, de havde lært. den hårde træning fra 
dagen før sad i benene, så resultaterne var 
ikke imponerende ved stævnet. Til gengæld 
vandt vi på glæde og entusiasme - og på det 
sociale sammenhold, som sådan en tur giver. 
Vi havde en super tur og alle kunne vende 
trætte hjem til Vejle lørdag aften.

 
På vegne af de fire ledere

- og tak for en super tur. 
Kasper og Jes

 

www.vbsvenner.dk
➚

Ikke just et billardtæppe for aktørerne, da Fire-nationers tur-
neringen blev afviklet på Vejle Gl. Stadion.

Fodbold er et simpelt spil. 22 spillere jager en bold…og 
tyskerne vinder til sidst..



91

U-11 C
Bagest fra venstre: Malte Jørgensen, Bjarke Kierkegaard, Kristian Nielsen, Hugo Andersen, Mikkel Bach, Milan Osman, Kasper 
Pedersen. Forrest fra venstre: Nayef Sayed, Frederik Bjerre, Burak Kilic, Drin Hasani, Rama Mersoumi

U-11 A
Bagest fra venstre: Balal Farahi, Frederik Hansen, Muheb Wardag, Tobias Randers, Anders Fuglsang, Hussein Kassin, Jes Hansen
Forrest fra venstre: Søren Madsen, Mike Lauritsen, Emil Petersen, Endrit Meha, Simon Leegaard
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De yngste drenge og deres trænere samlet til træningssession på Jokri Park

Nutidens stjerner besøger fremtidens: Kristian Fæste, Marc 
Pedersen og Steffen Kielstrup hygger med de små

Kaptajn Kielstrup lægger make-up – eller skriver autograf – 
på en af de unge deltagere i træningssamlingen
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U-10 og yngre Drenge

U-10 drenge 
da vi startede i august, havde vi tilmeldt tre 
hold til jBu’s turneringer. desværre måtte vi 
konstatere, at ikke alle spillere havde helt 
styr på, hvilken årgang de var, hvorfor vi måt-
te sige farvel til 5-6 spillere, der ikke var rig-
tigt placeret aldersmæssigt. Hertil kom, at to 
spillere var flyttet og yderligere to gjorde det 
i løbet af august. dette gav en samlet trup på 
26 spillere til tre 7-mands hold, hvilket ikke 
kunne holde i længden, hvis vi ville undgå at 
melde afbud til nogle kampe. Vi måtte der-
for trække det ene hold ud af turneringen, 
hvilket ifølge reglerne skal være det lavest 
rangerende hold. 
Således blev det nu sværere at få spillerne til 
at spille kampe på det niveau, der passede til 
den enkelte, hvis vi ikke ville stå med en stor 
gruppe spillere, der ikke kom i kamp i efter-
året. Naturligvis ikke en disposition, der giver 
den enkelte spiller de bedste muligheder 
for at udvikle sig ud fra det færdighedsni-
veau, vedkommende har, og dette blev også 
afspejlet via spil og resultater af kampene. 
Heldigvis er alt dette noget, der kan ændres, 
når sæsonen fortsætter til foråret. 

Træningsmæssigt har der været et relativt 
stabilt fremmøde og et bedre og bedre træ-
ningsmiljø. I de to måneder vi har trænet i 
efteråret, er der sket en god udvikling med 
spillernes tekniske niveau og spilforståelse. 
der er blevet arbejdet med cut, førstebe-
røringer og indersideafleveringer, alt sam-
men grundlæggende færdigheder, der er 
vigtige at kunne for at få spillet på banen 
til at lykkes. derfor er det som træner dej-
ligt at opleve, at spillerne prøver at bruge de 
ovennævnte færdigheder i kampene, ikke 
altid fejlfrit, men det vigtigste er, at viljen til 
at prøve og øve sig er der. Bliv ved med det, 
drenge, så venter der jer mange gode ople-
velser på fodboldbanen. 
Her skal også lyde en stor tak til jer foræl-
dre, der har bakket op om jeres drenge og 
hjulpet med at køre til kampe m.m. det er 
vigtigt for både klubben og spillerne, at der 
er en god forældreoppakning, og det synes 
vi omkring u-10 holdene, at der er, så 1000 
tak for det. 

Vi glæder os til at fortsætte i VB-Parken! 
Rasmus Good og Jan S. Hansen

U-10 A
Bagest fra venstre: Rasmus Good, Jonas Samad, Kursat Turkylmaz, Bjarke Ejlskov, Mads Sørensen, Waris Fashir, Jan Hansen
Forrest fra venstre: Joachim Mazanti, Edmond Kurshumliv, Thomas Iversen, Nicklas Jacobsen
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U-10 B
Bagest fra venstre: Jan Hansen, Ali Haydari, Jacob Rasmussen, Alex Grigorian, Kristian Juhl, Jens Nielsen, Rasmus Good.
Forrest fra venstre: Adis, Haider Huiz, Gustav Kunet, Nikolaj Debel, Alvin, Magnus Sørensen
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U-9 drenge
Så er sæsonen ved at være ovre, og her er et 
lille tilbagekig på året, der er gået.
da vi var færdige med at træne indendørs i 
Nørremarkshallen, startede vi udendørs på 
banerne ved Nørremarksskolen.
Vi havde to hold meldt til i jBu´s turnering, 
og vi fik lavet et par træningspas sammen 
med Bredballe IF.
ud over ovennævnte blev vi inviteret til en 
stor international turnering i Tyskland, hvor 
vi sendte et hold af sted i den store VB-bus.
Turen var en kæmpe oplevelse for børnene – 
sportslig knap så succesfuld, men vi var dog 
det eneste hold, der vandt over de forsvaren-
de mester fra Berlin – denne sejr udløste en 
sodavand til spillerne, og en øl til de voksne i 
bussen på vej hjem – tak til Henrik.
I 2010 deltog vi også i en privat turnering 
(”Champions league”) med to hold, og efter 
nogle gode tætte kampe (alle på modstande-
rens bane, da VB Parken endnu ikke var klar) 
gik det ene hold videre i A-rækken, hvor vi 
desværre tabte i semifinalen. det andet hold 
gik videre i B-rækken – her endte det des-
værre med nederlag i kvartfinalen.
Vi vil selvfølgelig prøve at gentage deltagel-
sen til næste år.

2010 var også året, hvor kern ikke længere 
kunne finde tiden til at fortsætte som træner 
– en stor tak til kern for denne gang!
efter sommerferien startede VB Mikroakade-
miet, hvor vi også fik ny træner - velkommen 
til Søren.
Vi vil gerne sige tak for endnu et godt VB-år 
og håber at se jer alle igen til næste år, hvor 
vi nu endelig skal i gang på det nye anlæg.

Michael

U-9
Bagest fra venstre: Søren Laulund, Karder, Samsung Niazi, Erik, Anders, Thor Lund, Mathias Berthelsen, Tobias Koch, Michael 
Berthelsen. Forrest fra venstre: Christian Grøndal, Hussein Alhitz, Semih Arikan, Sebastian Lykkegaard, Mikkel Haugaard, Ali 
Haydari.

www.vbsvenner.dk
➚
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U-8 drenge
Så har endnu en sæson nået sin afslutning, 
og vi kan se tilbage på en fantastisk sæson 
med masser af succes både til træning og 
kampe og ikke mindst mht. stor tilgang af 
nye spillere som er faldet godt til og kommet 
godt ind på holdet.
Vi startede sæsonen med 3 hold i jBu Regi 
med store sejre, hvor vi desværre ikke fik 
den helt store modstand, så derfor er det 
med stor spænding og glæde, at jeg så frem 
til efterårssæsonen, da vi skulle op og spille 
5-mands med større bane, hvor spillerne kun-
ne få lov at bruge al den energi, de havde. 
opstarten efter sommerferien med fem hold 
har været som forventet med op- og nedture 
og stor tilvænning med fast målmand, hvil-
ket jeg synes, vi er kommet rigtig godt igen-
nem både individuelt og som hold, hvor jeg 
har set stort fremskridt.

efter sommerferien er der kommet nye såvel 
som gamle trænere til i de forskellige årgan-
ge med henblik på mere teknik og færdig-
heder i de små årgange, og her har u-8 fået 
tilgang af Tobias, som har gjort et kæmpe 
stykke arbejde på det tekniske område. Man 
har kunnet se, at spillerne har været villige 
til at lære og prøve nye ting, og det har man 
virkelig også kunnet se hos den enkelte spil-
ler i kampene, ligesom der til træning også 
har været lidt plads til sjov og ballade. der 
skal altid være plads til, at spillerne kan for-
tælle, hvad de har lavet i skolen i dag, at de 
har fået nye fodboldstøvler osv.
Til slut skal lyde en stor tak til spillerne og 
ikke mindst til forældrene for den store 
opbakning, der er omkring holdet. Vi håber 
at se jer alle igen friske og oplagt til en ny 
sæson i VB.

Henrik

U-8 2
Bagest fra venstre:
Henrik Rasmussen, Caynaan Mohammet, Vildan 
Subasic, Philip Bærenholdt, Magnus Møher, Tobi-
as Bendixen Forrest fra venstre: Morten Nielsen, 
Bjørn Ejlskov, Noah Jochumsen, Anes Omec

U-8 1
Bagest fra venstre: Henrik Rasmussen, Wahidulla, 
Faghir, Tarik Blagajevic, Atal Rahmani, Tobias Ben-
dixen Forrest fra venstre: Mustafa Mehrali, Jeppe 
Thomsen, Victor Berisha, Batughan Oksum
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U-7 drenge
Sæson 2010 er ved at gå på hæld
da vi begyndte på sæsonen, var der ikke så 
mange spillere, men som tiden gik, kom der 
flere til. Trænerskift var også en realitet efter 
sommerferien, da man ændrede træningsme-
toden i de yngste årgange i VB til et akademi.
den nye træningsmetode har bevirket, at alle 
børnene har prøvet en afvekslende træning, 
hvor der har været fokus på koordination og 
boldføling samt sparketeknik. Børnene har 
virket tilfredse med denne form for træning, 
og det har gjort arbejdet lettere for trænerne, 
da motivation er det, som ”flytter bjerge”. 

I 2010 deltog vi i jBu turneringer, hvor vi fik 
spillet en del kampe med både sejre og neder-
lag.
Som afslutning på foråret var vi endnu engang 
heldige at være på jokri Park og træne.
der kom besøg af tre spillere fra divisions-
holdet, som udleverede medaljer samt auto-
grafer til alle spillere, og det var en fantastisk 
oplevelse for spillerne at være en del af.
Afslutningsvis vil vi gerne takke alle børn og 
forældre for en fantastisk sæson og for hjæl-
pen, som er blevet udvist i forhold til kampe 
m.m.

Kim og Jes   

U-5 & U-6 drenge
u-5 og u-6 er årgangene 2005 og 2006, som er 
de yngste årgange i VB. I denne aldersgruppe 
arbejdes der med koordination, boldføling, 
sparketeknik og enkelte vendinger. Alt dette 
i et legepræget miljø, hvor bolden altid er i 
centrum. 
da vi startede efteråret 2010 var der grundet 
turneringsstrukturen (efterår - forår) en del 
tvivl blandt forældrene om, hvorvidt deres 
fodboldglade børn var u-6 eller u-7 spillere, 
så derfor gik der lidt tid med at få dette på 
plads og danne os et overblik over, hvor man-
ge spillere, der konkret var i årgangene 2005 
og 2006. det viste sig, at der desværre ikke var 
nogle 06’ere, hvorfor dette hold blev meldt 
fra turneringen. Årgang 2005 kan efterhån-
den mønstre syv glade, aktive og engagerede 
fodbolddrenge, som de seneste måneder har 
øvet sig på de før nævnte færdigheder, og der 
er sket tydelige fremskridt. det bliver meget 
spændende at følge udviklingen fremover!

u-6 holdet har også været ude og spille kam-
pe, hvor det, der er blevet trænet, også forsø-
ges anvendt med stor glæde og begejstring, 
hvilket er hele formålet med at spille kampe 
i denne årgang i lighed med en begyndende 
forståelse for banen, medspillere og modspil-
lere. 
I VB har vi lavet en ny struktur for vores u-5 
– u-12 spillere: VB Mikroakademi. dette har 
gjort, at vi kan bruge de forskellige trænere 
på flere spillere end tidligere, hvilket giver 
et godt træningsmiljø og indsigt i de enkelte 
spillere. dette har også betydet, at forældre 
i u-6 + u-7 stod for at hjælpe spillerne til 
kampe. Hjælpen, vi har fået, vil vi gerne sige 
en stor tak for, da det uden denne ikke ville 
kunne lade sig gøre at have den struktur, som 
vi har. 
Afslutningsvis vil jeg sige 1000 tak til: 
Tobias, Asbjørn, Tasal, Noah, daniel, Fahim og 
Adi. der er krummer i jer!!!

U-6 træner, Jan S. Hansen

U-7
Bagest fra venstre:
Jes Hansen, Elyas Has-
san, Caynaan Moham-
met, Magnus Lundfald, 
Ibrahim Kassem, Kim 
Hansen. Forrest fra 
venstre: Ernest Kurs-
humliv, Andre Peder-
sen, Simon Mortensen, 
Alaudin Metkamberi
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VB’s Mikroakademi
I talentsektoren i VB arbejdes der på at ska-
be de bedste forudsætninger for at udvikle 
spillere, der kan begå sig på øverste niveau. 
dette kræver, at spillerne inden de når til det 
stadie i deres udvikling har tillært sig man-
ge af fodboldens basisfærdigheder. derfor 
har VB igennem de seneste år introduceret 
filosofien bag verdens mest anerkendte træ-
ningsfilosofi, Coerver Coaching, der netop 
fokuserer på individuel udvikling med teknik 
som udgangspunkt og gavnlig for alle spil-
lere uanset niveau, da det samtidig foregår 
på en måde, der både er seriøs og sjov. 
For at få et endnu større udbytte af at arbej-
de med denne filosofi og ikke mindst skabe 
en sammenhæng i den måde, der arbejdes 
på i VB, så kunne VB-Mikroakademi i august 
se dagens lys. 
ud over at Mikroakademiet handler om at 
arbejde med ovennævnte filosofi, så hand-
ler det også om at udbrede glæden ved at 
træne og spille fodbold. Mikroakademiet er 
altså ikke en elitær satsning, men et spørgs-
mål om at højne kvaliteten i den måde, der 
arbejdes med de 4-11 årige fodboldspillere 
på. Således er målet både at udvikle spil-
lere, der senere spiller på eliteholdene i VB, 
og give de spillere, der ikke kommer til det, 
lysten til at fortsætte med at spille fodbold. 
dette kræver trænere, der kan sætte den 
enkelte spiller i centrum, der ikke prioriterer 
det at vinde højere end at udvikle individuelt 
samt ikke mindst arbejder struktureret, mål-
rettet og procesorienteret. Til dette formål 
er der lavet en struktur, hvor de fem udvik-
lingstrænere, tre assistenter og en leder ikke 
længere er tilknyttet et hold, men arbejder 
med spillere i flere aldersgrupper og niveau-
er. Netop det at gå fra mit hold til VB´s spil-
lere er der sat fokus på i denne opstartsfase, 
og her er vi nået et stykke af vejen, men vi 
må også indrømme, at vi mangler noget for 
at være i mål. engagementet hos trænerne 
viser dog, at dette mål vil blive nået, hvis alle 
arbejder på det. 

På spillersiden har de knap 130 medlemmer 
af Mikroakademiet i de seneste par måne-
der arbejdet med temaer som koordination, 
boldfølelse, førsteberøringer, afleveringer/
sparketeknik, retningsændringer og finter. 
For u-9 og opefter har disse færdigheder 
også været sat sammen med holdspillet, 
hvor målet er, at spillerne anvender deres 
individuelle færdigheder, så de tjener holdet 
bedst, altså spilforståelse. For alle gælder, at 
de har gjort en god indsats og kommet vide-
re med deres fodboldfærdigheder. 

Når dette er sagt, så er det også vigtigt, at de 
udfordringer, der stilles til spillerne, passer til 
deres niveau, så det hverken er for let eller 
for svært. dette er for nogle spillere i kam-
pene ikke lykkedes, da vi simpelthen havde 
fået meldt til i forkerte rækker, hvilket igen 
skyldes manglende opdatering af spillerlister 
og spillere, der er kommet til eller rejst, efter 
holdene var meldt til. det er der dog nu kom-
met styr på, så der fremadrettet bedre sikres, 
at spillerne matches på det niveau, der udvik-
ler dem bedst.
I Mikroakademiet ser vi frem til at kunne 
fortsætte processen og blive endnu bedre til 
at udvikle spillere, der er kendetegnet ved 
teknisk god kvalitet, god spilforståelse, krea-
tivitet og vilje. 

På Mikroakademiets vegne, 
Jan S. Hansen

U-6
Bagest fra venstre: Bjarke, Daniel, Tasal
Forrest fra venstre: Sami, Fahim, Noah
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Kvinder og pigeungdom

en ny struktur blev i 2010 ved-
taget i VB Amatørs organisa-
tion. Pigeungdom ligger frem-
over under kvindeafdelingen 
og ikke længere under ung-
domsafdelingen.
Nye tiltag skal jo løbes i gang, 
og det har ikke været et gan-
ske problemfrit første år. Man 

råder ikke på spindesiden over de samme 
mandskabsmæssige ressourcer som på sværd-
siden, og dertil kom, at personer på væsent-
lige poster ikke holdt særligt længe, så der 
ligger masser af udfordringer her og venter.
Trods savnet af holdets to store langtidsska-
dede profiler lykkedes det 3F ligaen i foråret 
at bevare pladsen i den bedste række efter 
en nervepirrende afslutning i nedryknings-
slutspillet. endda med en flot samlet syvende-
plads til følge. også i indeværende sæson hol-
der VB med fire runder tilbage af grundspillet 
en afstand på seks point ned til den forræde-
riske streg. Med en halvering af pointtallet 
inden kvalifikationsspillet tegner det dog til 
endnu en gyserafslutning for Benny Gyllings 
smalle trup.
Vi ser frem til, at pigeungdom i endnu højere 
grad bliver i stand til at levere spillere til kvin-
deafdelingens flagskib.
Årets helt glædelige udvikling i afdelingen 
for de langhårede var, at der blev pustet liv 
i sekundakvindefodbolden. efter at andethol-
det blev trukket i efteråret 2009, lykkedes det 
Bo Christiansen fra scratch at stable et serie 2 
hold på benene, som oven i købet sikrede sig 
oprykning til serie 1 efter et halvt år. I efter-
året var endda endnu en oprykning inden 
for rækkevidde, men det glippede til sidst. 
det skal dog ikke spolere glæden over at se 
så mange sekundaspillere til træning – stor 
cadeau til Bo Christiansen for dette uvurder-
lige fremskridt hos kvindesenior!
u-18 skulle finde deres egne ben at stå på 
efter det hedengangne Team Vejle. Så en 
faktisk lige så glædelig begivenhed var det, 
at Rikke egsgaard, jesper Søgaard og Frank 
Christensen med et spillermateriale, som 
skulle bygges op fra bunden, lykkedes med 
at kvalificere u-18 pigerne til Mesterrækken 
i foråret 2011. dette efter en vanvittig afslut-
ning, hvor VB i sidste runde avancerede fra 
sidste- til andenpladsen!!!
Masser af talent finder vi i den blomstrende 
u-15 pigeafdeling. Alle tre hold vandt deres 

puljer, og ved talentsamlingerne har adskil-
lige VB’ere gjort sig fornemt bemærket. Her 
er udfordringen at fastholde de mange dyg-
tige spillere, når konkurrenter som Horsens 
og kolding spiller u-18 dM.
de yngste piger har det fortsat antalsmæssigt 
vanskeligt, selv om u-9 og u-10 har haft pæn 
tilgang. Vi lider under et par helt døde årgan-
ge. ”landflygtigheden” i halvandet år har jo 
ikke gjort det nemmere at tiltrække piger fra 
nærområdet, men nu, hvor vi endelig vender 
”hjem” til VB Parken, håber vi, udviklingen 
vender.
Måtte år 1 i VB Parken også blive til gavn og 
glæde for en forhåbentlig blomstrende pige- 
og kvindeafdeling i Vejle Boldklub!

Ole Kristensen

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

www.vbsvenner.dk
➚

Ole Kristensen
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3F Ligaen
Bagest fra venstre: Benny Gylling(træner), Finn Larsen(Holdleder), Annette Gravesen, Gitte Scmidt, Anja Dukic, Kamilla Peder-
sen, Camilla Jørgensen, Lisbeth Kølbæk, Tina Thychosen, Jeanette Bomholdt, Asger Jakobsen. 
Nederst fra venstre: Christina Gregersen, Helle Nielsen, Julie Dahl, Laura Carstens, Simone Holm, Linette Andreasen, Rikke 
Petersen. Fraværende: Kathrine Damgård, Jeanette Stensgård, Nicoline Toft, Kathrine Terp og ass. Bo Christiansen.

Kvinder

3F Ligaen forår
Vi startede op med en løbetur og suppe til 
dagens første træning i januar. Vi havde hel-
digvis ikke mistet nogen spillere, men deri-
mod fået tilgang fra line Petersen, Skovbak-
ken. det så således ud til at blive de samme 
14-15 spillere, som skulle tage slæbet hjem. 
Vi havde en rigtig god opstart med gode tak-
ter til træning og træningskampene op til før-
ste turneringskamp mod Fortuna Hjørring. Vi 
var lige begyndt at få vores nye system 4-3-3 
til at fungere, så det tegnede godt for foråret. 
Men inden første turneringskamp mod Fortu-
na Hjørring fik vi desværre vores anfører Cari-
na johansen skadet med korsbåndet, så det 
kostede lige lidt justeringer til første kamp. Vi 
spillede dog fantastisk mod Hjørring og havde 
helt klart fortjent at få det ene point, men vi 
tabte desværre 0-1. 
Allerede onsdag skulle vi spille pokalkamp 
mod Hjørring igen. det viste sig at blive nøjag-
tig det samme som den første kamp - vi havde 
fortjent at gå videre, men tabte desværre 
igen 0-1. det tegnede dog godt for sæsonen. 
Vi fortsatte med at spille 4-3-3 i næste kamp, 
som var ude mod Brøndby. denne kamp tabte 
vi helt klart med 4-0, og her blev vi klar over 
at, med tabet af vores A-landsholdsspiller 
Carina johansen kunne vi ikke fortsætte med 
at spille 4-3-3. Så med tre nederlag i de første 

tre kampe, var vi klar over, at vi skulle ændre 
vores opfattelse og begynde at spille mere 
defensivt. 
Vi justerede lidt og sluttede af om torsdagen 
med en kamp mod u-18 pigerne for lige at 
prøve vores ting af. Vi blev i denne træning 
endnu en gang ramt af en langtidsskade den-
ne gang hos eva Vester, som desværre også 
sprængte sit korsbånd. det, der så så godt ud 
i optakten til et godt forår, blev nu lige plud-
selig vendt til et mareridt. 

Vi tog i vores fjerde kamp til FC damsø, som 
var klart bundhold med 3 point, og vi havde 
12, så vi kunne med en sejr virkelig lave et hul, 
der ville få betydning, når vi skulle have hal-
veret vores point og ud i nedrykningsspillet. 
Men denne kamp sluttede vores to ugers lan-
ge mareridt af. det er helt klart den dårligste 
kamp, 3F holdet nogensinde i min tid havde 
spillet. det var over hele linjen, at vi spillede 
katastrofalt dårligt. Vi fik en snak i løbet af 
den næste uge og blev enige om, at nu skulle 
vi smøge ærmerne op, og så måtte vi fighte 
os i gang. det blev en rigtig god uge med 
godt humør og en god indstilling til træning, 
hvilket også udmøntede sig i en rigtig god og 
stabil sejr over Sønderjyske, som lå sidst med 0 
point, og vi kom på 15. 
Så var vi i gang, troede vi. Men nej! Vi fik lige 
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en mere over nakken af vores konkurrenter 
fra kolding Q på 0-7. det var sådan en kamp, 
hvor man spiller godt, men møder et hold (en 
spiller: Grejsen) som bare scorer på syv ud af 
syv chancer, og vi kunne bare ikke få den put-
tet ind i den anden ende. Så det var en rigtig 
nedtur, at få et nederlag til kolding, som vi 
ellers havde slået to gange i træningskampe-
ne op til sæsonen. 
Vi skulle slutte sidste kamp inden nedryk-
ningsspillet af mod Viborg, som helt klart var 
et af de hold, som vi skulle tage point fra, for 
at holde trit med midterfeltet. Vi spillede en 
rigtig flot kamp og fik fortjent 2-2 med hjem. 
Vi sluttede første runde på 16 point og fik 
dermed 8 point med over i nedrykningsspillet. 
Her startede vi ude mod Skovlunde, spillede 
en flot kamp og havde fortjent at få mindst 
det ene point med derfra. Næste kamp var en 
lokal- og revanchekamp mod kolding Q, så 
der var lagt i kakkelovnen til dette opgør. Vi 
gjorde det, som vi var bedst til i foråret, nem-
lig god fight, enkel og simpelt spil. Vi havde i 
denne kamp fortjent at få alle tre point, men 
vi spillede 0-0, hvilket var ok, eftersom vi tre 
uger forinden lige havde tabt 0-7 på selvsam-
me bane til koldingenserne.
Næste kamp var igen ude mod Viborg, og 
den var vigtig, hvis vi for alvor skulle væk fra 
nedrykningen. Vi spillede vel nok en af vore 
bedste kampe i dette forår og blev da også 
skamrost af landsholdstræner Helle Hansen. 
Nu kunne vi med en sejr i næstsidste runde 
redde os endnu en sæson i 3F ligaen. Vi tog 
til Sønderjyske med stor gejst og rigtig godt 
humør. Vi spillede sønderjyderne ud af banen 
og var også foran 2-0, men denne føring 
skulle vise sig endnu en gang at være ver-
dens farligste føring - vi spillede nemlig de to 
halvlege som nat og dag! lidt heldigt slap vi 
fra kampen med 2-2 efter en hæsblæsende 
afslutning, hvor Sønderjyske i sidste minut 
havde et skud på overliggeren og tre forsøg 
fra tæt hold, men laura hun reddede dem 
alle på fornemste vis. 
Nu skulle vi desværre have mindst ét point på 
hjemmebane i sidste kamp mod FC damsø. Vi 
var klart bedst, men selvfølgelig var vi meget 
nervøse op til og under hele kampen. Men 
pigerne gjorde det, som vi havde aftalt, og vi 
vandt fuldt fortjent 3-2 Så endnu en sæson i 
3F ligaen blev sikret. Vores mål var lige præ-
cis at blive i ligaen, men vi sluttede alligevel 
sæsonen flot af med en superflot syvende-
plads. det må man sige var rigtig godt kæm-
pet af vores 14 stamspillere. Fremragende 
præstation af så lille en trup.

3F Ligaen efterår
Vi startede efteråret og en ny sæson op med 
10 spillere til træning midt i juli, da der var 
en del, der stadig ferierede. Vi havde i pau-
sen desværre sagt farvel til line Pedersen, 
som skulle til uSA og vores anfører Camilla 
”Miller” Bergstrøm, som skulle have familie-
forøgelse. 
Vi fik heldigvis hold i julie dahl fra u-18, og 
så fik vi fat i kathrine damgaard fra Horsens 
SIk, u-19 landsholdsspiller. Vi fik også tilgang 
fra Vildbjergs 1. division af Annette Gravesen 
og Gitte Schmidt, så det begyndte at se rigtig 
godt ud med hensyn til, at vi ville have lidt fle-
re spillere at tage af, hvilket også gerne skulle 
udmønte sig i større konkurrence. 
Vi skulle i første kamp møde Brøndby, en 
kamp, der var rykket en uge frem pga. Brønd-
bys Champions league deltagelse. Vi var slet 
ikke klar i dette opgør, hverken trænings-
mæssigt eller mentalt. Vi var tydeligvis stadig 
på ferie, og derfor tabte vi da også årets før-
ste turneringskamp med hele 10-0. Heldigvis 
skulle vi på Bakken og spise på vejen hjem, så 
vi kunne få humør på med det samme!
Vi havde efter denne kamp 14 dage til at kom-
me tættere på formen. Vi skulle i vores anden 
kamp møde oprykkerne fra Skjold oghavde 
alle med, som var klar efter ferien, hvilket 
vil sige 16 spillere. Vi tog til københavn med 
godt humør trods et nederlag på 10-0 i baga-
gen. Vi spillede en ok kamp, og heldigvis fik vi 
med en sen 2-1 scoring i kampen alle tre point 
med hjem - helt fortjent.

3F Ligaen, 2009-2010, Kval. spil
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Kolding Q   5  4  1  0  22 -  2  28 
2 Skovlunde    5  3  0  2   8 -  9  19 
3 Vejle     5  2  2  1   9 -  7  16 
4 Team Viborg    5  2  0  3   9 - 15  16 
5 FC Damsø    5  1  1  3   8 - 17  10 
6 SønderjyskE   5  0  2  3   8 - 14   2 

3F Ligaen, 2009-2010, Grundspil
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Fortuna Hjørring   18  16  2   0  74 -  5  50  
  2  Brøndby    18  15  2   1  81 - 12  47  
  3  Skovbakken    18  11  3   4  55 - 20  36  
  4  OB    18   9  3   6  52 - 40  30  
  5  Kolding Q     18   9  3   6  42 - 36  30  
  6  Team Viborg   18   6  2  10  27 - 59  20  
  7  Skovlunde    18   6  1  11  32 - 36  19  
  8  Vejle    18   4  4  10  22 - 46  16  
  9  FC Damsø    18   4  0  14  19 - 78  12  
10  SønderjyskE    18   0  0  18  16 - 88   0  
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efter denne kamp havde vi igen 14 dage til 
næste kamp - ikke helt optimalt med sådan 
en lang pause igen, da man ikke når at kom-
me ind i kamprytmen. Vi skulle i tredje kamp 
møde Skovbakken, hvilket blev starten til den 
samme tendens i resten af vores kampe her i 
efteråret. Vi startede godt med højt pres og 
godt spil. Vi kunne bare ikke få scoret, og så 
lavede vi fejl og blev straffet. Vi tabte for-
tjent 5-0, men ærgerligt, at vi ikke fik scoret 
på vores 100 % chancer, for så havde kampen 
været helt anderledes. 
Vi skulle derefter til vores lokale rivaler 
kolding Q. Vi havde igen et stort nederlag 
i bagagen, men endnu en gang viste vores 
spillere høj moral og spillede en rigtig god 
kampog vandt fortjent 2-1. Nu var vi igen 
begyndt at tro på det - på vores præmisser! 
Men det skulle blive anderledes mod Viborg. 
Vi kom ellers godt i gang, men igen kunne 
vi ikke score, og vi lavede igen fejl. Så det 
var ok, at vi tabte 2-0, når vi nu ikke kunne 
udnytte vore chancer. 
Vores sjette kamp mod Ballerup-Skovlunde 
på jokri Park var en vigtig kamp for os, for 
her kunne vi få prøvet os selv af. Skovlunde 
spillede, som de plejer, hurtigt og flot, men vi 
stod godt og holdt vores aftaler. Men endnu 
en gang må vi sige, at man ikke kan vinde 
kampe, når man ikke kan putte bolden i kas-
sen. Vi fik dog fortjent 1-1 og beviste endnu 
engang, at Vejles kvinder er gode til at rejse 

sig efter et nederlag. 
Vi skulle i næste kamp til Fortuna Hjørring, og 
på grund af deres hårde landskamps-/Cham-
pions league program, havde vi virkelig troen 
på, at vi kunne hente et point. Men Fortuna 
var nøjagtig lige så forberedt som Brøndby i 
vores første kamp. Hjørring spillede det flot-
teste 3F liga bold, jeg nogensinde har set. det 
var fuldt fortjent, at vi fik et smerteligt neder-
lag på 10-0 - med deres flotte spil kunne vi 
meget nemt have tabt endnu større. 

Vi skulle så prøve endnu en gang at træne 
os ovenpå igen hen mod kampen med det 
andet oprykkerhold AaB. Vi spillede atter en 
flot kamp og vandt fortjent 1-0, og med lidt 
mere skarphed foran kassen havde vi vundet 
større. Anden kamp mod Skovbakken ven-
tede så forude. Vi havde trænet på lidt mere 
defensivt spil med udgangs punkt i vores altid 
gode placeringer omkring bolden. Vi mødte 
et Skovbakken-hold, som helt klart kom med 
en attitude, at Vejle - dem kunne de slå med 
begge ben i gips! Vi ydede en hård fight, og 
med lidt held havde vi snuppet det ene point, 
men måtte se os, lidt ufortjent, slået 1-2. 
Næste kamp var mod oB, som virkelig var 
kommet i gang, men vi syntes også, vi var ved 
at finde os selv. Vi startede kampen med rig-
tig flot spil med højt pres på oB’s banehalv-
del. dette resulterede i tre ”500 % ” chancer 
i første halvleg, som vi endnu engang ikke fik 

Vi udfører:

 • Jordarbejde

 • Kloakarbejde

 • Belægningsarbejde

 • Vejarbejde
 

Mågevej 3 · 7100 Vejle · Telefon 75 82 34 55

Entreprenørfirmaet
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scoret på. I slutningen af første halvleg lavede 
vi igen en fejl, og 0-1 stod det. Vi kom kun 
lige ud til anden halvleg og så lavede vi atter 
fejl, og så var det op ad bakke. Vi tabte igen 
en kamp meget stort, hvilket var misvisende 
for kampen. Havde vi scoret på vores chancer, 
havde det helt klart været en anden kamp.

Vi skulle i den næste kamp møde Aab, som 
stadigvæk stod med 0 point. Vi havde trænet 
på at være mere spilstyrende, eftersom vi ikke 
ville give et svagt hold chancen for at komme 
på pointtavlen. Vi viste fra start ålborgenser-
ne, at Vejle ikke var kommet for at fedte sig 
til en lille sejr. Vi spillede dem rent ud sagt ud 
af deres egen bane, og vandt meget flot kam-
pen 3-1. Vi havde allerede nu opnået flere 
point end i sidste sæson på samme tidspunkt, 
og det synes vi i sig selv klart er en fremgang. 
Vi skulle så have Brøndby for anden gang i 
denne sæson, og vi havde jo en 10-0 fra første 
kamp, vi gerne ville ændre. Vi havde trænet 
hele ugen med et system 5-4-1, for vi ville 
ikke have flere af disse store nederlag. Vi star-
tede kampen rigtig flot, med rigtig godt spil 
og igen nogle store chancer, så det tegnede 
godt. Men efter 30 min. lavede vi vores første 
fejl og kom desværre bagud 0-1 inden halv-
leg. Vi troede på det i pausen, så vi skulle bare 
gå ud og spille det samme spil, som vi havde 
gjort de første 30 min. Men vi lavede igen fejl, 
og kampen endte fortjent på Brøndbys præ-
misser og et nederlag til os på 0-3. 
Vi skulle så i vores første optræden på VB 
Parkens kunstgræsbane i årets sidste hjem-
mekamp møde Skjold. Vi spillede en rigtig 
god kamp, men lavede igen nogle rigtig store 
fejl, som kostede mål, men vi viste god moral 
og fik fuldt fortjent 2-2 efter at have været 
bagud 0-1. 
Vi trænede så sidste uge op til årets sidste 
kamp ude mod oB på at stå godt defensivt, 
men stadigvæk med det samme koncept, som 
sidst vi mødte oB. Vi kom ud til kampen i Åda-
len, eller det gjorde vi vist ikke helt til tiden, 
for vi kom desværre bagud med 1-0 efter 1 
min.! Men vi rejste os og kom igen til nogle 
store chancer og havde helt klart igen mulig-
heden for at spille os ind i kampen. Men vi 
misbrugte på det skammeliste, og i stedet 
for lavede vi en fejl i den anden ende 15 sek. 
før halvlegsfløjt. Vi kom desværre ikke rigtig 
ovenpå efter denne scoring, så kampen endte 
på oB’s præmisser, og de vandt fortjent 4-0. 
Vi skal efter dette efterår helt klart arbejde på 
to ting: 1: At lave færre personlige fejl, 2: Sco-
re på vores chancer eller bare på hver tredje…
Men alt i alt, trods omstændighederne med 
diverse dårlige resultater og nogle rigtig gode 

kampe, slutter vi efteråret med 14 point, hvil-
ket er to bedre end sidste sæson på samme 
tidspunkt. kvinderne har helt klart flyttet sig 
på det taktiske og spillemæssige område, og 
så har vi fået point mod de modstandere, som 
vi skal have point fra, så det må være god-
kendt. 
Vi ser nu frem til forårets første kamp ude 
mod Ballerup/Skovlunde d.27/3 2011. 
Tak for i år!

3F truppen, trænere og ledere 
v. Benny Gylling

3F Ligaen, efterår 2010
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
  1  Fortuna Hjørring   14  14  0   0  65 -  4  42  
  2  Brøndby    13  11  1   1  51 -  8  34  
  3  Skovbakken   14  10  1   3  45 - 12  31  
  4  OB    14   8  1   5  41 - 31  25  
  5  BSF    13   5  2   6  16 - 21  17  
  6  Kolding Q   13   5  0   8  22 - 31  15  
  7  Vejle    14   4  2   8  13 - 47  14  
  8  Team Viborg   14   3  1  10  24 - 58  10  
  9  Skjold    14   2  2  10  14 - 37   8  
10  AaB   13   1  0  12   8 - 50   3    

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
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Kvinder serie 2, forår
I år fik Vejle Boldklub igen et andethold kvin-
der. Sæsonen startede uden hold, men vi fik 
bygget et hold op, som viste sig at kunne 
spille med om oprykning fra serie 2. Gennem 
sæsonen har der været brugt mange spillere, 
men alle har vist sig at være dygtige fodbold-
spillere som formåede at stå sammen, når det 
gjaldt. 
Serie 2 holdet gik gennem sæsonen med et 
enkelt nederlag, og sluttede som sikker etter 
og med en fremragende målscorer på hele 
48-9 og 10 point foran nærmeste konkurrent. 
dette var desværre ikke nok til en direkte 
oprykning, så vi måtte ud i en ekstra kvalifika-
tionskamp mod odder for at rykke op. 
det blev en spændende kamp, men holdet 
kæmpede og viste rigtig god moral. efter at 
have været bagud 0-1 vendte holdet kampen 
og vandt en fortjent sejr på 4-1. dermed sik-
rede pigerne sig oprykning til serie 1. 

Kvinder serie 1, efterår
Som oprykker havde VB´s serie 1 kvinder sto-
re ambitioner - vi ville gerne sikre endnu en 
oprykning.
Sæsonen startede fint - der var stor opbak-
ning til træningen, og i første halvdel af 
sæsonen fik vi samlet 10 point, hvilket var en 
fin start. Vi havde slået det stærkeste hold i 
puljen, men desværre satte vi point til mod 
hold, vi skulle have slået. det samme gjorde 
sig gældende i anden halvdel af sæsonen. Her 
samlede vi også 10 point, og dermed endte vi 
på 20 point og en delt andenplads, 1 point fra 
førstepladsen.
Samlet set over hele sæsonen var det i orden, 
vi ikke sikrede os endnu en oprykning, da vi 
ikke var stærke nok til at holde niveau gen-
nem hele sæsonen. Alligevel er sæsonen god-
kendt, da vi i perioder spiller flot fodbold, 
og det er tydeligt, at det er et hold, som kan 
udvikle sig, og erfaringen fra en sæson i serie 
1 gør, at vi næste år forhåbentlig kan spille 
med om oprykningen til jyllandsserien til for-
året.

Bo Christiansen 

Kvinder serie 2, forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Vejle B    10  9  0  1  48 -  9  27  
2  Kolding KFUM    10  5  2  3  20 - 24  17 
3  Lunderskov B    10  4  3  3  30 - 24  15  
4  KSC, Kolding    10  2  3  5  23 - 38   9  
5  Holsted FB     10  3  0  7  23 - 33   9 
6  Seest B    10  2  2  6  17 - 33   8 

Kvinder serie 1, efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Toftlund IF    10  7  0  3  35 - 19  21  
2  Hover IF    10  6  2  2  32 - 14  20  
3  Vejle B    10  6  2  2  26 - 18  20  
4  Team Vest    10  5  1  4  24 - 27  16  
5  Fredericia KFUM   10  2  3  5  14 - 23   9 
6  Team Als    10  0  0  10  0 - 30   0 

Serie 1, kvinder
Bagerst fra venstre: Amanda Emdal, Anne Le Fevre, Sabrina Nielsen, Simone Olesen, Gitte Schmidt, Camilla Jørgensen, Bo 
Christiansen Forrest fra venstre: Rikke Strodl, Stine Boldt, Mie Sørensen, Michele Lindhardsen, Camilla Konge, Jeanette Steens-
gaard, Signe Pedersen



105

Navn Antal kampe Aktiv
Charlotte Frisesdahl ...........245 ............
Helle Nielsen .......................235 ..........x
Annette Thychosen ............234 ............
Mette Lind Jensen ..............223 ............
Lisbeth Kølbæk ...................204 ..........x
Gitte K. Pedersen ................197 ............
Kaja Skovgaard ...................191 ............
Rikke Hansen ......................188 ............
Eva Vester ...........................166 ............
Helle Hansen .......................165 ............
Lone Skov ............................163 ............
Tina Thychosen ...................161 ..........x
Birgitte Knop ......................155 ............
Irene Kristensen ..................153 ............
Carina Johansen .................130 ..........x
Mette Holm ........................125 ............
Anne Ulnitz .........................121 ............
Lene Terp ............................108 ............
Louise Pedersen ..................106 ............
Mette Lyse Hansen .............104 ............
Laura Stoumann .................103 ............
Lotte Madsen ......................100 ............
Lise Søndergaard ..................99 ............
Kamilla Pedersen ..................98 ..........x
Camila Bergstrøm .................97 ............
Jeanette Bomholdt ...............93 ............
Janni Nicolaisen ....................89 ............
Sandra Jørgensen .................84 ............
Bine Dahl ..............................83 ............
Agnete Paludan ....................79 ............
Susanne Møller .....................78 ............
Pernille Buch .........................77 ............
Merete Pedersen ..................77 ............
Kristine Pedersen ..................76 ............
Mie Thychosen ......................76 ............
Ida Krusborg .........................76 ............
Bettina Larsen .......................76 ............
Carin Venborg ......................75 ............
Dorthe Andersen ..................72 ............
Louise Schnoor .....................72 ............
lenike Vemmelund ...............68 ............
Katja Larsen ..........................68 ............
Helle Pinholt .........................67 ............
Kathrine Terp ........................67 ..........x
Ulla Knudsen ........................65 ............
Kristina Boldt ........................63 ............
Kristina Høeg ........................63 ............
Janne Rasmussen ..................62 ............
Mariane Jørgensen ...............62 ............
Malene Hvid .........................60 ............
Lilli Nielsen ............................59 ............
Anette Lerche .......................58 ............
Stine Ågård ...........................56 ............
Karin Skjoldemose ................52 ............
Signe Hovesen ......................51 ............
Laura Carstens  .....................46 ..........x

Signe Pedersen .....................45 ............
Lisbeth Jacabsen ...................45 ............
Lene Østergaard ...................45 ............
Helle Olesen ..........................45 ............
Nicoline Toft .........................44 ............
Anette Witten ......................43 ............
Tina Søndergaard .................43 ............
Mona Walther ......................43 ............
Henriette Hansen .................42 ............
Gitte Terkelsen .....................41 ............
Helle Graversen ....................41 ............
Anne-Mette Øllegaard .........39 ............
Julie Rydahl Bukh .................38 ............
Anne Sofie Olsen ..................36 ............
Lene Hedensted ....................36 ............
Louise Christensen ................35 ............
Mette Bjerg ...........................35 ............
Mai Sandberg .......................35 ............
Camilla Jørgensen ................35 ..........x
Louise Bjørklund ...................35 ............
Stine Svenningsen ................34 ............
Anette Pedersen ...................34 ............
Anne Juhl ..............................30 ............
Irene Christensen ..................27 ............
Linette Andreasen ................27 ..........x
Maiken Jensen ......................26 ............
Rikke Petersen ......................26 ..........x
Mette Thychosen ..................25 ............
Nadia Kjældgaard ................24 ............
Kirsten Pedersen ...................24 ............
Dorthe Jensen .......................24 ............
Simone Holm ........................24 ..........x
Heidi Sørensen ......................23 ............
Anja Christensen ..................23 ............
Hanne Drejer ........................23 ............
Camilla Jochumsen ...............22 ............
Helle Damsgaard ..................22 ............
Charlotte Moustgaard .........22 ............
Marlene Kristensen ..............21 ............
Karina Kristensen .................21 ............
Lene Sivebæk ........................20 ............
Sally Askjær ..........................19 ............
Jane Laursen .........................19 ............
Anne Nielsen ........................19 ............
Lone Bretlau .........................18 ............
Camilla Schytz .......................18 ..........x
Joan Hansen .........................17 ............
Victoria Baagøe ....................17 ............
Anja Dukic ............................17 ..........x
Elisabeth Markussen ............16 ............
Tine Hansen ..........................15 ............
Lisbeth Østergaard ...............15 ............
Diana Nielsen ........................15 ............
Christina Gregersen ..............14 ..........x
Julie Dahl ..............................14 ..........x
Maiju Routasalainen ............13 ............
Mia Bak .................................13 ............

Cathrin Tromborg .................13 ............
Kathrine Damgaard .............13 ..........x
Lone Berg ..............................12 ............
Lene Duesberg ......................11 ............
Line Pedersen .......................11 ............
Marianne Riis ........................10 ............
Maibritt Jungquist ................10 ............
Julie Jensen ...........................10 ............
Anette Greisen .....................10 ............
Helene Grejsen .......................9 ............
Lotte Kristensen .....................8 ............
Charlotte Pedersen .................8 ............
Annette Gravesen ..................8 ..........x
Mette Sørensen ......................7 ............
Rikke Jensen ...........................6 ............
Allison Snooks ........................6 ............
Pernille Obel ...........................6 ............
Karin Lautrup .........................6 ............
Gitte Schmidt ..........................6 ..........x
Anne Guldhammer .................5 ............
Britt Ebbesen ..........................5 ............
Karina Jessen ..........................5 ............
Mette Velling ..........................5 ............
Lene Bækkelund .....................5 ............
Anja Madsen ...........................5 ............
Anette Olesen .........................5 ............
Yvette Schandorf ....................4 ............
Jane Wies ................................4 ............
Jane Bisgaard ..........................4 ............
Marie Knudsen .......................3 ............
Sanne Dekker .........................3 ............
Birgitte Ladefoged .................3 ............
Lene Østergaard .....................3 ............
Tina Nielsen ............................3 ............
Line Frandsen .........................3 ............
Gitte Sørensen ........................3 ............
Christina Kjær .........................3 ............
Borghildur Freysdottir ............3 ............
Kathrine Buhl .........................3 ............
Louise Jenner ..........................3 ............
Cathrine Hauge ......................2 ............
Rikke Andersen ......................2 ............
Mette Højbert .........................2 ............
Tina Lindholdt ........................2 ............
Lotte Kruse .............................2 ............
Gitte Schlage ..........................2 ............
Claudia Neujahr ......................2 ............
Christiane Thaysen .................2 ............
Jeanette Stensgaard ...............2 ..........x
Sigrid Bramming .....................1 ............
Line Madsen ...........................1 ............
Tina Have Poulsen ..................1 ............
Rikke Egsgaard .......................1 ............
Pernile Jeppesen .....................1 ............
Lisbeth Rask ............................1 ............
Lene Sørensen ........................1 ............
Kathrine Ingemann ................1 ............

   Antal spillede førsteholdskampe - kvinder
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Kvindelandsholdet

Sverige og Schweiz 
spolerede drømmen om VM
jokri Park lagde i 2010 græs til fem kvalifi-
kationskampe til VM for det danske kvinde-
landshold. desværre blev det ved nær ved og 
næsten for de rød-hvide, som må nøjes med 
at følge kampene i Tyskland til sommer foran 
fladskærmen.
danmark blev ellers planmæssigt puljevin-
der, bl.a. via sejre i Vejle over Bulgarien (9-0) 
og Grækenland (7-0) samt 0-0 mod Skotland.
Herefter skulle de danske kvinder ud i play-
off kampe mod arvefjenderne fra Sverige. 
efter 1-2 i den første kamp i Göteborg så 
det længe ud til, at dBu kunne begynde at 
booke fly til Tyskland, da Cathrine Paaske og 
johanna Rasmussen bragte danskerne foran 
2-0 i returkampens første halvleg. desværre 
fik Sverige reduceret med godt et kvarter 
igen, hvilket betød forlænget spilletid, som 
de blå-gule med en udlignende scoring sam-
let kunne trække sig sejrrigt ud af.
danmark måtte nu en betydelig omvej for at 
kvalificere sig til mesterskaberne, idet nu tre 
andre nationer skulle besejres i play-off kam-
pe, for at dannebrog skulle repræsenteres i 
Tyskland. det gik dog allerede galt i den før-
ste kamp. På jokri Park spillede de rød-hvide 
ræveskidt mod Schweiz, som fortjent vandt 
3-1. efter 0-0 i returkampen i Aarau måtte de 

danske kvinder så endegyldigt begrave VM-
drømmene.
Med Carina johansens ondartede skade var 
der i 2010 desværre ikke noget VB-islæt i 
nationaldragten. det vejlensiske publikum – 
der var godt 3000 tilskuere pr. gang til VM-
kval.kampene i Nørreskoven – måtte nøjes 
med at nikke genkendende til spillere som 
katrine Veje, julie Rydahl Bukh og kristine 
Pedersen, som alle tidligere har båret VB-
logoet.

Ole Kristensen

De danske og skotske kvindelandshold lytter til nationalmelodier før den afgørende puljekamp, som efter 0-0 sender Dan-
mark videre til play-off.

Dannebrog præsenteres smukt af VB-boldpiger
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I foråret spillede u-18 piger sta-
dig under Team Vejle, et samar-
bejde mellem VB og Vinding SF. 
Her havde vi to 11 mandshold 
- førsteholdet spillede i Mester-
rækken, og andetholdet spille-
de i B-rækken. B-holdet vandt 
sin pulje og gik videre til jysk 
Mesterskab. også dette blev 

vundet, hvilket var rigtig flot.
Hen over sommeren skulle VB´s u-18 piger op 
og stå igen, idet samarbejdspartnerne blev 
enige om at gå hver til sit, og Team Vejle blev 
opløst.
jeg kan ikke skrive ret meget om foråret, da 
jeg også først selv trådte til som afdelingsle-
der i VB i efteråret..
Samtidig sagde vi også goddag til et nyt træ-
nerteam. under Team Vejle bestod det af Sten 
Tygesen, Rikke egsgaard, Frank Christensen, 
Gert Baunsgaard og emil Munkholm. emil 
rejste fra byen pga. arbejde, Sten Tygesen 
stoppede i VB, og Gert Baunsgaard trådte ind 
i bestyrelsen som repræsentant for kvinde/
pige afdelingen. derfor skulle vi ud og finde 
en ny til trænerteamet. Vi var rigtig heldige, 
da jesper Søgaard sagde ja til at indgå i dette 
sammen med Rikke og Frank, som havde sagt 
ja til at fortsætte.
I efteråret havde vi en meget spinkel trup. Vi 
havde et 11- mandshold samt et 7-mandshold. 
7- mandsholdet sluttede midt i deres turne-
ring, og 11-mandsholdet spillede sig til en 
oprykning fra Mesterrække til Mesterrække 
1, en kæmpe præstation!
Vi har haft en svær sæson, idet vi nok alle har 
været skuffet over, at vi ikke fik dM licens. 
derfor blev truppen også lidt smal, da nogle 
spillere fra forårssæsonen valgt at skifte til 
en klub med licens, og ligeledes valgte nogen 
helt at stoppe. For de spillere, som var tilbage, 
samt de nye som kom til, blev det en sæson, 
hvor vi ikke rigtig havde nogle steder at være, 
da Nordre Stadion blev nedlagt, og vi før 
havde spillet i Vinding. Vi var dog heldige, at 
Hover gav os ”husly.” de tog rigtig godt imod 
os, og her fik vi vores hjemmebane, mens vi 
ventede på VB Parken.
Her pr. 4. november 2010 tog vi VB Parken i 
brug, og nu træner vi her i vore nye og dejlige 
omgivelser, med meget fine forhold. Vi glæ-
der os til at tage fat på en ny sæson.

Finn Pedersen, afdelingsleder

U-18 Pige Mesterrække
Forår
Sidste sæson som Team Vejle skulle have endt 
som et eventyr med puljesejr, kamp om det 
jyske Mesterskab og en A-licens til landets 
bedste række, men omstændighederne ville 
det anderledes, og i stedet kan der berettes 
om det, der var lige ved og næsten…
det startede godt - træningsweekend i febru-
ar, hvor forventninger, værdier og trup blev 
pudset af. Træner Sten Tygesen havde inden 
jul bestået sin A-licens eksamen med bravour 
og høje knæløftninger, og duften af succes 
kom tættere og tættere på. de lange, hårde 
forberedelser på den vinterkolde kunstbane 
gav pote, og træningskampe mod stærke dM 
hold blev spillet lige. Vi var klar til sæsonstart.
Så kom meldingen om ophøret af samarbej-
det mellem Vinding SF og VB fra sommerfe-
rien – altså skulle Team Vejle ikke længere 
være. det gav en smule uro og spørgsmål, 
men ikke mere, end at vi hurtigt kom på rette 
kurs igen.
det blev også til tre sejre i de første tre kam-
pe, omend skarpheden foran mål ikke var 
overbevisende. I oure blev vi udsat for tyveri, 
og sæsonens første nederlag blev en realitet 
med resultatet 2-1. kampen efter kom vi dår-
ligt fra start, men det lykkedes at vende 2-1 
til 2-5 i de sidste 12 minutter af kampen mod 
kolding på udebane. en stor moralsk sejr for 
holdet, og troen på puljesejr var atter intakt.
Midtvejs i sæsonen kom meldingen fra dBu; 
VB havde ikke fået A-licens efter sommer-
ferien!! det var uventet, og reaktionen var 
vantro, for hvad så nu? det var klubbens, træ-
nernes og spillernes største håb og ønske at 
vende tilbage til landets bedste række, det 
var det, vi knoklede for. Skuffelsen måtte dog 
ikke smitte af på målsætningen for foråret, 
og cheftræner Tygesen fik da også uden de 
store problemer styr på gemytterne. Nu ville 
alle for alvor vise dBu og Fodbold-danmark, 
at vi var berettiget til at spille i den bedste 
række, for det var vi!
Næsby, som i øvrigt fik tildelt A-licens, blev 
dernæst besejret, men efterfølgende snub-
lede vi og spillede uafgjort mod Horsens SIk. 
det satte os under pres de sidste tre kampe, 
for så længe topholdet fra oure ikke satte 
point til, så kunne vi heller ikke. Men spillerne 
var ikke i tvivl, de ville præstere optimalt, og 
rammerne var til det.

U-18 piger

Finn Pedersen
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Men lige som beslutsomheden og viljestyrken 
var blevet skruet op til uanede højder, så kom 
endnu en uventet melding. klubben havde, af 
årsager undertegnede ikke vil komme ind på 
her, valgt at sende cheftræner Sten Tygesen 
på ferie, omgående. Tre kampe før sæsonen 
var slut og med alle muligheder for at gå hele 
vejen til det jyske Mesterskab.
det efterlod en hel afdeling i nærmest sorg 
og choktilstand. og mange vil måske sige, at 
det ikke burde have haft så stor en påvirkning, 
men det havde det. de her unge piger spiller 
fodbold for sjov. For egne sportslige ambi-
tioner, som for piger aldrig bliver en levevej, 
men som de bruger næsten al deres fritid på, 
fordi de synes, det er sjovt, og fordi de har så 
stærke sociale relationer til hinanden og ikke 
mindst til trænere og ledere. en identitet og 
et fællesskab med oplevelser, som de ikke har 
andre steder. 
det er ingen hemmelighed, at Stens afgang 
var årsag til afdelingens opløsning, for det 
var, hvad der skete efterfølgende. Selv om 
spillerne og menneskerne bag holdet beslut-
tede at gøre tingene færdig efter bedste 
evner, så spøgte spørgsmålene og tvivlen hele 
tiden. der blev indkaldt til forældremøde, 
spillermøde og trænermøde, og det fyldte alt 
sammen og overskyggede forberedelserne til 
de sidste kampe.
Men selv med denne triste oplevelse i baga-
gen rejste holdet sig alligevel i kampen mod 
BMI, og en 2-0 sejr kom i hus uden vores chef 
på sidelinjen. det lettede enormt, og troen 
lyste trods alt igen i spillernes øjne. Næste 

modstander var oure på hjemmebane, og 
den kamp skulle vindes for enhver pris. og 
sådan så det også længe ud til at ville gå, for 
denne kamp var forårets absolut mest velspil-
lede. det var fodbold på højt plan, det var 
med nerverne og følelserne uden på tøjet, og 
tacklingerne gav genlyd helt ned i midtbyen. 
der blev i tro Team Vejle ånd ofret blod, sved 
og tårer. Chancerne var mange, nok til at vin-
de med 3-4 mål, men der stod stadig 0-0, da 
der blot manglede ti minutter. derfor satsede 
vi hele butikken, og det var lige ved at lyk-
kes, men i stedet for en VB scoring på et tomt 
oure mål, så kunne gæsterne på det efterføl-
gende kontra score til 0-1, og så blev kampen 
fløjtet af.
Håbet om at opfylde målsætningen var nu 
slukket, og den sidste kamp i Næsby blev da 
heller aldrig det store sus. Vi havde æren at 
spille for, men der var ikke flere skud i bøs-
sen, og vi tabte 3-2 til bundholdet. det rakte 
til puljens andenplads, men det var ikke nok 
til kampen om Mesterskabet. 
det har været en god sportslig sæson med 
stor udvikling hos den enkelte spiller. der var 
mange lyspunkter, og det bør nævnes, at tre 
spillere blev rykket fast op til 3F i løbet af for-
året. Rikke Petersen - årgang 92, Simone Holm 
– årgang 94 og julie dahl – årgang 93. også 
unge louise jenner fik spilletid på 3F, og både 
Simone og julie gik direkte ind i startopstil-
lingen på 3F. Samtidig fik u-15 spilleren Male-
ne Pedersen debut i u-18 afdelingen, så det 
vidner om en aldeles spændende og positiv 
udvikling i pigeungdom.

U-18, Pige Mesterrække
Øverst fra venstre: Frank Christensen, Jesper Søgård, Pernille K. Pedersen, Malene K. Pedersen, Simone Baunsgård, Anne 
Katrine Christoffersen, Katrine Koldsø, Pernille Laursen, Rikke Egsgaard. Nederst fra venstre: Natasja H. Jørgensen, Mette 
Buch Pedersen, Line Schrøder, Pia J. Nielsen, Karoline Madsen, Julie Mautone, Louise Koldsø. 
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Afdelingen sluttede sæsonen efter sidste 
kamp på Restaurant Mongolian, hvor latter, 
afsked og tårer var i centrum. Målmand katri-
ne Beck blev fortjent kåret til Årets Spiller.
Samværet med pigerne har været helt igen-
nem fantastisk, og det skal I have en helhjer-
tet og varm tak for. Samtidigt har menne-
skene bag holdet skabt rammerne for et helt 
unikt sammenhold og samarbejde. Så gode 
mennesker, unge som knap så unge, skal man 
lede længe efter. og selv om Team Vejle nu 
er saga blot, og mange af spillerne flyttet 
til andre klubber, så håber vi meget på, at vi 
mødes igen på samme sidelinje i en ikke alt 
for fjern fremtid.
der skal lyde en stor, stor tak til holdlederne 
Brian Andersen og Irene Mautone for jeres 
enorme bidrag til holdets succes med alt, hvad 
dette indebærer. Annemette og Martin Hal-
len for jeres gæstfrihed og opbakning ved alle 
sociale arrangementer. emil og Gert på andet-
holdet, som flot præsterede guld ved det 
jyske Mesterskab. uden alle jer havde Team 
Vejle ikke været den samme berigende ople-
velse. Til sidst en særlig tak til Frank og Sten 
for et ubeskriveligt godt samarbejde gennem 
de sidste tre år.

U-18 Pige Mesterrække
Efterår
det var en meget kort forberedelse til sæson-
start. Blot dagen inden første træning mødte 
trænerteamet hinanden, og det var med 
spænding og stor glæde, at vi kunne byde 
den ret så kyndige jesper Søgaard velkom-
men i vores beskedne afdeling. dejligt og 
vigtigt, at netop han ville være med til at gen-
opbygge u-18 Pige Mester. kun tre dukkede 
op til første træning – derefter seks, så tret-
ten, og vi nåede lige at runde de tyve spillere 

inden turneringsstart. og det var på bare fire 
træningspas. 
Vi kendte ikke spillerne, de kendte ikke hin-
anden, og vi var for få til de to tilmeldte hold. 
Vi vidste, at det ville blive en svær sæson. og 
det blev det, men al begyndelse er svær, og 
det lykkedes i sidste ende at vende fiasko til 
succes.
Ry ventede i den første kamp, og vi måtte lave 
navneleg som en del af opvarmningen, både 
for spillernes skyld, men sådan set også for 
trænernes skyld. kampen bar da også præg af 
spillernes manglende kendskab til hinanden, 
og det var generelt en meget uorganiseret 
affære. dog burde vi have rejst mod Vejle 
med alle tre point, men måtte nøjes med et 
enkelt efter uafgjort. Men det var tydeligt, 
hvad der nu skulle bruges tid og energi på 
under træningen – organisation som første-
prioritet.
Næste kamp mod jelling blev da også 100 % 
bedre organisatorisk. Men trods mange chan-
cer udeblev målene, og vi tabte ufortjent 2-1. 
Vi brugte den næste uge meget tid på den 
helt basale gennemgang af organisation og 
forsvarsspil. offensivt var taktikken at spille 
dybt i de frie rum, og så lave de nødvendige 
løb. Vi havde været meget i boldbesiddelse, 
men vores defensive fejl havde allerede kostet 
mål næsten hver gang. det defensive skulle 
dermed først på plads.
Men i Horsens formåede vi at organisere os 
og samtidigt udnytte de frie rum, skønt vi var 
presset af en velspillende modstander, og en 
sejr på 3-1 blev lidt heldigt hevet hjem. Ros 
til Pia johannesen Nielsen i VB målet, som 
havde mange vigtige redninger. Marienlyst 
kendte vi intet til inden opgøret, og trods en 
sejr på 4-1, så var det en meget lige kamp. de 
havde en stærk offensiv, men deres defensiv 
var usikker, og det gav plads til vore hurtige 
kanter. lidt heldigt kom vi foran til 2-1 efter 
et målmandsdrop, og kort tid efter øgede vi 
3-1 og til slut 4-1. omend der også var held 
indblandet, så var sejren helt fortjent.

da oure gæstede Hover Stadion, var der 
ingen tvivl om forskellen på de to hold. oure 
var bare bedre, og de formåede at få os til 
at løbe efter dem. Alligevel havde vi mange 
chancer på kontra, men score kunne vi ikke. 
der stod 1-1 langt hen i kampen, indtil oure 
kom foran på et langskud med kun ti minut-
ter igen, og derefter satsede vi og spillede 
med tre i bagkæden. det gav kun en smule 
mere spil fremad, og oure kunne fortjent 
lukke kampen til 3-1 kort før tid. et nederlag 
til et bedre hold, det var der ikke meget at 
sige til.

U-18 Piger M1/11 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Oure-skolernes BK   10  9  0  1  26 -  9  27  
2  Team Vejle    10  6  1  3  20 - 11  19  
3  Horsens SIK    10  5  1  4  17 -  9  16  
4  Næsby BK    10  3  2  5  14 - 25  11  
5  KB/NBSIF    10  3  0  7  17 - 29   9  
6  BMI     10  1  2  7   9 - 20   5  

U-18 Piger B/11 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Team Vejle    10  6  1  3  25 - 17  19 
2 Bjert IF     10  5  2  3  28 - 13  17  
3 Bramming GIE    10  5  1  4  19 - 16  16  
4 Erritsø GIF    10  4  1  5  17 - 16  13  
5 Gørding/Lourup IF   10 4  0  6  12 - 27  12 
6 Hedensted IF     10  3  1  6  10 - 22  10 
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de efterfølgende kampe blev en blandet for-
nøjelse. Vi kom ind i en svær periode, hvor tin-
gene ikke helt lykkedes, og vi manglede troen 
på egne evner. Vi var gode til at have bolden, 
men i fodbold gælder det jo om at lave mål, 
og dem lavede vi bare ikke nok af. Mulighe-
derne var der, paratheden var der ikke.
Ry blev kun knebent slået 1-0 langt inde i 
overtiden på et flot placeret frispark af lou-
ise koldsø. en lidt vanskelig kamp, hvor Ry 
nærmest stod med alle elleve spillere i eget 
felt. Vi spillede og spillede, og Ry var stort set 
aldrig over midten, men vi udnyttede ikke 
vore mange chancer. jelling slog vi heller 
ikke i denne omgang, men måtte nøjes med 
uafgjort efter ellers at have domineret første 
halvleg. Anden halvleg var vi presse og valgte 
dårlige løsninger, så vi skulle i virkeligheden 
nok være tilfredse med det ene point. 
Horsens og Marienlyst høstede begge tre 
point mod os på hjemmebane, og indstillingen 
var bare ikke god nok. Vi var spildominerende 
og skabte uendelig mange chancer, men de 
ville det mere end os, og det var afgørende. 
de to nederlag placerede os på sidstepladsen 
i puljen, og muligheden for oprykning så ud 
til at være tabt. Men så fik vi uventet hjælp 
af Ry, som overraskende slog både jelling og 
oure, og da oure også tabte til Horsens, så var 
puljen helt åben igen. Nu var der kun to point 
op til den eftertragtede andenplads fra vores 
bundplacering, og vi havde én kamp tilbage, 
som altså skulle vindes. 

det var en foræring af en mulighed, dog 
måtte Ry ikke også få tre point over puljens 
tophold fra Marienlyst, så det var med spæn-
ding, at vi ventede på dette kampresultat en 
torsdag aften. undertegnede modtog heldig-
vis en positiv sms fra Marienlyst-lejren, og nu 
havde vi alle muligheder for at nå opryknin-
gen med en sejr på udebane i oure.
da vi med hjælp fra Franks iPhone4 endelig 
fandt vej til oure i en bus fyldt med tilhænge-
re, stod jesper for et anderledes kampoplæg 
med klare meldinger om en langt bedre ind-
stilling! Spillerne spidsede ører, og tændingen 
kunne tydeligt mærkes under opvarmningen. 
et VB-mandskab gik på banen og spillede 
efterårets absolut bedste kamp. Vi spillede, 
som vi havde trænet. Så længe oure ikke kom 
over midten, så var vi dominerende. Vi vandt 
nærkampene, vi kom først på bolden, og vi 
spillede os til mange chancer allerede tidligt 
i kampen. Vi havde troen på det. det var en 
sand fornøjelse at se holdet sprudle af glæde 
og vilje, og alle 13 spillere leverede en pragt-
præstation. Vi førte 3-0 (hattrick af Pernille 
laursen) med 18 minutter igen, og så slog 

oures skarpskytte til fra midten og fik redu-
ceret. Men stillingen holdt kampen ud, og 
forløsningen var stor. oprykningen lykkedes 
alligevel, og ekstra fornøjeligt var det at slå 
oure i en så afgørende kamp, efter at have 
tabt de tre forrige opgør til dem.
det har været en svær sæson. det indrømmer 
vi gerne. udfordringer har der været nok af, 
men kernen af talenter på dette nye mand-
skab giver håb om en lysere fremtid. der er en 
lille håndfuld spillere, som om et års tid eller 
to vil være aktuelle for klubbens flagskib, 3F 
holdet, og det er jo det, det hele drejer sig 
om, når vi ser bort fra resultater, målscore og 
oprykninger. Vi skal først og fremmest skabe 
spillere til 3F, selv om man godt kan glemme 
det lidt midt i kampens hede. derfor vil vi ger-
ne spille på det højeste niveau i dM ligaen, så 
vi kan give spillerne den nødvendige erfaring 
og ballast som forberedelse til landets bedste 
kvindeliga. 
I øjeblikket er der lagt op til en ny struktur 
på pigeungdom, og hvis den iværksættes, så 
kommer vi tættere på den ambition. Måske 
tiltrækker den også nye talenter, så vi for 
alvor kan skabe et konkurrencepræget mil-
jø og gøre opmærksom på, at der i VB sker 
spændende ting i kulissen.
Spillerne i u-18 afdelingen har i hvert fald 
bidraget med alt, hvad de kunne, og I fortje-
ner den største ros for jeres indsats og fan-
tastiske humør, selv når det var meget op ad 
bakke. I har knoklet, og jeres vilje til at lære 
og blive bedre har gjort selv de mest kolde og 
blæsende træningsaftener i piskende regn 
det hele værd.
Tak til afdelingsleder Finn for dit enorme 
arbejde under vanskelige forhold og Gitte 
holdleder for at sørge for AlT praktisk. Til slut 
skal Frank og jesper have den største tak for 
et meget lærerigt og ikke mindst underhol-
dende samarbejde. det har været en fornø-
jelse, og jeg håber, at vi kan fortsætte i det 
nye år.

Rikke Egsgaard

U-18 Piger M/11, efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1  Marienlyst    10  6  2  2  26 - 21  20  
2  Vejle B    10  4  2  4  16 - 14  14  
3  Jelling fS    10  4  1  5  13 - 11  13  
4  Oure-skolernes BK  10  4  1  5  20 - 20  13  
5  Horsens SIK    10  4  1  5  23 - 29  13  
6  Ry SK    10  3  3  4   7 - 10  12  
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U-18 Piger 7-mands efterår 
det skulle have været et 11-mandshold i 
A-rækken, men antallet af spillere var ikke 
som håbet, og holdet måtte trækkes efter den 
første turneringskamp mod FC Skanderborg. I 
øvrigt en kamp hvor vores u-15 A hold flot 
vikarierede og tabte 4-1. der var heller ikke 
fundet en træner til holdet, og i en periode så 
det lidt trist ud for vores hårdtprøvede u-18 
afdeling.
Heldigvis lykkedes det at blive eftertilmeldt i 
en 7-mandsrække, så alle spillere kunne kom-
me i kamp hver uge. det var helt afgørende 
for ikke at miste vores vigtige bredde. og for-
di vi kom med i turneringen lidt sent, var vi tre 
kampe bagud, så programmet blev ret stramt 
mellem de ugentlige træninger. det var da 
heller ikke muligt helt at mønstre de samme 
otte-ni spillere til disse hverdagskampe, så 
enkelte førsteholdsspillere fik lidt ekstra kam-
pe i benene, og den meget kompetente u-15 
afdelingen stillede ligeledes spillere til rådig-
hed. de afviklede endda to af de tre kampe, 
hvor vi var bagud, men vandt!
det blev til syv spillede kampe, to vundet 
uden kamp og så kunne vi ikke selv stille hold 
til den sidste. I alt 10 kampe, og hvis ellers alle 
klubber kunne finde ud af at indrapportere 
resultaterne, så kunne tabellen afsløre, at vi 
endte på en fjerdeplads med 16 point. en 
ganske fornuftig placering, der afspejler vores 

niveau udmærket. Vi har periodevis spillet 
noget rigtig flot fodbold, men vi har så sande-
lig også spillet noget fodbold, der hverken var 
fugl eller fisk!! en af årsagerne er formentlig 
det svingende fremmøde til træning og kamp 
blandt afdelingens næstbedste, men det skal 
der også være plads til i breddefodbold.
Vi kunne godt have leveret nogle mere over-
bevisende resultater; chancerne foran mål har 
været til mere, men skarpheden i de afgø-
rende situationer har manglet. der har på 
intet tidspunkt manglet vilje, men måske har 
det mere været et spørgsmål om parathed? 
Humøret har dog aldrig fejlet noget, og det 
har været yderst givende og særdeles under-
holdende for undertegnede at være med på 
sidelinjen. Tak til pigerne for masser af grin 
og lærerige oplevelser, og stor tak til Poul erik 
og u-15 afdelingen for kompetent assistance.

Rikke Egsgaard

  

U-18, Pige 7 mandsholdet
Øverst fra venstre: Line Rasmussen, Frederikke Simonsen, Katrine Jessen, Mathilde Grand, Rikke Egsgaard - 
Nederst fra venstre: Malene Toft, Anne Sofie N. Madsen, Nanna Rasmussen, Kristina Thomsen, Line Anderson.

U-18 Piger C/7 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Gaarslev GF    10  8  2  0  43 - 10  26  
2 Barrit GIF   9  6  2  1  32 - 20  20  
3 Horsens Freja     9  5  0  4  32 - 30  15  
4 Engum UI   10  2  2  6  12 - 32   8  
5 Vejle B   7  2  1  4  15 - 20   7 
6 Løsning IF   9  0  1  8  16 - 38   1  
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U-15 piger forår
u-15 Piger har igennem de seneste to år 
oplevet en støt tilgang af nye spillere, og års-
skiftet var ingen undtagelse.
Truppen blev styrket yderligere og kunne se 
frem til en sæson, hvor resultaterne gerne 
skulle fortsætte på rette vej.
Inden da skulle en travl indendørs sæson 
afsluttes, og det blev gjort med manér, da 
vores jBu B-hold (AB Polering) sluttede 
indendørssæsonen af med et jysk Mester-
skab.
de øvrige indendørs hold havde også en flot 
sæson, hvor Vejle Boldklub og pigerne fik 
vist flaget på bedste vis.

udendørssæsonen bød på puljesejr til vores 
7-mands piger. det skete i en pulje, hvor vi 
ofte måtte supplere med spillere fra de to 
11-mands hold – oftere end vi havde forud-
set og med et stærkere hold end ventet – og 
derfor bad vi jBu om at blive fritaget for 
deltagelse i Regionsfinalerne. en beslutning, 
som jBu respekterede og kvitterede med et: 
”Flot fair play af Vejle Boldklub,”
Vores andethold i B-rækken fik hentet en 
flot tredjeplads hjem i B1 11-mands.

Holdet fastholdt målet om flot teknisk fod-
bold igennem hele turneringen, og med 
langt hovedparten af pigerne som førsteårs, 
så må turneringen betegnes som yderst til-
fredsstillende.
Første holdet havde samme målsætning som 
andet holdet, og pigerne blev en overlegen 
vinder af A-rækken og var dermed klar til 
kampene om jM.
Semifinalen bød på lokalopgør mod jelling 
fS, som blev besejret efter straffesparkskon-
kurrence.
I finalen ventede Team Viborg, og vi var ikke 
helt klar de første 15 min., kom bagud 0–2, 
men havde flot kontrol over resten af kam-
pen. Vi fik dog ingen scoringer og måtte 
acceptere et fortjent nederlag på en dag, 
hvor modstanderen lagde bedst ud.
Samlet set have u-15 piger en særdeles flot 
forårssæson, med tilgang af nye og dygtige 
spillere, med udviklingen af en stor og tek-
nisk dygtig trup – og et trænerteam, der fast-
holdt samme spillestil på tværs af holdene.
Samtidig havde truppen en fantastisk foræl-
dreopbakning – et ekstra plus for piger og 
trænere.

U-15 piger

U15 Piger Mesterrække
Bagest fra venstre: Cheftræner Ole Gren Hansen, Nadja Vinkel Jensen, Michelle Poulsen, Emma Christensen, Natascha Brandt
Laura Dyg, Sarah Dyrehauge, Maja Ehmsen. Forrest fra venstre: Frida Møller, Lisa Borchert, Nanna Pedersen, Emilie Henriksen
Rana Ziraki, Isabella Brandt, Helene Andersen
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U-15 piger efterår 
Sommerpausen betød oprykning af årgang 
95 – og velkommen til årgang 97.
det betød også tilgang af helt nye piger, der 
på sædvanlig vis blev rigtig godt modtaget i 
en stor og talentfuld trup.
Forventningerne til de mange talenter var på 

forhånd store – og de blev til fulde indfriet.
Alle tre hold gik ubesejrede igennem turne-
ringen.
7-mands vandt deres række. Anne trådte 
til som holdleder midtvejs i turneringen og 
fastholdt den fælles stil med flot teknisk fod-
bold. Holdet kunne modsat i foråret spille 
turneringen igennem med meget få afbud 
og stor træningsindsats.
11-mands i A-rækken blev også vinder af 
deres række.
der var mange, der bød ind på holdet, og 
Martin og Poul erik formåede at fastholde 
spillestilen hele vejen igennem – trods de 
mange forskellige opstillinger. en spillestil, 
som modstanderne ikke kunne matche – og 
som i flere kampe gav fejende flot fodbold. 
Claudia kunne som holdleder sikre pigerne 
optimale betingelser til kampene.
11-mands Mesterrække sluttede turneringen 
af med indvielseskamp i VB Parken.
I sidste kamp blev Midtdjurs fejet af den nye 
kunstbane, og pigerne kunne fejre en suve-
ræn førsteplads, en formidabel efterårssæson 
og kvalifikation til næste års Mesterrække.
Pigernes vilje til at lære nyt gav bonus for 
hver kamp, der blev spillet – og der blev leve-
ret kampe, hvor pigerne spillede teknisk flot 
fodbold i særklasse.
kate sørgede som holdleder for at truppen 
fungerede perfekt, og lars sørgede for, at 
pigerne inden kampene var oppe i et ekstra 
gear.
Som cheftræner kan man kun være tilfreds 
med pigernes indstilling – og det fejende 
flotte spil som blev leveret det meste af tiden.

U-15 Piger A/11 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B    10  9  0  1  34 -  8  27  
2 Team Als   10  4  4  2  25 - 11  16  
3 Haderslev FK   10  5  1  4  15 - 12  16  
4 Team VAB    10  4  1  5  15 - 16  13  
5 Bramming B    10  3  2  5   7 - 15  11  
6 KB/NBSIF    10  0  2  8   4 - 38   2    

U-15 Piger B1/11 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Grindsted GIF   10  7  2  1  30 -  9  23  
2 FC Horsens    10  5  3  2  24 - 14  18  
3 Vejle B  10  4  1  5  20 - 22  13  
4 Vinding SF    10  3  3  4  16 - 24  12  
5 RHS Raarup    10  2  3  5  15 - 26   9  
6 Stensballe IK    10  1  4  5  15 - 25   7  

U-15 Piger C2/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B    10  9  0  1  60 -  4  27  
2 Bredballe IF (1)   10  9  0  1  46 -  9  27  
3 Gaarslev GF   10  5  0  5  22 - 37  15  
4 BPI    10  4  0  6  29 - 27  12 
5 Trelde GIF    10  3  0  7  12 - 37   9  
6 Taulov/Skærbæk IF   10  0  0  10  1 - 56   0  

U15 Piger A
Bagest fra venstre: Træner Poul Erik Jensen, Laura Petersen, Line Larsen, Sandra Keller, Julie Petersen, Regitze Christiansen
Frederikke Graversgaard, Line Rasmussen, Henriette Bårdsen, Træner Martin Madsen. Forrest fra venstre: Katrine Hauge
Thea Korsgaard, Ida Kristensen, Anne Sofie Madsen, Louise Stald, Rikke Laursen, Ida Christensen
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Man kun også kun være tilfreds med et træ-
nerteam, hvor der samarbejdes på tværs af 
holdene – og hvor samtlige piger kunne få 
glæde af de enkelte træneres kunnen.
Stor tak til dag, der hjalp til undervejs.

Kvindelandskampene på Jokri Park gav U-15 
Piger ekstra arbejde i hele 2010
Pigerne var i aktion før kampene – med udde-
ling i dagene før spilledagen for 3F i Vejle 
Midtby, med uddeling for 3F før kampene og 
med at hjælpe dBu´s landsholdsklub.
Samtidig kunne holdet byde ind med under-
tegnede, der på vegne af Vejle Boldklub 
kunne assistere dBu som guide for ueFA´s 
delegerede til kampene.
Tak til jer piger for den store indsats – og 
til jer forældre, der tog en ekstra tørn med 
opgaverne. dBu og 3F sender en hilsen til os 
alle for en stor indsats.
udendørs turneringen er slut, men u-15 
Piger går ikke i vinterdvale.
Forude venter en lærerig indendørs sæson, 
hvor vi lufter hovedet ud – og leger med nye 
tekniske og taktiske ting.
Samtidig kan vi fastholde en grundform, der 
især vil gavne vores dBu u-14 og u-16 piger, 
der er udtaget til talentsamlinger. Talenter, 
der er meget dygtige – udtaget fra en stor 
trup af piger, der indeholder endnu flere 
talenter, hvilket også fremtiden vil vise.
Tak til alle u-15 Piger, trænere, ledere – og til 
jer forældre, der i meget stort antal har vist 
en særlig god opbakning omkring truppen.
en speciel tak til ole Brandt, der i år tog 

opgaven som afdelingsleder.
de kampe, som du tog – de resultater vil vise 
sig i årene fremover.

Cheftræner Ole Gren Hansen

U-15 Piger, 7-mands
Bagest fra venstre: Ida Christensen, Michele Andersen, Sandra Keller, Nanna Rasmussen, Nikoline Poulsen, Natasha Hansen. 
Forrest fra venstre: Emma Andersen, Louise Stald, Ida Kristensen, Thea Korsgaard, Arlinda Preniqi

U-15 Piger M/11 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B   14  13  1  0   66 -  9  40  
2 FC Horsens   14  10  3  1   45 - 16  33  
3 Skovbakken IK   14  10  0  4   46 - 19  30  
4 Kolind/Midtdjurs  14   7  2  5   38 - 31  23  
5 Hedensted IF    14   6  2  6   42 - 24  20  
6 Galten FS   14   3  0  11  16 - 67   9  
7 FC Frederiksbjerg  14   2  0  12  23 - 63   6  
8 Romalt IF   14   1  0  13  13 – 60   3  

U-15 Piger A/11 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B    8  7  1  0  45 -  4  22  
2 Stensballe IK   8  4  1  3  15 - 16  13  
3 FC Skanderborg 8  4  1  3   8 - 11  13  
4 FC Horsens    8  2  0  6   9 - 27   6  
5 Egebjerg IF    8  1  1  6   3 - 22   4   

U-15 Piger C/7 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B     7  6  1  0  45 -  6  19  
2 Gauerslund IF   7  6  0  1  22 -  9  18  
3 Gaarslev GF     7  5  1  1  28 -  5  16  
4 Ammitsbøl SG&I   7  3  0  4  14 - 27   9  
5 Firehøje IF     7  3  0  4  12 - 25   9 
6 FC Grejs-Dalen  7  3  0  4  10 - 18   9 
7 Trelde GIF   6  0  0  6   0 - 18   0 
8 Taulov/Skærbæk IF  6  0  0  6   0 - 23   0 
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Limone Cup 2010
lørdag den 16. oktober kl. lidt i 12 var der 
stort opbud på pladsen foran Vejle Gl. Sta-
dion.
u-13 og u-15 Piger var rejseklare, kufferter-
ne (meget store) var pakket, og forældrene 
stod klar til at sende piger og ledere sydpå 
til Italien.
56 deltagere – heraf 42 piger og 14 ledere – 
havde forberedt sig til turen.
Hos u-15 Piger var der blevet brugt meget tid 
på planlægning, og truppen havde styrket 
sig på ledersiden, hvor lene, Annette, Tove, 
Nicklas, erik og Steen havde meldt sig klar til 
at tage med og sikre optimal hjælp omkring 
truppen.
det betød at vi på træner-/ledersiden (Mar-
tin, Poul erik, Anne, kate og undertegnede) 
kunne holde særligt fokus på kampene.
lidt over kl. 12 kunne bussen sætte kursen 
sydpå med kø ved kolding som tidsrøver og 
med stop ved Fleggaard som første ”kunst-
neriske” indslag på turen. Pigerne nød tiden 
i slikparadiset, og inden længe var bussen 
klar til turen sydover – og dog. Snart var 
næste kø klar til at tage mere af vore chauf-
førers dyrebare køretid.
en køretid, der skulle vise sig at blive mere 
og mere dyrebar, da en forkert afkørsel via 
Celle, stop i det sydlige Tyskland med eks-
ploderende partikelfilter – og endnu en for-

kert afkørsel i Innsbruck betød, at ankomst 
til forlystelsesparken Gardaland blev rykket 
yderligere og yderligere. den forkerte vej! 
da ankomsttiden på GPS viste 12.30, fik vi 
melding om, at Silkebus (vores busselskab) 
havde problemer med en af deres andre 
busser, der holdt stille i Østrig. Vi valgte at 
køre direkte til Garda Village med henblik på 
indkvartering – og dermed ingen Gardaland, 
men derimod en bus stand by til at redde de 
strandede i Østrig.
Vi udnyttede dog den tidlige indkvartering, 
og trods koldt og fugtigt vejr kunne pigerne 
nyde deres bungalows med varme – de ste-
der hvor Martin ikke lige havde rodet med 
indstillingen…
Tidligt i seng, pigerne var trætte – lederne 
var ikke – så blandt lederne var der dømt 
hygge med tonsvis af cachew nødder og vit-
tige indfald – skyllet ned med   … Nescafé.
Mandag morgen var der dømt meget tidlig 
morgenvækning.
Vi skulle aflevere u-13 piger først, inden 
turen gik videre til Montichiari.
Vi havde rykket tidsplanen en ekstra halv 
time til den gode side, men strømsvigt i 
bussen hjalp os ikke i den rigtige retning. 
Forsinket af sted, store problemer med at 
forcere for lave broer til u-13 pigers spille-
sted – og dermed forsinket ankomst til vores 
spillested. Så sent at kampen startede, da vi 

Hele truppen af U-13 og U-15 piger nyder solen ved Gardasøens bred.
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ankom. en kamp, som dog var imellem VB 
1 og VB 2, der begge spillede i samme pul-
je i stærkeste 11-mands række. Pigerne var 
dog hurtige, blev kampklare og leverede en 
seværdig og teknisk flot spillet kamp. VB 1 
trak sig ud af kampen som vinder med 2–0. 
Samme VB 1 slog senere Vipperød med 1 – 0, 
hvorefter VB 2 helt ufortjent tabte med 0 – 1 
til finske HYPS Rosso. VB 2 tog dog revanche 
mod B52 Aalborg i dagens sidste kamp, hvor 
de leverede en toppræstation i  –0 kampen. 
Inden da havde VB 1 spillet HYPS Rosso ud 
af banen med en 3–0 sejr og havde lagt sig i 
spidsen af puljen.
Begge 11-mands hold havde lagt flot ud, selv 
om VB 2 havde fortjent flere point.
Vore 7-mands piger spillede også i Monti-
chiari.  Holdet lagde ud med 4–0 over Fjorda-
ger og 2–0 over Gadstrup 2. I dagens sidste 
kamp havde pigerne det meste af spillet, 
men ind ville bolden ikke – og så blev det i 
stedet til et 0–2 nederlag til Vindinge.
Alle tre hold kunne nyde godt af ”VB-lejren” 
på stadion, hvor frokosten af den nærings-
rige slags kunne indtages til stor misundelse 
for andre hold. Holdlederne sørgede for, at 
alt fungerede perfekt, og selv vejret var med 
os. Søndagens gråvejr var afløst af flot sol-
skin til første kampdag.
Retur til Garda Village, så pigerne kunne 
komme i bad.
Sandra måtte dog lige en tur forbi hospita-
let i dezencano for at få tjekket en skadet 
albue. Hun slap for brud, men kom retur med 
armen bundet ind – og nul fodbold resten af 
turen.
Aftensmaden med sædvanlige mængder af 
pasta og trætte piger, der én efter én selv 
bød ind med tidlig sengetid.

Blandt lederne var ingen træthed at spore, 
og noget af aftenen kunne nydes udendørs 
i godt selskab med humørfyldte indslag. 
Humøret toppede særligt hos lene og kate, 
men de havde jo også fra forsædet varmet 
op, siden bussen forlod Vejle…
Tirsdag var pigernes shoppingdag. Sirmione-
halvøen passede perfekt til lejligheden, vej-
ret var helt i top og pigerne fik nogle gode 
timer omkring halvøens mange hyggelige 
pladser.
Retur på Garda Village fandt enkelte piger 
vej til poolen, der trods køligt vand alligevel 
tiltrak pigernes lyst til en dukkert.
Tidligt i seng om aftenen – lederne holdt 
igen ud en smule længere.
onsdag tidligt op. Tre steder skulle bussen 
aflevere friske og spilleklare piger.
11-mands holdene blev sat af først i Rivoltel-
la, som ikke lå langt fra indkvarteringsstedet.
På sædvanlig Italiensk manér blev portene til 
stadion ikke åbnet før end nødvendigt, men 
ventetiden blev brugt på teknisk leg med 
bolden – og med bekymring blandt lederne, 
om det nu var det rette sted. det var det, og 
pigerne indtog stadion, og straks blev en ny 
VB-lejr etableret. Holdlederne havde nu for 
alvor fundet rytmen, og der var fuld service 
på hele kampdagen.
VB 1 lagde ud med kampen mod Østbirk, 
som vi vandt med 2–1.
VB 2 fik endelig en sejr med 1–0 over Vip-
perød. Holdet blev bedre og bedre for hver 
kamp.
efterfølgende vandt VB 2 med 2–0 over Øst-
birk, og fik sluttet turneringen flot af.
VB 1 sluttede af mod B52 Aalborg hvor femte 
sejr på stribe kom i hus. Inden da var puljesej-
ren – og pokalen – kommet i hus da HYPS 

Lokalopgør 1500 km sydpå… VB-7 i udebanedragter møder Bredballe i Montichiari
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Rosso vandt over B52 Aalborg. det skete med 
fuld støtte fra VB-pigerne – og det kunne 
høres – og kunne ses på de finske pigers vilje 
til at vinde kampen.
Bussen hentede 11-mands pigerne, kørte 
retur til Garda Village – og videre for at hen-
te 7-mands pigerne. Til denne tur blev bussen 
fyldt af næsten alle piger, der dermed nåede 
frem til at heppe på 7-mands.
7-mands spillede sidste dag igen i Montichia-
ri. Gadstrup 1 blev besejret med 4–1 i dagens 
første kamp, hvorefter det lidt skuffende 
blev 0–0 mod Bredballe. ejby blev besejret 
med 2–0 i sidste kamp, og dermed sluttede 
pigerne på andenpladsen. Med lidt mere 
held havde pigerne toppet rækken, men det 
ændrer ikke på et hold, hvor der blev budt 
flor ind fra alle.
Retur til Garda Village hvor enkelte tilba-
geblevne ledere havde arrangeret fødsels-
dagsbord til laura P. og Annette. Vejret var 
perfekt, og lagkagerne kunne nydes i selskab 
med en trup i høj stemning.
Aftenen blev brugt til forberedelse af hjem-
turen, og den lidt senere sengetid udnyttede 
pigerne til spadsereture i området. Pigerne 
var dog trætte, og igen måtte lederne stå for 
aftenunderholdningen. Cheftræneren måtte 
dog give afkald på det gode selskab med en 

ryg i større problemer end ellers, og måtte 
tage til takke med værelseskammerat Niklas´ 
gode selskab og Inter–Tottenham at rette 
blikket imod.
Torsdag var pigerne godt forberedte så ren-
gøring og udtjekning af værelser forløb per-
fekt.
Ventetiden blev brugt på holdfoto og en god 
frokost, inden turen gik hjemad.
Hjemturen var også præget af forsinkelser, 
spisested blev overset, men vi fik da Macd på 
menuen alligevel. de fleste fik en god natte-
søvn, og de morgenfriske kunne gøre de sid-
ste indkøb ved Fleggaard inden vi krydsede 
grænsen. kl. 9.20 kunne Vejle gamle Stadion 
igen indtages – nu med glade og trætte VB-
piger – med en stor fodboldoplevelse ekstra 
med hjem i bagagen.
en stor tak til vores medfølgende forældre, 
der tog en tørn som holdledere på turen.
jeres indsats var guld værd.
Tak til de forældre, der valgte selv at køre til 
Italien og som kom for at støtte os.
en særlig tak til Inge larsen fra danish Sports 
Travel, der sørgede for, at vi fik flest mulige 
ønsker opfyldt og dermed fik perfekte ram-
mer om en særlig god oplevelse.

Ole Gren

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

Programuddelere



118

U-13 og yngre piger

Halvandet års ”landflygtig-
hed” er nu slut. efter siden 
sommeren 2009 ikke at have 
haft foden under eget bord, 
kan vi nu se frem til at komme 
”hjem” til VB, når VB Parken 
– endelig, endelig – kan indta-
ges.
der skal endnu engang lyde 

den allerstørste tak til den jyske Idrætsskole 
samt til Hover IF for lån af baner – vi er meget 
taknemmelige for den fine behandling, vi har 
fået.
Skjules kan det dog ikke, at det ikke har været 
en ganske problemfri tid. de yngste piger har 
klaret perioden bedst. de har trods alt på 
Idrætsskolen kunnet blive i lokalmiljøet på 
Nørremarken og har dygtigt formået at til-
trække nye piger, så medlemssituationen nu 
så småt begynder at se lovende ud. Specielt 
for årgang 2001’s vedkommende, men også 
andre årgange er begyndt at røre på sig. 
en stor tak til Troels, jytte og Anne for stort 
arbejde med de mindste piger.
Mere dystert ser det ud for de lidt ældre. 
Her har udflytningen til Hover i den mod-
satte ende af byen i alt fald betydet, at det 
har været svært at tiltrække nye spillere fra 
lokalområdet. u-13 kunne dog i foråret stille 
et meget stærkt 11-mandshold, men med 
97’erne rykket op efter sommerferien har der 
kun været 98’ere nok tilbage til et 7-mands-
hold, som i den grad har savnet modstand. 
det er vort store håb, at vi henover vinteren 
kan tiltrække spillere til holdet, så vi i foråret 
atter kan tørne ud på den store bane.
Årgang 99 er en virkelig akilleshæl – helt 
blank!
Med VB Parken som base kan vi dog nu få sat 
turbo på hvervetiltag i alle de yngste rækker.
Men ingen tvivl om, at vore afdelinger – i lig-
hed med klubbens øvrige afdelinger - i den 
grad trænger til at blive genforenet med de 
øvrige igen og atter få et klubliv op at stå.
Tak til forældre og andre hjælpere omkring 
holdene. en særlig tak til Michael Henriksen 
for udvist venlighed og hjælpsomhed. Sidst, 
men ikke mindst tak til pigerne for godt 
humør og altid udadlelig optræden. I gør god 
reklame for VB-logoet!

Ole Kristensen, afdelingsleder

U-13 piger/11 forår
et meget fint forår blev grundlagt allerede 
indendørs. Vort bedste jBu-hold vandt sik-
kert såvel sin pulje som regionsfinalestævnet 
i HeI-hallen med tre sejre i de tre kampe. Ved 
det jyske mesterskab i Mejrup skuffede hol-
det imidlertid med alt for mange uafgjorte 
kampe, hvilket forhindrede adgangen til slut-
kampene.
Med vort beskedne spillerantal havde vi ind-
stillet os på i lighed med efteråret 09 at del-
tage i 7-mands turneringen, men kort inden 
turneringsstart oplevede vi en glædelig med-
lemstilgang på ikke færre end otte spillere, 
hvoraf de seks kunne gå direkte ind på før-
steholdet. efter en udtrækning i Silkeborg/
Århus-kredsen lykkedes det os i halvtolvte 
time at få plads i 11-mandsturneringen. den 
korte frist levnede ikke den store mulighed 
for at forberede spillerne - af hvilke kun de 
færreste havde prøvet den store bane før - på 
tilværelsen i 11-mandsrækken, men vi fik da 
et par hurtige træningskampe op at stå. det 
blev 3-3 mod VB u-15 B og 3-0 over Gauers-
lund u-15.
Turneringskampene blev én lang sejrsmarch. 
kun Galten formåede at holde så nogenlunde 
trit med det vejlensiske lokomotiv, men med 
4-1 og 3-1 blev også dette hold sat på plads. 
Facit blev 30 point for de 10 kampe og en mål-
score på 56-4.
Holdet var nu klar til kredskampene, hvor 
man efter at have været oversidder i første 
runde, trådte ind i kvartfinalen. lodtræknin-
gen – hjemmekamp mod Nr. Bjært/Strandhuse 
– lovede godt for videre deltagelse, og ambi-
tionerne var store. det skulle dog gå anderle-
des. Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt i den 
kamp. et målmandsdrop efter blot 45 sekun-
der kostede en gæsteføring, og med keeper 
Ida kristensen udgået med to forstuvede fing-
re efter 10 minutter og hendes navnesøster 
Ida Christensen på mål – en af de få VB’ere, 
der fysisk kunne matche spillerne fra kolding-
forstaden – ja, så var det op ad bakke. VB 
havde chancerne til at komme ind i kampen 
via et par friløbere, men det endte med et 0-3 
nederlag og et skuffende exit. kjellerup blev 
jysk mester.

VB skulle selvfølgelig forsøge at genvinde 
titlen i Fredericia fF’s traditionelle Mad-
sby Cup. det gik også perfekt i indledende 
runde, som blev vundet efter sejre over Hil-

Ole Kristensen
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lerød 2 og tyske kaltenkirchen samt 1-1 mod 
Gug (de senere finaledeltagere ved jM) - det 
udlignende mål sørgede emilie Henriksen for 
i sidste minut direkte på frispark. I kvartfina-
len måtte holdet imidlertid se sig slået af de 
senere vindere fra Hillerød 1, et meget stærkt 
hold, som satte VB’s begrænsninger i relief: 
de rødblusede rådede over et teknisk dygtigt 
hold med mange brillante og hurtige spillere, 
men samtidig også med mange 98’ere og med 
udtalte problemer over for fysisk stærke hold.
Alt i alt dog et herligt forår. Søde og dygtige 
piger med et stort potentiale.
Fiduspokal til laura Petersen, trøjen til anfø-
rer emilie Henriksen.
Tak til Annette Petersen, lauras mor, for at 
lægge hus til vores sommerafslutning. Tak til 
Anne og Helle for godt samarbejde.

U-13 piger /7 forår
Med 19 spillere i afdelingen kom 7-mandshol-
det aldrig til at ”stå på egne ben,” men hel-
digvis stod der altid spillere fra 11-mandshol-
det klar til at hjælpe.
Holdet var med i toppen hele sæsonen. Spe-
cielt de to kampe mod det stærke tophold fra 
Højen var mindeværdige. udekampen blev 
vundet 1-0 efter et ”tyveri” på linje med det 
store engelske postrøveri. efter trykkende 
Højen-dominans og adskillige skud på VB-
rammen lykkedes det Cecilie juhler på et til-
fældigt opløb at sikre VB-sejren kort før tid.
den omvendte kamp blev vundet 2-0 efter en 
7-mandskamp på et meget højt niveau.
VB sluttede et point efter Højen, men da de 
grøntrøjede piger fra Vejle-forstaden spillede 
med aldersdispensation, kunne de ikke i del-
tage i regionsfinalestævnet og måtte over-
lade pladsen til VB.
På en dag, der på Hinnerup Stadion både bød 
på styrtende regnvejr og strålende sol, forblev 
det nær ved og næsten for vejlenserne.
efter et heldigt 0-0 resultat mod værtsklub-
ben Hinnerup og 4-1 over Ry havde VB-piger-
ne det i egne fødder at kvalificere sig til fina-
len. det krævede en sejr over VRI, men trods 
fine vejlensiske muligheder blev det til et 0-1 

U-13 PIGER 
Bagest fra venstre: Helle Kristensen (holdleder), Cecilie Juhler, Ditte Møller, Sofie Krabbe, Cathrine Andersen, Ole Kristensen 
(træner). Forrest fra venstre: Laura Petersen, Ditte Marie Henriksen, Annika Saul, Laura Nyrup, Marika Skov

U-13 Piger /11 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B    10  10  0  0  56 -  4  30  
2 Galten FS    10   8  0  2  41 - 15  24  
3 Ans IF    10   5  0  5  20 - 28  15  
4 Silkeborg IF    10   2  2  6  24 - 36   8  
5 TMG      10   2  1  7  17 - 45   7  
6 BMI   10   1  1  8  19 - 49   4    
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U-13 Piger C1/7 efterår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Vejle B    7  7  0  0  89 -  3  21  
2 FC Horsens   7  6  0  1  41 -  7  18  
3 Brædstrup IF    7  5  0  2  40 - 20  15  
4 Hatting/Torsted IF   7  4  0  3  24 - 26  12  
5 RMÅ    7  3  0  4  38 - 26   9  
6 Hedensted IF    7  2  0  5  22 – 53   6  
7 Give Fremad     7  1  0  6   9 - 67   3  
8 Bredballe IF    7  0  0  7   6 - 67   0  

U-13 Piger C2/7 forår
Kampe, Mål og point

  k v u t mål Point
1 Højen G & U    10  8  0   2  46 -  7  24  
2 Vejle B    10  7  2   1  41 - 20  23  
3 Egtved IF    10  5  0   5  43 - 54  15  
4 Ammitsbøl SG&I  10  4  2   4  41 - 33  14  
5 Bredballe IF   10  3  2   5  22 - 27  11 
6 Engum UI    10  0  0  10  12 - 64   0   

nederlag mod de lavtstående blågule. Bl.a. 
havde banens mindste, ditte Marie Henriksen, 
et hovedstød på underkanten af overligge-
ren, og her kunne man godt have ønsket sig 
”Hawk-eye” eller en ekstra baglinjedommer 
til at konstatere, hvorvidt den bold nu havde 
været inde…
Men også en fin sæson for 7-mandsholdet 
trods de manglende marginaler.
Fiduspokal til Annika Saul.

 

U-13 piger/7-1 efterår
Med alle 97’erne rykket op til u-15 og ingen 
99’ere i afdelingen stod vi tilbage med syv 
spillere årgang 1998 samt ditte Marie Henrik-
sen fra 2000.
det kunne vi selvfølgelig ikke bygge meget 
11-mandsbold op på, så holdet blev tilmeldt 
den bedste 7-mandsrække under region 3.
Niveauet her var dog afskrækkende lavt og 
vort hold tilsvarende talentfuldt. Sportslig 
mening gav kun kampen mod FC Horsens, og 
VB cruisede sig igennem med max.point og en 
målscore på 89-3 (!). kun afbud fra Hatting-

Torsted gjorde sandsynligvis, at vi ikke nåede 
de 100 mål…
Holdet skal roses for at holde tempo og kon-
centration til dommerens sidste fløjt – også i de 
kampe, hvor man efter kort tid førte tårnhøjt. 
Som sagt var der kun modstand fra FC Hor-
sens’ side, som i kampen i Hover forsvarede sig 
bravt. Trods monumental spilovervægt til vær-
terne førte horsensianerne 1-0 til en halv snes 
minutter før tid, hvor Sofie krabbe med to mål 
afgjorde kampen til VB’s fordel.
I forbindelse med årets kvindelandskampe på 
jokri Park har afdelingen med hjælp fra u-15 
stillet rutinerede boldpiger til rådighed hver 
gang.
Sæsonen sluttede i lighed med sidste år med 
en tur til limone Cup i Italien sammen med 
u-15 afd. efter en forsinket nedtur og en regn-
fuld søndag vendte alt sig til det bedre – også 
vejrmæssigt – og vi havde nogle dejlige dage. 
Vi havde hun syv piger af sted, og de mang-
lende udskiftningsmuligheder kunne selvføl-
gelig mærkes, da vi den første turneringsdag 
skulle spille to næsten hele kampe stort set i 
træk. Holdet gjorde dog en god figur, og kun 
nogle drops forhindrede VB i at vinde puljen. 
På kunststofbanen i Calcinato blev det 3-3 mod 
Snekkersten 1 (de senere vindere) samt 1-2 
mod Aabyhøj. To dage efter slog vi Snekker-
sten 2 9-0 i en placeringskamp.
Vi nød dog til fulde den dejlige sol ved Gar-
dasøen, den gode forplejning og en fin udflugt 
til Sirmione-halvøen. Tak til Pernille Henriksen 
for rejseselskab og hjælpende hænder og til 
rejsearrangør ole Gren for tilrettelæggelse af 
turen.
da vi ikke har den store lyst til endnu et halvår 
med manglende sportslige udfordringer, håber 
vi meget på en så stor tilgang, at vi kan tilmel-
des 11-mandsturneringen i foråret 2011.
Tak til Michael Henriksen og Torben juhler for 
varetagelse af fløjten ved vore kampe og til 
øvrige forældre for tøjvask, kørsel, kagebag-
ning etc. Tak til emilie Henriksen for hjælp ved 
træning. Tak til Helle for perfekt varetagelse af 
holdlederjobbet.
På gensyn i 2011!

Ole Kristensen

Anfører Emilie Henriksen er havnet i en sandwich i kvartfina-
len mod Hillerød ved Madsby Cup
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U-9 og U-10 piger
efter vi for halvandet år siden igen fik gang 
i de mindste piger, har afdelingen haft stor 
succes.
I indesæsonen 2009-10 var der tilmeldt et 
enkelt hold i jBu’s turnering. Her klarede 
pigerne sig rigtig fint med mange flotte 
kampe. og udover turneringen deltog holdet 
i flere stævner i nær og fjern. Pigerne star-
tede indesæsonen med at kvalificere sig til 
en A-finale og efterfølgende besætte første-
pladsen. Herefter var linjen lagt for resten af 
vinteren. Holdet fik flere pokaler og medaljer 
med hjem til samlingen. dog måtte de fire 
gange se sig henvist til andenpladsen pga. 
målscoren. Men siden har de trænet meget i 
afslutningerne, så de nu er blevet meget bed-
re til at score på chancerne.
 Afdelingen fik henover vinteren tilført nye 
spillere, og det fortsatte også i foråret. Piger-
ne startede forårssæsonen med at deltage 
i Fætter BR Cup i erritsø. de spillede nogle 
gode kampe, og resultatet var over al for-
ventning. derudover deltog pigerne i Madsby 
Pigecup op til sommerferien. efter tre vundne 
kampe lørdag og en vunden kamp søndag, 
var det sidste kamp, der blev afgørende. den 
tabte pigerne desværre, men de endte på en 
flot andenplads. 
den store tilgang af nye piger resulterede i, at 
vi i efteråret har haft to hold tilmeldt turne-
ringen, et u-9 samt et u-10. u-9-pigerne har 
klaret sig godt, og alle spillerne har udviklet 
sig positivt til stor glæde for forældre og træ-
ner. u-10-pigerne har spillet suverænt. I jBu-
regi fik de i sidste runde af turneringen sit 
første nederlag i 11 måneder!
den sidste weekend i august deltog u-10 
pigerne i Solsikke Cup i Morud på Fyn. efter 
to sejre og en uafgjort endte vi som vinder af 
puljen og skulle derfor i A-finalen. Her tabte 
vi første kamp og vandt den sidste. Pigerne 
tog fra Fyn med en flot andenplads, så man 
må sige, at klubben har nogle små talenter 
løbende rundt. 

efter sommerferien er der kommet yderligere 
spillere til klubben, så vi nu i vinter kan prøve 
at deltage i et par stævner for u-11 piger. 
Truppen er oppe på 17-18 spillere nu, og det 
glæder alle omkring holdet, at pigerne bliver 
ved med at fungere så godt socialt trods den 
nu store spredning af årgange. Men det kan 
måske skyldes, at de voksne omkring holdet 
afholder hyggedage for både børn og voksne. 
Til indesæsonen 2010-11 er to hold tilmeldt 
turneringen. udover det vil vi deltage i diver-
se stævner med et u-11 hold, idet vi i efteråret 
har kunnet tage imod 4 piger årgang 2000. 

dette hold bliver så suppleret med et par dyg-
tige u-10 piger.
Nu kan vi så kun håbe, at der kommer flere 
dygtige piger ind omkring holdet. det opti-
male vil være, at vi til foråret kan dele piger-
ne op til træning, så de får mest muligt ud af 
træningsdagene. der er stort spring i alder og 
niveau. Alle omkring holdet er optimistiske, 
idet pigerne den ene gang efter den anden 
gør god reklame for sig selv og klubben, når 
vi er ude at spille - og det både sportsligt og 
socialt. Pigerne får desuden stor ros for den 
måde, de modtager nye spillere på.
Så generelt har afdelingen haft stor succes i 
året, der er gået, og det skulle så gerne fort-
sætte til stor glæde for pigerne, de voksne og 
klubben.
der skal lyde en stor tak for forældreopbak-
ningen. og tak til jytte for at indvillige i at 
hjælpe Troels med trænergerningen. og selv-
følgelig en stor tak til Troels, fordi han lægger 
så megen tid og energi i vores piger. Han har 
stor andel i den sportslige og sociale succes.

Anne Thomsen, holdleder 

Maling
Tapet

Panelgardiner
Plissegardiner
Lamelgardiner
Rullegardiner

Persienner

Lad os give dig 

ET GODT TILBUD!



122

U10 Piger: 
Holdleder Anne Thomsen, Sascha Agerskov, Liv Sørensen, Renathe Dalgaard, Amanda Rix, ass.træner Jytte Rasmusen, træner 
Troels Troelsen, Frederikke Kristiansen, Laura Schytte, Katrine Thomsen, Rikke Troelsen, Louise Jensen

U9 Piger: 
Holdleder Anne Thomsen, Emma Sigtenbjerggaard, Zahra Haydari, Tanja Kristoffersen, ass.træner Jytte Rasmusen, træner 
Troels Troelsen, Sonja Kesawan, Helena El Sayed, Maya Dilling 
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VB Holding A/S

Vejle Boldklub Kolding 
Topfodbold i regionen 

Vejle Boldklub og kolding FC præsenterede 
ved et pressemøde - kort før dette årsskrift 
gik i trykken - rammerne for det spæn-
dende samarbejde, der på sigt skal skabe et 
tophold i trekantregionen. klubbens navn 
bliver Vejle Boldklub kolding og vil fra star-
ten – den 1. juli 2011 - få hjemmebane på 
jokri Park i Vejle. 

lars Skou formand for Vejle Boldklub Hol-
ding A/S fortæller om baggrunden for Vejle 
Boldklub kolding. 

- Hele baggrunden for projektet er en fælles 
tro på, at vi sammen er stærkere, end vi er 
hver for sig. Vejle Boldklub kolding er vores 
chance for at sikre topfodbold i regionen. Vi 
er sikre på, at fans og tilskuere har samme 
interesse som os – nemlig at se et fodbold-
hold, der vinder og spiller i toppen af Super-
ligaen. det handler ikke om at kigge et halvt 
eller et helt år frem, men at se Vejle Bold-
klub kolding i et lidt længere perspektiv. det 
koster mange penge at være med i toppen 
af dansk fodbold, og det bliver ikke billigere. 
Men med et kommende opland på 250.000 
mennesker og et stærkt erhvervsliv har vi 

gjort vores for at kigge ind i fremtiden, siger 
lars Skou.   

Målet for den nye klub er klart, fortæller for-
manden:    

- Vores vision er på sigt at måle os med klub-
ber som oB og FC Midtjylland. Vi skal altså 
skabe et hold, der kan blande sig i medalje-
kampen i hver sæson. og dermed også kva-
lificere sig til de europæiske turneringer. Vi 
går efter at vinde, og vi har tålmodigheden 
til at skabe noget stort på den lange bane, 
siger lars Skou.
 
- Forretningsmæssigt er vores mål at opbygge 
danmarks bedste kommercielle sportsklub 
for både erhvervskunder og private kunder 
baseret på netværk og gode oplevelser, siger 
lars Skou. 

Lars Skou

Topfodbold i regionen
VEJLE BOLDKLUB KOLDING

Logo på spillertrøje

Hjemmebanedragt
Røde trøjer, hvide shorts og hvide strømper

Udebanedragt
Hvide trøjer, blå shorts og blå strømper

Spillesteder
Vejle Boldklub koldings førstehold får 
hjemmebane på jokri Park i Vejle, mens 
reserveholdet og u/19- og u/17-ligaholde-
ne får hjemmebane på kolding Stadion.

Dagligdagen
Vejle Boldklub koldings hold får hjemme 
på det moderne træningsanlæg
VB Parken i Vejle, og administrationen vil 
holde til på jokri Park i Vejle samt have 
afdeling på kolding Stadion.



Hovedsponsor 
Frøs Herreds Sparekasse

 

stadionsponsor 
Jo-Kri A/S

 

CHampions Club 
Skyttehuset ApS

HTH Køkkenforum

Munkebjerg Hotel

Universal Transport & Flytteforretning ApS

Kpmg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tønnes & Ulstrup A/S

Lastas A/S

Intersport/H.C. Sport A/S

Fredericia Furniture A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Lumiere A/S

Stærk A/S

Triax A/S

Vejle Turisttrafik

Anders Andersen's Rengøring

Aakjærs A/S

Reidarsborg A/S

Ksl Grøn Service A/S

Petrowsky A/S

5E Byg A/S

Carlsberg Danmark A/S

Digitalhuset

Lokal-Bladet Budstikken A/S

TDC Erhvervs Center Vejle C ApS

Lido Fitness 

K. Kristoffer Larsen Holding A/S 

Palle Iversen A/S

 

eksklusivsponsorer 
Hummel A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Sydbank A/S

Tre-For A/S

Carlsberg Danmark A/S

Jo-Kri A/S

Frøs Herreds Sparekasse

Torvehallerne A/S

Rohden Gods v/ Anders Kirk Johansen 

Lokal-Bladet Budstikken A/S 

Give Elementfabrik 

 

 

platinsponsorer 
Bdo Scanrevision Statsautorise-

ret Revisionsaktieselskab

R2 Group A/S

Palle Iversen A/S

Danske Bank A/S Vejle Afd.

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Ugeavisen/ Vejleposten

Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vejle

Zeta Invest ApS

TDC A/S 

Hanssen 

Fredericia Furniture 

Vejle Amts Folkeblad 

 

Guldsponsorer 
Vinding Gruppen A/S

Sole Minkfoder A/S

Restaurant Neptun ApS

Isabella A/S

Morong Safaris

Jyske Bank A/S Vejle

Mediaboost V/ Lene Brøndum

Tøjeksperten Buch A/S

Comwell Kellers Park P/S

Allan Hansen Automobiler A/S

Loyalty Factory

Bowl’n Fun Vejle ApS

Share It 

G. Funder 

Q8 

Stark 

 

sølvsponsorer 
AON Denmark A/S

Bagger-Sørensen & Co. A/S

Barrit Malerforretning A/S

Bsm Reklamev/ Brian Madsen

Bøje & Brøchner a/s

Vejle BoldkluBs samarBejdspartnere



Campex Holding ApS

Comfort Center

Dansk AMP A/S

Den Jyske Sparekasse - Vejle

Elgiganten A/S

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841g/S

Garant Byg A/S

Give Boghandel v/ Henrik Henriksen

Hoka Tæpper & Gulve ApS

J K Pavilloner ApS

JTT Conveying A/S

Kelly Schultz Consult

Lemminkäinen A/S

Lett Advokatfirma

Lindved El A/S

Murermester Bent Olsen A/S

Pricewaterhousecoopers Stats-

aut.Revisionsaktieselskab

Quick Info

Redoffice Kontorkompagniet A/S

Tegllund A/S

TFC Fastfood A/S

Trekantens IT ApS

Vejle Business College 

 

erHvervsklubmedlemmer 
2C Change A/S

5E Byg A/S

A/S Arbejdernes Landsbank

Advokater Thyssen, Skovbo & Forsberg

Ajos A/S

Alfred Jensen & Søn A/S

Alimex Seafood A/S

Alm. Brand

Anders Andersen's Rengøring

AON Denmark A/S

AT Biler A/S

Autohuset Vestergaard A/S Personvogne

Bagger-Sørensen & Co. A/S

Barrit Malerforretning A/S

Bdo Scanrevision Statsautorise-

ret Revisionsaktieselskab

Bejder Reklamefoto Og Videopro-

duktion V/ J Bejder Nielsen

Bent & H. B. Nielsens Ejendoms-

formidling v/ Bent Nielsen

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bentsens Køreskole

BFC Horses 

Billund Brugsforening

Billund Express A/S

Billund Kro v/ Ole Ernst

Billund Turistbusser ApS

Blomsterhuset V/ Maj-Britt Olesen

Boesens Begravelsesforretning I/S

Bondes Spisegård 

Bordplade Snedkeren ApS

BR Revision

Brdr. Petersens Eftf. A/S

Bredballe Have- Og Anlægsservice 

Brf Kredit A/S 

Brødsgaard Transport

Brørup Sparekasse

B’SEEN Media ApS

Bsm Reklame v/ Brian Madsen

BT Gulve A/S

Bundgaard Køleteknik. Vejle A/S

Byens Bilpleje.DK ApS

Byggefirmaet Preben Jørgensen. Ølholm A/S

Bygma Vejle

Byprofil.dk

Bøje & Brøchner a/s

Caféen - Den Gamle Arrest ApS

Campex Holding ApS

Carlsberg Danmark A/S

CC & Co

Ceca Formueinvest ApS

Centrum Pæle A/S

City Vejle

Colliers Hans Vestergaard

Comfort Center

Comwell Kellers Park Golfklub

Conrad Café

Cook N'Connect

Cowi A/S

CrossMind ApS

Dan Bolig v/ Gert Knudsen Stokkendal

Dan Cake A/S

Vejle BoldkluBs samarBejdspartnere
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Dan Furn A/S

Dan-Bo Møbler Vejle ApS

Danica Pension 

Dankøl A/S

Dansikring Direct

Dansk AMP A/S

Dansk Dia-Bor A/S

Dansk Indkøb Region Midt & Sydjylland

Dansk Kabel Tv A/S

DANSK KreditorService A/S

Dansk O.T.C. Fondsmæglerselskab A/S

Dansk Stålspær A/S

Dansk Ventil Center A/S

Dansk VentilationsTeknik A/S

Danske Bank A/S Vejle Afd.

Danske Fragtmænd A/S

De Glade Kokke

Den Jyske Sparekasse - Vejle

Designa Vejle

Designmodul A/S

Dezision A/S

Dgi-Huset Vejle

Digitalhuset

Ditlev Consulting

DK Tømrerfirma

Dynaudio Cabinets

Dækbussen

Ea Værktøj Engros A/S

Ebbe Olesen Invest A/S

Ec Sikring A/S

Egruppen A/S

El:Con

Elgiganten A/S

El-Tech ApS

Eniro Danmark A/S

Entreprenørfirmaet Kaj & Ib Christensen ApS

Entreprenørfirmaet Østergaard, Vejle A/S

Et Godt Måltid

Europark A/S

Evabeth Mønster A/S

Fayrefield Foodtec Scandinavia A/S

Fieldmore V/ Mads Højfeldt

FIH A/S

Firma Trim ApS

Flextek A/S

Foreningen oktoberfest i Vejle

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841g/S

Forzabikes.dk

Fredericia Furniture A/S

Frederiksen & Høyrup ApS

Free-Form A/S

Frøs Herreds Sparekasse

FTZ Autodele & Værktøj A/S

G. Funders Rebslageri og Børstefabrik A/S

Garant Byg A/S

Give Bak-El

Give Boghandel v/ Henrik Henriksen

Give Vinhandel V/ Tommy Videbæk Albrechtsen

Goal 31.10.2007 ApS

Grundig Rengøring

GSV Materiel Udlejning

H. Vedel A/S

Handelsbanken Vejle Afdeling (7635)

Hans Laursen Optik A/S

HedeDanmark A/S

Hedensted Centret

Hedensted Maskinfabrik A/S

Hedensted Tagdækning

Henrik Christensen A/S

Hesel Erhverv V/ Kim Hesel

Hetek ApS

Hoffmann A/S

Hoffmann Installation

Hoka Tæpper & Gulve ApS

Holm Frederiksen A/S

Holtum Data v/ Per Thomsen

home Vejle

Hospitech A/S

Hot'n Cold A/S

Hover Tømrerforretning ApS

HTH Køkkenforum

Hummel A/S

Hundsbæk & Henriksen A/S, Råd-

givende Ingeniører

Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører A/S

Højer Truck ApS

Ic Electric A/S

Idé-Kemi ApS
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Inlima V/ Henrik Adler-Nielsen

Insign v/ Michael Kristensen

Installationsgruppen A/S

Intersport/H.C. Sport A/S

J K Pavilloner ApS

J. N. Vvs v/ Jan Nielsen

Jansson Gruppen A/S

Jelling Naturkød

Jens Johansen Kartonnage ApS

Jens Linde A/S

Jensen Fragt A/S

Jernbane Apoteket v/ Bent Hougaard

JEVI A/S

JobBuilder

Jobcenter Vejle

Jo-Kri A/S

JP&C Jørgen Petersen & Co. A/S

JR Maskincenter 

JTT Conveying A/S

Jysk Vandteknik ApS

K.G. Hansen & Sønner A/S

Karrosserigården V/ Per Thomsen

Kelly Schultz Consult

Kemp & Lauritzen A/S, Vejle

Kirkegaard Design

Kiropraktor Lilly Schmidt Davidsen

Knutsson VVS A/S

Kpmg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Kraft Biler Erhverv A/S

Ksl Grøn Service A/S

Kvik Vejle

Langelund Guld-Sølv-Ure v/ Lene 

Langelund Pedersen

Lantmännen Cerealia A/S

Lastas A/S

LD Handel & Miljø A/S

League

Lemminkäinen A/S

Lett Advokatfirma

LH Uni Gulve A/S

Lidegaard Revision & Rådgivning Re-

gistreret Revisionsaktieselskab

Lido Fitness

Lifa A/S

Lighthouse Consulting

Lillelund Huse v/ Bo S Pedersen

Lindpro A/S - Vejle

Lindved El A/S

Linie Kemi A/S

Lokalavisen Jelling c/o Jørgen Christiansen

Lokal-Bladet Budstikken A/S

Lokalenergi Handel A/S

Lrø I/S

Lumiere A/S

Lyngsø Tag Teknik v/ Niels-Jørgen Lyngsø

Lysholt Erhverv A/S

Malerfirma K Aa Slothuus & Søn v/ Kjeld Slothuus

Malerfirmaet Mikkelsen & Ludvigsen A/S

Marius Pedersen A/S

Martinsen P/S

Mary´s Pub v/ D V Lehmann

Match Racing Denmark

MB Solutions A/S

Mediegruppen Reklamebureau A/S

Mibro & Andersen ApS

Middelfart Sparekasse

Mm-Tag V/ Martin Haarup Madsen

Moogio Vejle

Mr. Vejle A/S

MT Højgaard A/S

Multihuset ApS

Multiline A/S

Munkebjerg Hotel

Murermester Bent Olsen A/S

Musikteateret Vejle

Mølgaard Invest ApS

Navica V/ Jørgen Brandt

Niels Ærø Malerentreprise ApS

Niras Kolding

Nisgaard & Christoffersen A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Nykredit Realkredit A/S

Ok A.M.B.A.

Ok Snacks A/S

Ole Nonbye A/S

Optikerbussen v/ Lenette Glenstrup

Optimera Vejle A/S

Originalen ApS
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Orla Horsbøll Holding ApS

Otto Hansen & Co. A/S

P.L. Jessen & Søn ApS

Palle Iversen A/S

Park Hotel Vejle ApS

Petrowsky A/S

Pletten Vejle Bowling Hal ApS

Polar Is

Poul Iversen Menswear A/S

Previasundhed A/S

Pricewaterhousecoopers Stats-

aut.Revisionsaktieselskab

Primo Tæpper Vejle v/ K E Grønlykke

Prinfovejle - Jelling Bogtrykkeri A/S

Proshoppen V/ Ivan John Buckley

Provacances ApS

Q8 Service

Quick Info

R2 Group A/S

Rambøll Danmark A/S

Raunstrup Tømrer A/S

RB Salon

Realkredit Danmark

Recclamebureauet A/S

Redoffice Kontorkompagniet A/S

Reidarsborg A/S

René Lauritsen A/S

Renseriet.com

Restaurant Carlslund A/S

Restaurant Vedelsborg V/ Michael Bøgild Jensen

Restaurant Vejle Golf Club ApS

Revipartner Vejle

Revisionsfirmaet A. Rolf Larsen Vejle, 

Statsautoriserede Revisorer A/S

Rohden Gods v/ Anders Kirk Johansen

Rotovent A/S

Sadolin Farveland 

Salon Morgenfritzz ApS

Sam Headhunting A/S

SCA Packaging Vejle

Scandi Logistics Danmark A/S

Scandic Vejle

Schweitzer A/S

SFK Handel A/S

Sinatur Haraldskær

Skala Ejendomme

Skibsholt

Skovdal Kro A/S

Skovly Regnskab

Skyttehuset ApS

Slagteriet Udviklingspark Vejle

Snaptun Færgegaard A/S

Spangsberg Company A/S

Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vejle

Sparekassen Østjylland

Sports Pharma A/S

SportsFight v/KEEN AS

Stark Superbyg Vejle

Strib Grønt

Stærk A/S

Super Dæk Service - Vejle ApS

Sydbank A/S

Syddansk Erhvervsskole Vejle

Søren Andersen Vvs & Blik

TB Byg og Montage ApS

TDC A/S

TDC Erhvervs Center Vejle C ApS

Tegllund A/S

Tele-Mark A/S

TFC Fastfood A/S

The Dining Project

TL Maskinudlejning Entrepre-

nør & Aut. Kloakmester

Tormax Danmark A/S

Torvehallerne A/S

Tre-For A/S

Trekantens Bilsyn ApS

Trekantens Diamantskæring ApS

Trekantens Industri og kloakservice A/S

Trekantens IT ApS

Trekantens IT ApS

Trekantens Stenhuggeri I/S v/ K Pe-

dersen Og J Winces

Trekantområdets Lederforum

Triax A/S

Truex V/ Michael Hansen
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Tryg Forsikring A/S

Tryllekunstner Mikkel Gundersen

Trædballe Skov og Have Service 

Tøjeksperten Buch A/S

Tømrer- og Snedkerværkstedet, Løsning A/S

Tømrermester Karsten Høgsborg Petersen ApS

Tømrermester Tommy Andersen ApS

Tømrermesteren Søren Bak ApS

Tønnes & Ulstrup A/S

Tørring Autolak A/S

Tørring Autoopretning ApS

Tørring V.V.S. & Pejsecenter A/S

Ugeavisen/ Vejleposten

Uldum Tag Aps

UNIGROS VEJLE A/S

Unisans

Universal Transport & Flytteforretning ApS

Vandel Gokart

Vejle Business College

Vejle Byggegrunde ApS

Vejle Firma Idræt

Vejle Golf Club

Vejle Handelsskole & VUC

Vejle Investor A/S

Vejle Rejser ApS

Vejle Turisttrafik

VEMAS A/S

Vestervang Maskinværksted A/S

Vestfyns Bank A/S

Vinflasken I/S

Vingstedcentret

Vinspecialisten Vejle ApS

Virksomhedsnetværket

Vognmand Knud Gade A/S

Vognmand Leif Christoffersen

Vognmand Morten Larsen

Vognmand Niels Hansen A/S

VTK A/S (Vejle Teknisk Kemisk Fabrik)

Wellmore A/S

Xerox Partner

YIT A/S

Zeta Invest ApS

ZIGN-UP ApS

Ødsted Brugsforening

Østjydsk Bank A/S, Vejle Afd.

Aagaard Gruppen A/S

Aakjærs A/S 

 

vb sponsorer 
A/S Dalsgaard Skurvogne

A/S Sportconcept International

Anders Andersen’s Rengøring

Brdr. Plagborg ApS

Bryggen Vejle

Comwell Kellers Park Golfklub

Danske Bank A/S Vejle Afd.

Egetaepper Ag

Embro A/S

Falks Flytteforretning ApS

Føtex

Glarmester Benno Pazdecki

Hans Laursen Optik A/S

HOTEL HEDEGAARDEN A/S

Ingvard Christensen Aps (ny Droob Aps)

Initzial ApS

LD Handel & Miljø A/S

McDonalds Vejle 3

Murermester Ove Larsen

P A ANDERSEN & SØNNER BAGERI OG 

CONDITORI V/PETER A E ANDERSEN

PWT Group

Sandmanden - Storsække service

Sannes Malerforretning A/S

Slagter Nørskov v/ Elsebeth Rie Pedersen

Telia / Stofa

Tips-Bladet A/S

Tress A/S

Vejle Business College



VB Parken – nu en realitet

VB Parken blev officielt åbnet 25. august 2010 
efter mere end seks års arbejde med projek-
tet. 
Ideen om VB Parken opstod som en udløber 
af 4-punktsplanen, som blev udarbejdet i 
forlængelse af, at byrådet i Vejle i november 
2003 sagde nej til at bruge de planlagte 30 
mill. kr. til et nyt stadion i Taulov som basis for 
et fodboldsamarbejde i Trekantområdet. 
4-punktsplanen blev derefter bygget op 
omkring et nyt stadion i Nørreskoven på de 
tre baner, som lå ved siden af det gamle sta-
dion. det førte til ideen om muligheden for at 
anvende en del af de 37 % grønt areal til fod-
boldbaner, som er en del af Strukturplanen 
fra 1986 for lysholt-området mellem Horsens-
vej-juelsmindevej-Motorvejen. de første kon-
takter til Vejle kommune (Vk) ved Flemming 
Christensen og Vecata (Holger Baggers ejen-
domsselskab) blev taget i sommeren 2004 af 
jesper Madsen / kaj kohave, VB, og i august/
september blev der givet grønt lys fra begge 
parter til, at VB godt måtte forsøge at arbejde 
videre med ideen. Vk formulerede fra starten 
præmisserne for projektet i form af følgende: 
VB måtte selv skaffe en investor til køb af 
Nordre Stadion-arealet, hvorefter Vk så ville 
sikre, at pengene ville kunne disponeres til et 
nyt anlæg (0-budget for Vk). en lokalplan for 
et areal i lysholt-området forudsatte endvi-
dere godkendelse af en lokalplan for Nordre 
Stadion, så de to projekter var afhængige af 
hinanden.
det førte hurtigt til flere møder i efteråret 
2004, hvor det relativt hurtigt så realistisk 

ud, at der nok kunne komme et projekt ud 
af ideen. 
I løbet af 2005 blev det godkendt, at fodbold-
baner kunne tælle med som en del af de 37 
% grønt område i lysholt-regionen, og at et 
magelæg mellem Vk og Vecata på ca. 123.000 
m ² blev aftalt. 
derefter blev der i 2006 indgået en aftale med 
en investor til Nordre Stadion for 29 mill.kr. 
plus 1,3 mill. kr. for det nye klubhus på Nordre 
Stadion til i alt 30.3 mill.kr. for hele Nordre 
Stadion og arbejdet videre med flere mage-
læg, så arealet kom op på i alt godt 200.000 
m². Således blev arealet skaffet via magelæg 
og som en del af regionens 37 % grønt areal. 
Projektet blev døbt VB Parken og præsenteret 
for det daværende kulturudvalg. 
I 2007 blev investorernes planer for Nordre 
Stadion ændret fra rækkehuse til parcelhus-
grunde, så der skulle laves en ny lokalplan for 
Nordre Stadion-arealet. Begge lokalplaner 
var ved udgangen af 2007 så langt, at det 
var planlagt at kunne sende dem til offentlig 
høring i begyndelsen af 2008 og endelig god-
kendelse inden sommeren 2008.  
lokalplanerne blev godkendt i slutningen 
af foråret 2008, men bedst som det så ud 
til, at projektet så kunne sættes i gang, blev 
der i maj af regeringen indført kommunalt 
anlægsstop. På baggrund af godkendelsen 
af de to lokalplaner blev hele projektet i sep-
tember godkendt af Vejle Byråd med en kom-
munal bevilling på 30.145.000 kr. derefter 
blev der udarbejdet et endeligt skitseprojekt 
for hele baneanlægget med otte baner (en 
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kunstgræs- og syv rullegræsbaner), og dette 
blev godkendt i november med en økonomi-
ramme på ca. 17 mill. kr. med henblik på at 
kunne sende udbud ud medio januar, så der 
kunne være tilbud fremme primo februar.      
efter en vellykket licitation 24. februar 2009 
kunne der blive penge til ni baner (en kunst-
græs-, seks rullegræs- og to græssåede baner) 
og grovplanering af hele arealet, så dette 
kunne blive færdiggjort på én gang. I forlæn-
gelse af licitationen blev foråret brugt til at 
forberede jordarbejdet, så første spadestik 
kunne tages 29. juni 2009, og arbejdet sættes 
i gang. et arbejde som forløb planmæssigt i 
efteråret med anlæggelse af de ni baner ind-
til november, hvor den megen regn vanskelig-
gjorde færdiggørelsen af jordarbejdet.   
Sideløbende med etableringen af banean-
lægget er der arbejdet med projekteringen af 
klubhusbyggeriet i to etager med sektioner à 
5x19 meter = 190 m² pr. sektion, og udbuds-
materiale på syv sektioner blev udsendt 24. 
november og en gunstig licitation afholdt 10. 
december. det viste sig her, at der for de reste-
rende knap 13 mill. kr. kunne bygges seks sek-
tioner – 570 m² i stueplan med syv omklæd-
ningsrum og 380 m² på 1. sal med køkken, 
toiletter, et kontor og et mindre klublokale 
samt 190 m² tagterrasse. VBA`s bestyrelse 
besluttede derfor at bevilge 3 mill. kr. til pro-
jektet, så der kunne bygges otte sektioner på 
760 m² i stueplan med 11 omklædningsrum 
samt to depotrum og en 1. sal på 570 m² med 
køkken, toiletter, tre kontorer/mødelokaler 
og et klublokale på ca. 190 m² samt en tagter-
rasse på 190 m².  På denne baggrund skulle 
det være sikret, at alle VB`s hold kunne blive 
samlet til træning og kamp i VB Parken, hvil-
ket hele vejen igennem projektet har været 
et hovedformål.
Første spadestik til klubhuset blev så taget 
21. januar 2010, og rejsegilde afholdt 12. maj, 
hvorefter klubhuset kunne overdrages til Vej-
le kommune 20. august. derefter kunne den 
officielle åbning foretages 25. august med 
deltagelse af bl.a. borgmester Arne Sigten-
bjerggaard og dBu-formand Allan Hansen. 
Som led i åbningen af VB Parken blev der 28. 
august spillet en showkamp mellem euro-
pamestrene fra 1992 og et VB All Star hold 
udvalgt af Poul erik Bech og ulrik le Fevre. 
endelig blev der 04.-05. september afholdt en 
Sundhedsevent med åbent hus i VB Parken. 
da der i 2010 viste sig nogle problemer med 
ujævnhed og vand på flere af banerne, blev 
overdragelsen af banerne trukket ud til 03. 
november, hvorefter kunstgræsbanen blev 
taget i brug til træning og kamp 04. novem-
ber. det forventes derefter, at alle græsbaner 

kan tages i brug til foråret, hvorfor VB fra og 
med 04. november 2010 har fået et trænings-
anlæg i VB Parken, der vil kunne rumme alle 
hold og samle alle klubbens medlemmer med 
forældre, tilskuere m.m. i ét anlæg. 
Så VB Parken er nu en realitet! 
Projektet har været undervejs i mere end seks 
år og været præsenteret for tre kulturudvalg 
og fire borgmestre, og leif Skov konkludere-
de efter præsentationen, at dette projekt var 
et win-win-win projekt, idet:
- arealet på 200.000 m² er skaffet for 0 kroner 
via magelæg og i kraft af, at arealet kunne 
tælle med som grønt område i lysholt-regio-
nen     
- derved har de øvrige lodsejere, som har del-
taget i magelæggene, fået 200.000 m ² mere 
salgbart erhvervsareal
- 0-budget for Vejle kommune, da den kom-
munale bevilling til projektet er skaffet af VB 
via investorer til Nordre Stadion og VB-tilskud
- VB har fået et nyt og moderne anlæg i smuk-
ke omgivelser, så klubben kan blive samlet et 
sted
- VB Parken, som den fremstår nu ultimo 2010, 
er således etableret for 33.145.000.kr. med 
30.145.000 kr. via Vejle kommune og 3 mill.
kr. fra VBA.
Men det stopper ikke her, da der vil blive 
arbejdet videre med infrastrukturen omkring 
VB Parken såsom belysning langs Sysselvej og 
Hellumvej frem til VB Parken, cykelsti langs 
Grundet Ringvej og buslinjer fra byen og til 
VB Parken.
derudover vil arbejdet med Idræts-/Natur bør-
nehave, kunstgræsbane nummer to og leg og 
motorik samt 5- og 7- mands baner i arealet 
også blive fortsat, så VB Parken i løbet af de 
næste par år kan blive fuldt udbygget. 
 

Kaj Kohave

Åbning af VB Parken
Solen havde fornuftigvis valgt at sætte sig 
igennem i det ellers så ustadige danske sen-
sommervejr, og den friske blæst fik de små 
dannebrogsflag til at blafre. jo, VB’s nye træ-
ningsanlæg tog sig ud fra sin allersmukkeste 
side, da VB Parken onsdag eftermiddag d. 25. 
august 2010 blev officielt åbnet.
Masser af honoratiores spændende fra gamle 
VB-koryfæer og nuværende trænere/ledere 
over byrådsmedlemmer og erhvervsliv til 
repræsentanter fra dBu, lokalunionen og 
VB’s samarbejdsklubber var mødt op for at 
nyde såvel taler som buffet i det nye 1330 m² 
store klubhus.
Borgmester Arne Sigtenbjerggaard lagde ud 
med at glæde sig over det flotte resultat af et 
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langt sejt træk. Som gammel landmand havde 
han ikke vanskeligt ved hurtigt at omregne 
anlæggets størrelse til 20 ha og mindede om, 
at visionerne for stedet jo stadig er mange-
fold. Tanker omkring hal, hotel og idrætsbør-
nehave på stedet lever i bedste velgående. 
og grønt er anlægget også i mere end én for-
stand. 80 % af behovet dækkes af vedvarende 
energikilder, og det moderne idrætsanlæg vil 
– bl.a. med sit veludviklede stisystem – blive 
til glæde for hele bydelen, slog Vejles første-
mand fast.
”og så vil anlægget og talentarbejdet her 
forhåbentlig blive fodermaskine til klubbens 
superligahold!” Idet borgmesteren erkendte, 
at han nok her havde taget munden vel fuld, 
fik han tilføjet et ”forhåbentlig kommende” 
til ”superligaholdet”…

og så motiverede Sigtenbjerggaard det første 
af mange hurraråb i løbet af receptionen.
kaj kohave fra VB’s amatørbestyrelse og 
primus motor i hele arbejdet omkring etab-
leringen af VB Parken lod i sin tale ligeledes 
tankerne gå tilbage til 2004, da tankerne om 
et nyt anlæg i lysholt blev fostret for første 
gang.
kohave glædede sig over, at der ikke kun 
bliver plads til baner, men også rum for leg 
og bevægelse, ligesom han også betonede 
samarbejdsrelationerne til erhvervslivet i 
7100Nord. kohave takkede områdets lods-
ejere for godt samarbejde.
VB Amatørs formand lars kjeldsen rettede – i 
lighed med borgmesteren – en varm tak til de 
klubber, som har lagt faciliteter til VB i klub-
bens hjemløse tid. kjeldsen glædede sig over, 
at klubben nu for første gang kan blive samlet 
– både sommer og vinter. det giver mulighed 
for nye tiltag på træningsbanen, nye træ-
ningsprincipper. Formanden nævnte bl.a. det 
nye akademi for de 5-12 årige efter Coerver-
principper. og det flotte klubhus vil nu blive 
et naturligt samlingspunkt for klubben, når 
nye sejre skal fejres.
VB elites bestyrelsesformand lars Skou note-
rede, at VB nu ikke alene har landets smuk-
kest beliggende stadion, men også ditto træ-
ningsanlæg! Han glædede sig som de øvrige 
over samlingen af klubben – nomadetiden 
er nu forbi. Talentarbejdet kan nu for alvor 
blomstre, og værdierne og sammenholdet vil 
blive styrket. ”I VB Parken er plads til stor og 
lille – til elite og til amatør.”
lars Skou erkendte,at VB elite har stået på 
sidelinjen og kigget på under etableringen af 
VB Parken. ”Men måske får vi engang økono-
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- Så godt bliver det her anlæg for VB, for området og for 
kommunen!! Kaj Kohave, VB’s primus motor omkring 
anlæggelsen af VB Parken, beretter engageret for borgme-
ster Sigtenbjerggaard

Receptionsgæsterne applauderer en af de mange festtaler ved VB Parkens åbning
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misk råderum til at deltage. den modulmæs-
sige opbygning af klubhuset gør det muligt 
for os måske engang at føre også vore tanker 
og ønsker ud i livet.”
”en dag uden fodbold er en spildt dag!” Med 
dette – åh så sande - citat fra den østrigske 
trænerlegende ernst Happel ønskede dBu’s 
formand Allan Hansen, at VB’s medlemmer, 
kommunen og byens borgere må få meget 
glæde af det nye anlæg, som han ikke var 
utilbøjelig til at give lars Skou ret i, er landets 
smukkeste.
og med disse sidste ord kunne gæsterne så 
forsyne sig fra buffeten og fra klubhusets sva-

legang stå og glæde sig til, at de grønne plæ-
ner fyldes med fodboldspillende børn, unge 
og ældre.
uh, det bliver godt..!

Ole Kristensen

Gamle kæmper indviede VB Parken
Åbningskamp VB Parken
92-landsholdet – VB All Stars 7-5 efter straffe
Solen havde heldigvis valgt at fortrænge 
de hidsige regnbyger, da lyden af det første 
spark lørdag d. 28-08 kl. 14:30 lød i VB Par-
ken. VB’s nye anlæg i lysholt præsenterede 
sig smukt for de 843 tilskuere, og bane 2 – om 
end en smule blød – dannede en fin ramme 
om showkampen mellem europamestrene 
og et blandet VB-hold med mere end et par 
årtier mellem ældste og yngste.
Richard Møller Nielsen måtte dog på lånemar-
kedet hos Poul erik Bech i VB-omklædnings-
rummet for at kunne stille hold efter nogle 
afbud, og Brian Steen Nielsen og jacob laur-
sen skiftede den på dagen grønne VB-bluse 
ud med landsholdsdragten.
92-heltene stillede med Mogens krogh på 
mål, john Faxe jensen, Torben Piechnik, Claus 
Christiansen og john Sivebæk i bagkæden, 
Brian Steen Nielsen, lars olsen og johnny 
Mølby på midtbanen, mens man fremme hav-
de Henrik ”Store” larsen, Flemming Poulsen 
og kim Vilfort.
Fra bænken kom i løbet af kampen jacob 
laursen og Viggo jensen på banen.
VB All Stars havde foran keeper Peter kjær 
et forsvar bestående af jens Henrik ”Holly” 
Petersen, klaus eskildsen, Gert eg og jacob 

VB-koryfæer i munter snak ved receptionen: Tidl. sekretær, 
Mr. VB Ejgil Jensen, tidl. formand Poul Bilde, tidl. formand 
Erik Skaaning, tidl. førsteholdskeeper Niels Wodskou

92-landsholdet klar til kamp: Bagest fra venstre: Lars Olsen, John ”Faxe” Jensen, Johnny Mølby, Torben Piechnik, Kim Vilfort, 
Henrik ”Store” Larsen, Mogens Krogh, Brian Steen Nielsen, Flemming Poulsen, John Sivebæk, Claus Christiansen.
Også dommer Per Abrahamsen insisterer yderst til venstre på at komme med på billedet
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Svinggaard. jesper ”krølle” Mikkelsen, ”Fer-
rari” Finn Christensen, Allan Simonsen og 
Alex Nørlund udgjorde midtbanen, mens 
Steen Thychosen og Henrik Ravn huserede i 
front.
Fra den brede bænk gjorde hjemmeholdet i 
løbet af de 70 minutter brug af Nicolai Wael, 
knud Herbert Sørensen (2), kim Nørholt, Mads 
Bro Hansen, Henrik Tønder og Bo Harder.
Årene og kiloene havde i mere eller mindre 
grad sat sit præg på nogle af aktørerne, men 
i detaljen viste gårsdagens spillere, at ingen 
havde glemt legen med den runde. Marke-
ringerne var dog selvsagt ikke så snærende, 
og tempoet af en karakter, at en slow motion 
gengivelse af kampen ville have resulteret i 
stillbilleder, som Tommy Troelsen ville have 
udtrykt det… 

Hos landsholdet førte specielt Flemming Poul-
sen sig frem med adskillige lækkerier, mens 
Alex Nørlund hos VB viste, at det ikke er læn-
ge siden, den lille elegantier stoppede med 
topfodbold.
landsholdet var chancemæssigt dominerende 
før pausen, men VB lavede målene… Peter 
”Plankeværk” kjær tog sig af den ene kæm-
pechance til dBu-holdet efter den anden – ja, 
selv et straffespark fra Henrik larsen pillede 
den kompetente fodboldkommentator. det 
var jacob Svinggaard, som i det 7. minut kom 
meget for sent med en tackling mod Brian 

VB All Stars i udebanegrønt fra venstre:
Henrik Ravn, Steen Thychosen, Gert Eg, Jacob Svinggaard, Klaus Eskildsen, Peter Kjær, Alex Nørlund, Allan Simonsen, Jesper 
”Krølle” Mikkelsen, ”Ferrari” Finn Christensen, Jens Henrik ”Holly” Petersen

Stadig adrætte og hyperfarlige Flemming Poulsen truer 
Peter Kjærs mål forfulgt af VB’s kamprekordholder Gert Eg

Tommy ”Kuglepen” Poulsen – veloplagt speaker til show-
kampen fra klubhusets svalegang
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Steen, og den myndige dommer Per Abra-
hamsen pegede korrekt på pletten. Men altså 
uden resultat for de rød-hvide.
I stedet kunne Finn Christensen score et af en 
lang karrieres mest bemærkelsesværdige mål, 
da han fra midten af banen fangede Mogens 
krogh for langt ude af målet. 1-0! I halvlegens 
døende sekunder øgede jesper Mikkelsen til 
2-0 efter smukt bandespil med Alex Nørlund.

efter pausen strammede landsholdet grebet, 
men Flemming Poulsen brændte fortsat selv 
de største chancer. onde tunger kunne pege 
på en sammenhæng mellem Poulsens rolle 
som angrebstræner i Silkeborg og holdets 
aktuelle placering i Superligaen…
Nu meldte johnny Mølby sig ind i kampen. 
Som gammel VB-spiller (og kolding-træner) 
var han jo også på hjemmebane (!), og han 
sendte efter 40 minutter et frispark ind bag 
Peter kjær til 2-1. Minuttet efter bankede 
Mølby bolden på overliggeren. Samme sted 
endte et forsøg fra Faxe, der endelig ramte 
bolden lige i …enden.
efter endnu en TV-redning fra kjær på Store 
larsens hovedstød fik samme larsen otte 
minutter før tid fortjent udlignet, da han 
udnyttede johnny Mølbys frispilning.
2-2 var jo et salomonisk resultat, men den 
kyndige stadionspeaker Tommy Poulsen, som 
kampen igennem øste af sin enorme data-
bank, gennede spillerne ned i den ene ende 
for at få afgjort kampen på straffe. og her 
trak landsholdet det længste strå, da de rød-
hvide udnyttede samtlige spark, mens VB’s 
Peter kjær blev fodpareret af Mogens krogh.
og så kunne det grå guld trække sig tilbage 
til en tredje halvleg, som de garanteret alle er 
europamestre i…

Ole Kristensen
Kandidater til Vild med Dans? Allan Simonsen og Gert Eg 
finder rytmen før kampen mod landsholdet

VB's Museumsudvalg

Museumsudvalg 2010
Bagest fra venstre: Kjeld Hansen, Norman Knop, Mogens Christensen, Ejgil Jensen, Bent Sørensen
Forrest fra venstre: Knud Herbert Sørensen, Robert Torntoft, Erik Skaaning
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Vejle Boldklubs bestyrelse 2010

Ordinær generalforsamling 
den 27-01-10
de 30 menige VB-medlemmer, som var mødt 
frem til klubbens generalforsamling d. 27-01 
i det gamle klubhus, blev vidner til en større 
udskiftning i bestyrelsen. det var dog ganske 
udramatisk og uden kampvalg, da de impli-
cerede fratrådte efter eget ønske.
kaj kohave meddelte, at han pga. manglen-
de tid måtte trække sig som formand, men at 
han ville fortsætte endnu et år i bestyrelsen. 
lars kjeldsen, som i forvejen havde sæde i 
bestyrelsen, valgtes som ny formand.
efter 21 år i bestyrelsen trak jan Mejer sig 
ud, ligesom leif jacobsen ønskede at fratræ-
de et år før tid. I deres sted nyvalgtes Søren 
Pagh Pedersen og Torben orvad, mens der 
var genvalg til Henrik jacobsen og Michael 
Henriksen. Conny laursen var ikke på valg og 
fortsatte.
kaj kohave udtalte indledningsvis mindeord 
over VB’erne jesper lund, Frede Thomsen og 
Robert ”Sommerfugl” Nielsen, som var afgå-
et ved døden i 2009.
Rikke egsgaard og Heinrich Wendelboe fik 
overrakt nåle for 10 års træner-/lederger-
ning, mens der var pæne ord fra formanden 
til larry ebel, Poul erik Bech og ole kristen-
sen, som har rundet 25 års virke i VB.

Formanden kunne herefter aflægge sin sid-
ste beretning. Han konstaterede, at VB Par-
ken havde fyldt meget i bestyrelsen i det 
forløbne år. 5½ år og fire borgmestre lå mel-
lem starten på etableringen af det ny anlæg 
og den indvielse, som var planlagt til primo 
august. kohave kunne fortælle om et areal, 
som er tre gange så stort som det heden-
gangne Nordre Stadion og om 1520 m² klub-
hus i to etager m. 11 omklædningsrum. Før-
ste spadestik hertil var netop taget på dagen 
for generalforsamlingen af borgmester Arne 
Sigtenbjerggaard. VB’s gode økonomi – bl.a. 
takket være arven fra erik Methmann, som 
endnu inden afsluttet boopgørelse andrager 
2,3 mill. – har gjort klubben i stand til at sky-
de 3 mill. kr. i byggeriet, hvilket har medført, 
at VB har fået fuld råderet over klubhusets 
førstesal.
Trods den midlertidige udflytning til mere 
eller mindre fjerntliggende anlæg, mens 
etableringen af VB Parken står på, kunne 
kohave glædeligvis konstatere, at det ikke 
har kostet medlemmer for klubben, som 
pt. er jyllands niendestørste. I sin sportslige 
gennemgang måtte den afgående formand 
konstatere nedrykning for SAS ligaholdet og 
en utilfredsstilende placering i den aktuelle 
1. division samt ligeledes en nedrykning for 

VB’s bestyrelse:
Fra venstre: Ole Holm, Lars Kjeldsen, Torben Orvad, Conny Laursen, Henrik Jacobsen, Søren Pedersen og Kaj Kohave (indsat 
Gert Bavnsgaard) 



137

serie 1. Serie 4 og 5 kunne til gengæld ved 
sommerferien 2009 sikre sig oprykning til 
henholdsvis serie 3 og 4.
På ungdomsfronten havde u-19 og u-17 
drenge bevaret deres placering i dM-ræk-
ken, mens u-18 piger under Team Vejle var 
blevet frataget licensen og havde måttet 
rykket ned i Mesterrækken. kohave kunne 
glæde sig over, at den generelle ungdoms-
satsning havde båret frugt med mange af 
klubbens egne talenter inde omkring 1 divi-
sionsholdet.
kvindelandsholdets indtog på Vejle Stadion 
samt de festlige jubilæumsarrangementer 
for de gamle mestre og pokalvindere var 
nogle af de begivenheder, kaj kohave videre 
fæstnede sig ved. Beretningen blev vedtaget 
uden kommentarer.
kent Mikkelsen kunne fremlægge regn-
skabet, der udviste et underskud på godt 
135.000 som følge af såvel indtægtsnedgang 
som udgiftsforøgelse. klubben kunne dog 
fremvise en solid økonomi med en lille mil-
lion i egenkapital.
udover ole olesens spørgsmål til oldboys- og 
–girlsudgifter, som kunne forklares med del-
tagelse i landsmesterskaberne, blev regnska-
bet vedtaget uden kommentarer.
Bortset fra de nævnte udskiftninger og roka-
der i bestyrelsen gav de øvrige poster gen-
valg: ole Holm og Finn larsen er fortsat sup-

pleanter, Peter Hansen og N.e. Gammelgaard 
fortsat revisorer med Mads Peter Nielsen som 
suppl.
Bestyrelsen fik vedtaget et forslag om tilla-
delse til udvidelse af bestyrelsen fra 6-7 til 6-9 
medlemmer. da kaj kohave havde takket de 
afgående bestyrelsesmedlemmer og motive-
ret et VB-leve kunne dirigent Gert eg afslutte 
en rolig generalforsamling.
efter selve generalforsamlingen gennemgik 
den afgåede formand planerne for VB Par-
ken. Ikke blot om det aktuelle byggeri, men 
også om de visioner, klubben har omkring en 
udbygning med idrætsbørnehave, hal m.v., 
hvis der engang skulle vise sig økonomisk 
mulighed herfor.
lars kjeldsen orienterede om det det nyligt 
nedsatte sportsudvalg, hvis arbejdsopgaver 
er mangestrengede. det drejer om at flytte 
VB-ånden med til VB Parken, om at genrejse 
den skrantende seniorafdeling, om at styrke 
talentplejen m.v.

Efterskrift:
Senere på året udtrådte Michael Henriksen 
af bestyrelsen og blev erstattet af suppleant 
ole Holm. Gert Bavnsgaard blev efterfølgen-
de nyudpeget med kvinde- og pigeafdelin-
gen som ansvarsområde, men fratrådte kort 
tid senere.

Ole Kristensen

VB’s afgående formand Kaj Kohave aflægger sin sidste beretning. Til venstre for talerstolen ses Jan Mejer, som efter mange års tro tjeneste 
forlod bestyrelsen.
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VB's Venner

VB’s Venners bestyrelse: 
Mads Peter Nielsen, Finn Larsen, Hans Erik Baungaard, Ronni Nielsen, Steen Jørgensen og Finn Vesterled

Ordinær generalforsamling
På generalforsamlingen i begyndelsen af 
marts trådte etienne ebel og jørgen Potem-
pa ud af bestyrelsen. I stedet blev Finn larsen 
og Hans-erik Baungaard valgt ind. 
Bestyrelsen består nu af Finn Vesterled (for-
mand), Finn larsen (næstformand), Mads 
Peter Nielsen (kasserer), Hans-erik Baunga-
ard (sekretær), Steen jørgensen (bestyrelses-
medlem) og Ronni Nielsen (bestyrelsesmed-
lem).
kræmmermarkedet 2010 blev, traditionen 
tro, afholdt i påsken ved dGI-Huset. Marke-
det er efterhånden så veletableret, at der er 
venteliste for kræmmere, der gerne vil del-
tage. 
desværre var vejret ikke helt på VB’s Venners 
side. Selv om markedet blev godt besøgt, og 
kræmmerne havde godt gang i salget, blev 
omsætningen i ølteltet ikke helt som forven-
tet. dette skyldtes det kolde og blæsende 
vejr. 
efter kræmmermarkedet forsøgte bestyrel-
sen at få gang i en stor oktoberfest i Vejle by. 

Festen skulle være et alternativ til oktober-
festen i dGI Centeret, men med den markan-
te forskel, at der skulle være gratis adgang. 
desværre faldt dette projekt til jorden, da 
der ikke kunne findes en egnet plads i byen.
d. 18. september afholdt VB’s Venner 60 års 
jubilæum i VB Parken. jubilæet blev fejret 
med reception midt på dagen og middag om 
aftenen. 
Resten af året 2010 er der planlagt fejring af 
jyske mesterhold, hvor VB’s Venner er vært 
ved en omgang flæskesteg samt sponsore-
ring af holdbilleder. 
Sidst, men ikke mindst den årlige Aktivfest, 
der er planlagt til d. 04.12 2010, hvor der ple-
jer at være god opbakning.
Til trods for, at det i Vejle by ikke er muligt 
at finde en egnet plads til hverken udendørs 
koncert eller et arrangement som en okto-
berfest i telt, arbejder bestyrelsen videre på 
at finde på nye aktiviteter, der kan forøge 
indtjeningen, hvilket kan komme ungdoms-
afdelingen til gode.

Hans-Erik Baungaard
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VB's Seniorklub

2010 har været et rigtig spændende år for 
Seniorklubben, som har fået tilgang af man-
ge kendte ansigter. der har været arrangeret 
indlæg fra flere foredragsholdere, og ikke 
mindst turen med damer til endelave i strå-
lende solskin var en oplevelse. Af nye med-
lemmer i år kan nævnes ulrik le Fevre, Poul 
erik Bech, Bent Sørensen, jørn larsen, kaj 
Poulsen, kaj kohave, eluf Troelsen, Preben 
Thomsen, Mogens Pladsbjerg, kell Meyer, 
ulrik Hansen og larry ebel. Med den store til-
gang er Seniorklubben nu oppe på 51 med-
lemmer.

Årets første møde den 5. januar 2010 var et 
foredrag med selveste Sepp Piontek. Sepp 
var inviteret til Vejle af sin gode ven og tid-
ligere holdleder ved landholdets kampe, kaj 
johansen, som desværre ikke kunne være til 
stede pga. af sygdom.

Sepp fortalte på sin egen sprudlende måde 
om, hvordan han kom til danmark i 1979 og 
skulle overtage et dansk landshold, hvor spil-
lernes mentalitet (hygge) lå langt fra, hvad 
han var vant til i Tyskland. Han fortalte også 
om, hvordan han byggede spillestilen op 
efter, hvad spillerne kunne, og ikke efter 
et fast spillesystem. det var også vigtigt, at 
spillerne arbejdede som et team og ikke kun 
for sig selv. ligeledes så han det som en stor 
fordel, at der var et hierarki på det danske 
landshold.
Piontek forklarede, hvordan han forsøgte at 
etablere disciplin – også efter kampene, hvor 
landsholdspillerne var vant til at gå en tur i 
byen og komme sent hjem.  
ligeledes flyttede han landsholdet til mindre 
mondæne værelser i forbindelse med deres 
samlinger. Først da resultaterne var der, var 
han villig til at flytte tilbage til mere luksu-
riøse omgivelser.

Som Sepp gav udtryk for, så var disciplin, 
disciplin, disciplin efter landskampene et 
must og tillid var udmærket, men kontrol var 
en nødvendighed. 
efter en god times underholdning med Sepp, 
hvor vi fik rørt lattermusklerne, sluttede vi af 
med at synge klubsangen.

I årets hidtil værste snestorm var der mødt 23 
medlemmer op til generalforsamlingen den 
2. februar 2010. 
der var genvalg til bestyrelsen, genvalg til 
aktivitetsudvalg samt genvalg til festudvalg. 
derefter gennemgik Niels Wodskou regn-
skabet for 2009, som udviste et overskud på 
kr. 889,78 og en egenkapital på kr. 8025,21. 
Regnskabet var revideret og godkendt af 
revisor otto ejsing. der var ingen spørgsmål 
til regnskabet.
efter generalforsamlingen blev den gamle 
kæmpe Gunnar jørgensen fejret, eftersom 
han den 5. januar 2010 fyldte 85 år.

Til mødet den 2. marts 2010 havde Robert 
inviteret bokseeksperten ove ovesen til at 
holde foredrag om boksningens historie. 
udover det spændende foredrag kunne 
Robert oplyse, at erling Sørensen gerne ville 
se Seniorklubben på endelave den 4. august 
2010.
Mødet blev afsluttet med et par sange fra 
sangbogen valgt af erling Rasmussen (guld-
bryllup) og leif johansen (65 år).
Til mødet den 2. april 2010 var der mødt 29 
medlemmer op. eftersom keld Hansen den 
08-03-10 fyldte 75 år, var der et stort til lykke 
fra forsamlingen. Robert fremhævede bl.a. 
kelds 68 tællende kampe på divisionsholdet 

Den legendariske landstræner Piontek fortalte om ”de små 
marginaler…”

Bokseeksperten Ove Ovesen (tv) med Ole Olsen og Robert 
Torntoft ved sin side 
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og ikke mindst hans ledergerning i VB gen-
nem 21 år. 
dernæst blev to nye medlemmer, ulrik le 
Fevre og Poul erik Bech, budt velkommen i 
seniorklubben. de fik efterfølgende mulig-
hed for at fortælle om deres karriere i VB. 

der var på mødet den 4. maj 2010 planlagt 
en tur til VB Parken, men eftersom der var 
stor byggeaktivitet i VB Parken, blev besøget 
udsat til juni-mødet. 
under eventuelt var der sang og en omgang 
øl, som leif johansen stod for, da han havde 
rundet de 65 år.    
På mødet den 1. juni 2010 var der lagt op til 
et spændende foredrag med den tidligere 
professionelle cykelrytter Peter Meinert.
Fra Cycling World er flg. citat om Meinert 
hentet:
Peter Meinert var den stabile rytter uden de 
helt store resultater. Meinert havde sin force 

som temporytter og havde derfor mulighe-
den for at markere sig i de lidt kortere eta-
peløb i fladt terræn, hvor enkeltstarten ofte 
er afgørende for klassementet. den lange 
dansker har dog også vist, at han kan køre 
rimeligt i bjergene og kørte i 1996 et flot 
Spanien Rundt, hvor han lige akkurat slut-
tede i Top-20. 
efter et spændende foredrag om livet som 
professionel cykelrytter var der tid til spørgs-
mål – bl.a. om mod ved nedkørsel, siddesår, 
doping, styrt, antal km pr.dag m.v. 
Som afslutning på mødet overrakte Robert 
vores kasserer Niels Wodskou et par gode 
flasker vin, eftersom Niels var fyldt 65 år. 
På Seniorklubbens møde den 3. august 2010 
fik Robert medlemmernes godkendelse af 
optagelse af tre nye medlemmer. de nye 
medlemmer var Bent Sørensen, larry ebel og 
jørn larsen. 
Bent le Fevre var den 11. juni fyldt 70 år og 
sponserede derfor en øl. 
Herefter var der afgang til VB Parken for at 
se det spændende nye anlæg. der var stor 
aktivitet i Parken for at få banerne og klub-
huset gjort færdige til den forestående ind-
vielse. Mange af medlemmerne var synligt 
imponeret over det, de så, og enkelte talte 
endda om at gå i gang med at spille fodbold 
igen…

Årets store udflugt var turen til endelave den 
4. august 2010 med damer. 
Tidligt onsdag morgen, helt nøjagtigt kl 7.15. 
var der mødt 32 deltagere op ved Vejle Gl. 
Stadion for at tage på heldagstur til solskin-
søen endelave. Vejret var godt, vejrudsigten 
spændende, men vi var klar i otte biler med 
efterfølgende afgang mod Snaptun, hvorfra 
vi skulle sejle kl. 8.15. 
Turen tog 55 min., og Robert havde sørget 
for, at vi fik rundstykker og kaffe med en lille 
en til. Robert betalte for billetterne og på 

Poul Erik Bech og Ulrik le Fevre med en retro-trøje

Seniorklubben besigtiger det nye klublokale i VB Parken

Cykelrytteren Peter Meinert fortalte ved juni-mødet 
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en forspørgsel om, hvor gamle vi var, kunne 
Robert oplyse, at vi alle var over 65 år, da vi 
så kunne få pensionistrabat!!
Ankomsten til endelave var i strålende sol-
skin, og på kajen stod erling og Hanne og 
ventede på os. efter at have hilst på hinan-
den brugte vi lidt tid i havnen for at besig-
tige den nye marina og de mange sejlbåde. 
Så var der ellers ombordstigning i to store 
traktorvogne med presenning over i tilfælde 
af dårligt vejr. Som for tre år siden var den 
kendte dyrlæge traktorfører på den ene 
vogn - dyrlægen er nok mest kendt for sine 
11 børn…

Ø-rundturen varede nogle timer, og vi gjorde 
bl.a ophold ved louisenlund og kørte både 
på Strandvejen og kongevejen. Vi gjorde 
også ophold på Vincents Plads, hvor der var 
lidt forfriskninger. 
Ø-rundturen sluttede kl. 12.00 ved kroen 
hvor vi skulle nyde en dejlig platte med en 
enkelt forfriskning til. erling og Hanne havde 
også sørget for, at nogle af de lokale musi-
kere kunne underholde os efter middagen. 
I strålende solskin gik vi derefter fra kroen 
hen til erling og Hannes private hus, en tur 
på ca. 20 minutter. der var dækket op i stuen, 
men da der stadigvæk var strålende solskin, 
varede det ikke længe, før der var dækket op 
på terrassen og i den dejlige have. der blev 
serveret kaffe og lagkager i flere udgaver. 
efter nogle timer i hyggeligt samvær gik 
turen tilbage til færgen med afgang fra 
endelave kl. 16.15. der blev taget afsked 
med Hanne og erling, og der skal fra senior-

klubben lyde en stor tak til dem begge to for 
et veltilrettelagt arrangement.
endelave levede endnu engang op til sit 
navn »solskinsøen«. Sejlturen hjem forløb 
planmæssigt, men der gik ikke ret lang tid, 
efter at vi havde forladt endelave, før uvejret 
brød løs, og det begyndte at regne.
efter en spændende og indholdsrig dag på 
endelave var vi allesammen tilbage i Vejle kl. 
18.00 som planlagt.

På september-mødet den 7. september 2010 
kunne Robert byde velkommen til to nye 
medlemmer, som blev præsenteret, nemlig 
jørn larsen og Bent Sørensen. 
derudover kunne Robert oplyse, at den tid-
ligere landsholdsspiller kaj Poulsen og den 
tidligere amatørformand kaj kohave også 
gerne ville være medlem af klubben.
Afslutningsvis lagde Robert op til at det 
næste ordinære møde den 5. oktober skulle 
afholdes i den nye VB Parken, eftersom vi 
ikke mere har adgang til køkkenfaciliteter 
på Vejle Gl. stadion. 
derefter havde Fredericia Furniture ved mar-
ketingdirektør ole Bjerg et spændende ind-
læg om designermøbler. Vi så billedeksem-
pler på møbler designet af Børge Mogensen, 
Hans Wegner m.fl. 
ole afsluttede foredraget med at invitere 
seniorklubben med damer til et besøg hos 
Fredericia Furniture i Fredericia.  

Mødet den 5. oktober 2010 blev afholdt i det 
nye klublokale i VB Parken.
Robert bød kaj Poulsen velkommen som 
nyt medlem og kunne oplyse, at endnu tre 
nye har søgt optagelse i Seniorklubben. 
det var eluf Troelsen, Mogens Pladsbjerg 
og kell Meyer, og alle var enige om, at de 

Øen rundt i ”diligencen” 

Solen nydes i Linges have 
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skulle optages. derefter orienterede Mogens 
Pedersen om årets julefrokost. 
derefter fortalte de nye medlemmer kaj 
Poulsen, jørn larsen og Bent Sørensen om 
deres fodboldmæssige karriere.
under eventuelt havde ejgil jensen ordet 
og takkede for de tre flotte input fra de 
nye medlemmer. Han kunne også oplyse, 
at arbejdet med at samle VB´s historie var 
meget forsinket. Han efterlyste derfor hjælp 
hos medlemmerne til at få VB´s historie skre-
vet færdig og evt. bidrage med VB-historier.

På mødet den 2. november 2010, som blev 
afholdt i VB Parken, fik Mogens Pladsbjerg 
og eluf Troelsen mulighed for at fortælle om 
deres fodboldmæssige karriere. derudover fik 
Robert grønt lys til at optage Preben Thomsen 
og ulrik Hansen som nye medlemmer.
der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak 
til samlige foredragsholdere i 2010 og vi ser 
frem til et spændende nytår med mange nye 
aktiviteter til glæde for Seniorklubbens med-
lemmer. 

Conny Laursen

Bestyrelsen Seniorklubben. Fra venstre: Conny Laursen, Robert Torntorft, Niels Wodskou

Marketingdirektør Ole Bjerg tegner og fortæller om Frede-
ricia Furniture
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Lederranglisten

Lederranglisten har i år fået tre ny nålemodtagere 
for 10 år i VB’s tjeneste: Hans Jørgen Lund, Kaj 
Kohave og Vivian Nygaard. Ligeledes blev Rikke 
Egsgaard sidste år ”glemt” ved en beklagelig fejl. 
En stor tak til de nye på listen og tak for jeres virke 
for klubben.     
   

STADIG
TRÆNER/LEDER

STADIG
TRÆNER/LEDER

2010
ANTAL ÅR

2010
ANTAL ÅR

Robert Torntoft x 53
Ejgil Jensen  46
Erik Methmann  40
Erling Sørensen  33
Kay Winther  32
Jan Mejer  31
Orla Hansen  30
Vagn Dam Pedersen  29
Erik Raaballe  28
Leo Hansen  28
Gert Roland Jensen x 28
Viggo Jensen  27
Ole Kristensen x 26
Erik Pedersen  25
Erling Rasmusssen  25
Poul Erik Bech  25
Larry Ebel  25
Henrik Jacobsen x 25
Leif Jacobsen x 24
Curt Sørensen  23
Jørgen Mejer  22
Heine Clemensen  22
Ole Olesen  22
Erling Mørk  21
Keld Hansen  21
Erik Juul  20
Finn Vesterled  21
Jørgen Knudsen x 20
Knud Winding  19
Lars Larsen  19
Leif Dam x 19
Kaj Kristensen  18
Poul Mejer  18
Charles Knudsen  17
Hugo Sørensen  17
Kaj Mortensen  17
Tom Thomassen  17
Carsten Quist x 17
Lars Kjeldsen x 17
Erik Nielsen  16
Ole Fritsen  16
Mads Peter Nielsen  16
Børge Hansen  15
Ole F. Hansen  15
Peter Sørensen  15

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

Kaj Kohave
kaj kohave har været formand for Vejle 
Boldklubs amatørafdeling fra 2001 til 2009 
og har i 2010 været bestyrelsesmedlem med 
fokus på VB Parken og ibrugtagning af dette 
anlæg. Medlem af VB elite/VBS’ bestyrelse i 
samme periode.
kaj har i sin tid i VB og i bestyrelsen som 
formand været en central person omkring 
mange større begivenheder. Blandt disse kan 
nævnes organisering af ny VB elite besty-
relse i 2003 og formand for denne bestyrelse 
i perioden 2003/2004. Medvirkende til ny 
4-punktplan med nyt stadion, ny aktiestruk-
tur i 2004 med ophævelse af A- og B-aktier. 
etablering af VB museum i det gamle Vejle 
Stadion. opstart og ildsjæl omkring VB Par-
ken fra 2004 til i dag og kontakten til andre 
interessenter i området. og uden for VB har 
kaj været en central figur omkring det dan-
ske kvindelandsholds kampe på jokri Park.
 
Hans Jørgen Lund
Hans jørgen lund kom først til Vejle Bold-
klub som oldboys spiller. Han spillede en solid 
back i flere år på oldboys holdet. 
Han startede i bestyrelsen for oldboys den 
26. januar 2001. derefter blev han holdleder 
for 11-mands veteranholdet, og de sene-
ste år har han været holdleder for 7-mands 
veteranholdet. 
udover at lave et stort stykke arbejde i old-
boys bestyrelsen hjælper Hans jørgen også til 
i kiosken på jokri Park, så der kommer lidt 
penge i oldboys kassen.
Hans jørgen lund fylder 60 år i 2011. 

Vivian Nygaard
Vivian Nygaard har beklædt posten som 
ungdomssekretær i 10 år fra 2001-2010, hvor 
referater fra afdelingsmøder og diverse skri-
vearbejder har været i de bedste hænder.
Hun er et rigtigt foreningsmenneske - både 
som aktiv forældre omkring sine to sønner, 
men også på tværs af holdene i ungdomsaf-
delingen.
Ved telefonbogsdistributionen, som de sene-
re år har givet gode penge til ungdomsaf-
delingen, har Vivian været en vigtig brik i 
planlægningen.
VB’s juleshows i Vingsted, som for år tilba-
ge var en indtægtskilde for klubben, havde 
også Vivian som flittig medhjælper omkring 
arrangementet.
Vivian har i forbindelse med stævner altid 
tilbudt overnatningsmuligheder for uden-
landske spillere - et år endda op til seks-syv 
stykker....

Rikke Egsgaard
en ondartet knæskade satte allerede i pige-
juniortiden en stopper for en ellers lovende 
fodboldkarriere for Rikke egsgaard. dette 
blev dog held i uheld for klubbens pigeung-
dom, for undvære fodbold kunne Rikke jo 
ikke, hvorfor hun i 1999 trådte til som hjæl-
petræner i det, der dengang hed lilleputpi-
geafdelingen.
Allerede året efter blev Rikke cheftræner for 
de 10-årige miniputpiger, og siden er fulgt ni 
år med forskellige trænerposter i pigeung-
dom, lige fra de mindste til u-18 pigerne, 
hvor hun i år træner Mesterrækkeholdet
Herudover har Rikke i en årrække virket som 
træner på såvel dBu’s Mikrofodboldskole 
som sommerferiens Fodboldskole i VB-regi.
Rikke har til stadighed søgt at dygtiggøre sig 
inden for trænergerningen og har gennem-
ført en række trænerkurser under dBu.
Trods et helbred, der ikke altid vil makke ret, 
har Rikke altid vægtet sit virke i VB højt. Med 
et aldrig svigtende humør og stort engage-
ment har hun involveret sig dybt i de hold, 
hun har trænet og er – selv om hun om 
nogen har mødt livets skyggesider – altid en 
varm og livsglad sjæl for træner- og lederkol-
leger at være sammen med.

www.vbsvenner.dk
➚
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DBU – Børn & Unge arrangementer

DBU's fodboldskole 2010
VB var igen i år vært for dBu's fodboldskole. 
Skolen fandt i år sted i uge 30, og det var 17. 
gang VB afholdt fodboldskole.
På årets skole var der plads til 128 drenge 
og piger årgang 1996-2002, og årets tema 
var ”Træn som VM-stjernerne”. Skolen blev 
udsolgt i løbet af 24 timer, så vi måtte des-
værre skuffe mange spillere, som ikke nåede 
at få billet.
Igen i år fandt skolen sted på banerne ved 
Hældagerhallen hos Bredballe IF, da vores 
nye anlæg VB Parken desværre ikke var fær-
digt, som vi havde håbet på.
Vi var utroligt heldige med vejret det meste 
af ugen, idet vi kun fik nogle få regnbyger.
om onsdagen blev der afholdt et Mini VM 
for deltagerne, og vinderne fik en fodbold 
med VB-spillernes autografer.
om fredagen fik vi besøg af kristian Fæste, 
Anders Clausen og Andreas Moos fra divisi-

onsholdcet. de tog sig alle tre god tid til at 
komme rundt i grupperne og skrive auto-
grafer og til sidst var de med til at spiller en 
kamp sammen med årets trænere og assi-
stenter mod et hold bestående af nogle af 
deltagerne.
Igen i år fik spillerne et komplet sæt spillertøj 
i erindringsgave.
Til sidst en stor tak til alle trænerne og assi-
stenterne for jeres store hjælp. uden jer ville 
det slet ikke kunne lade sig gøre at afholde 
skolen. der skal også lyde en stor tak til BIF 
for tak for ¨lån” af banerne.
Vi håber at se mange af jer igen til Fodbold-
skolen i 2011 i VB Parken!
Husk, der kan reserveres billetter til næste 
års Fodboldskole allerede fra den 01.02.11 
ved henvendelse til skolelederen
 

Anette Madsen, skoleleder

Ditte Marie Henriksen i forgrunden har øje for fotografen ved DBU’s Fodboldskole på Hældager

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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VB medlem nr. 1000

I vor føljeton om VB-medlem nr. 1000 er 
hovedpersonen Anne Sofie Neujahr Madsen 
nu ”trådt ind i de voksnes rækker.” Anne 
Sofie, som var fire år, da de første fodbold-
støvler blev snøret i 2001, og hun fik det 
runde medlemsnummer, er i år blevet kon-
firmeret.
karrieren er stadig på fuldt blus for pigen, 
som kun bor et ejendomsmæglerstenkast fra 
jokri Park. Anne Sofie har i år spillet på u-15 
pige A holdet, som i efteråret har gjort det 
slemme ved modstanderne og kun smidt to 
point.
Sammen med u-15 og u-13 pigerne har hun 
også været særdeles aktiv omkring kvin-
delandskampene i Vejle, hvor hun har haft 
både uddelings- og boldpigeopgaver. Hun er 
stadig ud af en rigtig VB-familie. Far Martin 
er assistenttræner og mor Claudia holdleder 
i Anne Sofies afdeling, og storebror Frederik 
spiller selvfølgelig også i VB.
Anne Sofie deltog i efterårsferien i afdelin-
gens tur til limone Cup ved Gardasøen, hvor 
billedet også er taget.

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

Pigeraketten
Igen i år bandt vi i september måned an med 
dBu’s hvervetiltag, Pigeraketten. desværre 
ikke med så stort held som forrige år, idet 
kun godt en snes piger havde taget imod 
tilbuddet om at komme og lege en mandag 
eftermiddag. den beskedne søgning skal nok 
bl.a. findes i nogen forvirring omkring afvik-
lingsstedet, da vi med kort varsel måtte flytte 
arrangementet fra VB Parken, som endnu 
ikke var spilleklar, til Vejle Gl. Stadion.
Vejret og rammerne var dog helt perfekte, 
og de små deltagere fik en fin eftermiddag  

 
kyndigt ledet af dBu’s udsendte ”astronaut” 
samt de mange søde ”rumvæsner” i skikkelse 
af VB’s u-15 piger. en stor tak til dem. og et 
enkelt nyt medlem kastede anstrengelserne 
da af sig.
det skal også nævnes, at VB i år afstod fra 
at afholde dBu’s Mikrofodboldskole pga. 
manglende afviklingssted. Vi glæder os til, 
at alle dBu’arrangementerne fremover kom-
mer ”hjem” til VB og kan afvikles i VB Par-
ken.

Ole Kristensen

Pigeraketten på Vejle Gl. Stadion. Lillaklædte U-15 piger guider deltagerne gennem forhindringsbanen
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Fra Historiebogen

For 50 år siden… OL i Rom 1960

TIDEN GÅR IKKE - den løber...
den 10. september 1960 var der ikke mange, 
der gik en tur i de danske gader - i hvert fald 
ikke om aftenen...
danmark spillede olympisk finale mod jugo-
slavien i Rom...og lad os bare tage resultatet 
med det samme: vi tabte 1-3!!!
Men pyt med det - vi var kommet i finalen og 
nået længere, end selv den største optimist 
havde troet. 
Vejle var vist nok på den anden ende - i hvert 
fald ifølge mine forældre, som på »udebane« 
(vi havde på dette tidspunkt endnu ikke fjern-
syn på elsdyrvej) fulgte begivenhederne fra 
de olympiske lege i den italienske hovedstad. 
Når det især var en finale med ekstra interesse 
for vejlenserne, ja, så skyldtes det naturligvis, 
at VB var den danske klub, der var stærkest 
repræsenteret i fodboldtruppen. Vi var 19 
spillere af sted til ol...hele fire af flokken 
kom fra Vejle, og det medførte jo en voldsom 
interesse.
Poul jensen (anfører), Henning enoksen og 
undertegnede spillede med i kampene, og 
Poul Mejer var en vigtig mand blandt reser-
verne...
Nå, men hvorfor dog gå så meget op i det - 
her i 2010...?
Så må jeg henvise til overskriften... der har 
lige været jubilæum - tænk sig, hele 50 år 
er der røget på dåbsattesten siden de glade 
dage i RoM...
det hænder, at jeg bliver spurgt, om jeg har 
spillet på fodboldlandsholdet. Så må jeg jo 
gå til bekendelse og sige, at jeg da blandt 

andet var med ved ol i Rom i 1960. Hvor vi 
oven i købet fik sølvmedaljer... ofte lokker 
det ikke minderne frem hos selv den ældre 
generation. MeN, så siger jeg bare, at det 
var den gang Henry From placerede sit tyg-
gegummi på den ene målstolpe...og derefter 
reddede et straffespark mod ungarn...
SÅ ved folk, hvor vi er henne. Aldrig før og 
siden har en enkelt situation været genstand 
for så megen opmærksomhed og hukom-
melse. det skulle da lige være ole Madsens 
hælspark i 1965 mod Sverige...
Så man har da lov at mene, at ol i Rom 
var en betydelig begivenhed. derfor havde 
landsholdets dengang yngste (det er han 
naturligvis stadig), Harald Nielsen, fået den 
geniale idé at samle SØlVHoldeT til en pri-
vatfest hos ham selv i klampenborg...natur-
ligvis på datoen den 10. september 2010 for 
at markere de glade dage ved ol. 

Sølvholdet hos DIF: Bagest fra venstre: Finn Sterobo, Flemming Nielsen, John Danielsen, Kronprins Frederik, Tommy Troelsen, 
Poul Pedersen, Jørn Sørensen, Henning Enoksen, Harald Nielsen

Tommy Troelsen får en olympisk snak med Kronprinsen
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og igen: tænk sig, der er gået 50 år, og tiden 
er løbet af sted, men minderne har været 
flinke til at følge med. jeg har nævnt semi-
finalen mod ungarn, hvor vi jo vandt 2-0... 
Poul »løve« Andersen begik det berømte 
straffespark ved stillingen 1-0...men From 
klarede jo. Vi var ovenud glade, men jeg 
husker tydeligt, at humørbomben løve tog 
det meget stille og roligt. jeg stod ved siden 
af backen fra Skovshoved og hørte ham sige 
til vores målmand: det er godt, du ved, hvad 
du er med for, Henry, men spark nu bolden 
op mod midten....
den slags bemærkninger var absolut med til 
at give kammeratskabet fine vilkår...skabt i 
øvrigt gennem fællestræning hele foråret, 
hvor landsholdsspillerne, som jo var ama-
tører, mødtes jævnligt, bl.a. i Vejle på VB’s 
baner... 
Nå, men vi mødtes som nævnt igen den 10. 
september i år hos Harald. Skal vi lige repete-
re de fremmødte. der var kun otte, da tidens 
tand og de mange år jo naturligt har gjort et 
brutalt indhug i flokken. de fremmødte hos 
Harald Nielsen var foruden ham selv, Flem-
ming Nielsen, AB, Poul Pedersen, AIA, jørn 
Sørensen, kB, john danielsen, B1909, Hen-
ning enoksen, VB, Finn Sterobo, oB, og Tom-
my Troelsen, VB...
jeg skylder at nævne, at vores kampglade 
anfører Poul jensen, VB, havde meldt afbud 
af private årsager. 
der var lagt et fantastisk program for dagen. 
Vi mødtes kl. 10 i Farum. Så blev vi i FCk’s bus 
kørt til PARkeN, hvor der var rundvisning og 
frokost. det er sikkert unødvendigt at nævne, 
at vi fra første færd var helt på toppen. Flere 
havde ikke set hinanden i adskillige år, men 
det føltes som om, vi havde været sammen 
hele tiden. det skortede ikke på vittigheder 
og sjove bemærkninger om både nutiden, 
men især de gode, gamle dage...og den fik 
ikke for lidt. et storslået bevis på, at hvad, der 
dengang blev skabt, holdt endnu...
efter en munter frokost i PARkeN, blev vi kørt 

til dIF og IoC i Brøndby. Vi fik gaver og snak-
ken gik...men forstummede dog lige med et, 
da døren til vort lokale gik op....og selveste 
kronprins Frederik kom ind og satte sig blandt 
os og ganske naturligt deltog med kaffe, kage 
og snak. en særdeles ligefrem og sympatisk 
tronfølger med en fin humor. Vi havde alle 
med ham i centrum en stor oplevelse. 
der blev også tid til en gennemgang af »HAll 
of FAMe« med mange berømtheder og store 
idrætsfolk i danmark. enoksen og jeg selv 
skulle selvfølgelig »hilse« på busten af vor 
fantastiske klubkammerat, Allan Simonsen....

dagens rundtur sluttede af hos dBu med 
flere gaver og hyggeligt samvær, inden vi 
blev kørt tilbage til Farum for at klæde om 
til gallafesten hos Rudi og Harald om afte-
nen. Alene disse timer kunne der skrives en 
bog om. en minderig sammenkomst for livet 
- et bevis på, at det dejlige fodboldspil langt 
ud over opkridtede baner og regler har haft 
enorm betydning for et utal af personer. en 
kendt skuespiller har sagt, at tiden ikke går 
- den kommer...
Må jeg til VB’s værdifulde Årsskrift tilføje - ja, 
men for sølvholdets spillere er det som om, 
den især er løbet...

Med stor hilsen fra en taknemmelig 
Tommy Troelsen

 
PS: Held og lykke i bestræbelserne på igen at 
komme i danmarks bedste fodboldrække...!

I Hall of Fame ”hilser” Henning Enoksen og Tommy Troelsen 
på deres berømte klubkammerat Allan Simonsen

Fra VB’s Årsskrift 1960: Poul Jensen, Henning Enoksen, Tom-
my Troelsen og Poul Mejer modtages af borgmester Willy 
Sørensen efter sølvtriumfen i Rom

Sølvholdet besøger Parken
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der har i dBu-regi været spillet om det dan-
ske mesterskab (dM) siden 1913.
I 1913 blev der spillet en cupturnering mel-
lem lokalunionernes vindere, inden vinderen 
i finalen spillede mod den københavnske vin-
der om mesterskabet.

VB deltog som jysk mester 1912/13, men tabte 
sin første kamp mod B1901, der i øvrigt nåede 
til finalen, hvor falstringerne tabte til kB, der 
blev første dM-vinder.

VB blev igen jysk mester i 1913/14 og var igen 
med i dBus landsturnering, som turneringen 
den gang hed og nu omfattede syv hold, idet 
kBu’s nummer to også deltog. efter sejre over 
B1901, union, Svendborg og Rønne Boldklub 
havde VB vundet Provinsmesterskabet og 

kvalificeret til at spille mod B93, nummer to i 
kBu i semifinalen, om dM. kampen blev spil-
let i Vejle på den gl. Sportsplads ved foden 
af Horsens-bakken, men trods fordel af hjem-
mebane tabte VB’erne 0-3 til det stærkt lands-
holdsprægede B93-mandskab. 

I 1915, hvor VB i 1914/15 for fjerde gang i 
rækkefølge havde vundet det jyske mester-
skab, blev der ikke spillet om dM på grund 
af praktiske besværligheder foranlediget af 
verdenskrigen. Turneringen fortsatte som en 
cupturnering indtil 1927, da den blev erstat-
tet af en egentlig danmarksturnering med 
andre turneringsbestemmelser både for at 
vinde dM og om op- og nedrykning mellem 
de bedste rækker.

1804 kampe i Danmarksturneringen

Provinsmester 1914

Semifinale DM 1914 på den Gl. Sportsplads. VB-B93 0-3



151

Sæson Kampe Sejre Uafgjorte Tabte Mål for Mål imod 
1913.......................1 ................ 0 ..................0 .................... 1 .................. 1 ..................... 5 ..............DBUs Landsturnering
1914.......................4 ................ 3 ..................0 .................... 1 .................. 8 ..................... 6 ..............DBUs Landsturnering
1931/1932..............7 ................ 3 ..................1 .................... 3 ................. 17 ................... 25 .............DBUs oprykningsrække om kvalifikation til 1. division
1937/1938..............8 ................ 6 ..................1 .................... 1 ................. 36 ................... 22 .............Danmarksturneringen serie 3/3. division
1938/1939..............8 ................ 4 ..................1 .................... 3 ................. 27 ................... 16 .............Danmarksturneringen serie 3/3. division
1939/1940.............10 ............... 8 ..................1 .................... 1 ................. 35 ................... 14 .............Danmarksturneringen serie 3/3. division
1940/1941.............12 ............... 1 ..................3 .................... 8 ................. 23 ................... 37 .............Kreds 1, kriseturnering
1941/1942.............18 ............... 8 ..................0 ................... 10 ................ 34 ................... 50 .............Kreds 1, kriseturnering
1942/1943.............18 ............... 8 ..................1 .................... 9 ................. 52 ................... 41 .............Kreds 1, kriseturnering
1943/1944.............18 ............... 5 ..................4 .................... 9 ................. 37 ................... 60 .............Kreds 1, kriseturnering
1944/1945.............13 ............... 7 ..................1 .................... 5 ................. 33 ................... 29 .............Kreds 1, kriseturnering
1945/1946.............18 ............... 9 ..................4 .................... 5 ................. 48 ................... 30 .............3. division
1946/1947.............20 .............. 12 .................2 .................... 6 ................. 52 ................... 42 .............3. division
1947/1948.............18 ............... 8 ..................5 .................... 5 ................. 38 ................... 24 .............3. division
1948/1949.............18 ............... 7 ..................4 .................... 7 ................. 34 ................... 33 .............3. division
1949/1950.............18 ............... 4 ..................6 .................... 8 ................. 37 ................... 48 .............3. division
1950/1951.............18 ............... 4 ..................6 .................... 8 ................. 39 ................... 41 .............3. division
1951/1952.............22 .............. 15 .................4 .................... 3 ................. 54 ................... 27 .............3. division
1952/1953.............18 .............. 10 .................3 .................... 5 ................. 45 ................... 33 .............2. division
1953/1954.............18 ............... 7 ..................4 .................... 7 ................. 46 ................... 50 .............2. division
1954/1955.............18 ............... 9 ..................5 .................... 4 ................. 47 ................... 36 .............2. division
1955/1956.............18 .............. 11 .................4 .................... 3 ................. 50 ................... 27 .............2. division
1956/1957.............27 ............... 9 ..................7 ................... 11 ................ 49 ................... 54 .............1. division
1958......................22 .............. 14 .................2 .................... 6 ................. 66 ................... 32 .............1. division
1959......................22 .............. 14 .................1 .................... 7 ................. 47 ................... 37 .............1. division
1960......................22 .............. 12 .................5 .................... 5 ................. 52 ................... 35 .............1. division
1961......................22 .............. 10 .................0 ................... 12 ................ 42 ................... 51 .............1. division
1962......................22 ............... 9 ..................2 ................... 11 ................ 51 ................... 47 .............1. division
1963......................22 ............... 9 ..................5 .................... 8 ................. 39 ................... 43 .............1. division
1964......................22 .............. 10 .................5 .................... 7 ................. 35 ................... 32 .............1. division
1965......................22 .............. 13 .................4 .................... 5 ................. 54 ................... 28 .............1. division
1966......................22 ............... 9 ..................5 .................... 8 ................. 44 ................... 41 .............1. division
1967......................22 ............... 9 ..................3 ................... 10 ................ 44 ................... 40 .............1. division
1968......................22 .............. 11 .................3 .................... 8 ................. 37 ................... 31 .............1. division
1969......................22 ............... 6 ..................5 ................... 11 ................ 33 ................... 42 .............1. division
1970......................22 .............. 10 .................3 .................... 9 ................. 45 ................... 39 .............1. division
1971......................22 .............. 13 .................3 .................... 6 ................. 61 ................... 40 .............1. division
1972......................22 .............. 16 .................1 .................... 5 ................. 65 ................... 33 .............1. division
1973......................22 .............. 10 .................3 .................... 9 ................. 40 ................... 31 .............1. division
1974......................22 .............. 11 .................3 .................... 8 ................. 47 ................... 35 .............1. division
1975......................30 ............... 9 ..................8 ................... 13 ................ 46 ................... 53 .............1. division
1976......................30 .............. 16 .................3 ................... 11 ................ 59 ................... 40 .............1. division
1977......................30 .............. 13 .................8 .................... 9 ................. 57 ................... 46 .............1. division
1978......................30 .............. 19 .................6 .................... 5 ................. 64 ................... 33 .............1. division
1979......................30 .............. 12 .................5 ................... 13 ................ 45 ................... 44 .............1. division
1980......................30 .............. 14 .................5 ................... 11 ................ 63 ................... 50 .............1. division
1981......................30 ............... 7 .................15 ................... 8 ................. 51 ................... 48 .............1. division
1982......................30 .............. 14 .................5 ................... 11 ................ 44 ................... 41 .............1. division
1983......................30 .............. 11 .................8 ................... 11 ................ 48 ................... 40 .............1. division
1984......................30 .............. 17 .................7 .................... 6 ................. 60 ................... 36 .............1. division
1985......................30 .............. 12 .................8 ................... 10 ................ 41 ................... 41 .............1. division
1986......................26 ............... 9 ..................9 .................... 8 ................. 37 ................... 36 .............1. division
1987......................26 .............. 13 .................4 .................... 9 ................. 53 ................... 39 .............1. division
1988......................26 .............. 10 ................10 ................... 6 ................. 36 ................... 24 .............1. division
1989......................26 .............. 14 .................6 .................... 6 ................. 45 ................... 27 .............1. division
1990......................26 ............... 8 .................10 ................... 8 ................. 32 ................... 32 .............1. division
 ..............................2 ................ 1 ..................0 .................... 1 .................. 1 ..................... 1 ..............Kvalifikation til Superliga
1991......................18 ............... 5 ..................6 .................... 7 ................. 20 ................... 22 .............Superliga
1991/1992.............32 .............. 13 .................5 ................... 14 ................ 47 ................... 48 .............Superliga/Kvalfikationsligaen
1992/1993.............32 .............. 12 .................8 ................... 12 ................ 57 ................... 52 .............1. division**/Kvalifikationsligaen
1993/1994.............32 .............. 14 ................10 ................... 8 ................. 50 ................... 42 .............1. division/Kvalifikationsligaen
1994/1995.............32 .............. 15 ................10 ................... 7 ................. 65 ................... 41 .............1. division/Kvalifikationsligaen
1995/1996.............33 ............... 8 ..................9 ................... 16 ................ 34 ................... 50 .............Superliga
1996/1997.............33 .............. 14 ................12 ................... 7 ................. 57 ................... 38 .............Superliga
1997/1998.............33 .............. 16 .................4 ................... 13 ................ 53 ................... 51 .............Superliga
1998/1999.............33 .............. 14 .................5 ................... 14 ................ 54 ................... 48 .............Superliga
1999/2000.............33 ............... 7 .................11 .................. 15 ................ 38 ................... 68 .............Superliga
2000/2001.............30 .............. 17 .................8 .................... 5 ................. 73 ................... 37 .............1. division
2001/2002.............33 ............... 6 .................10 .................. 17 ................ 38 ................... 72 .............Superliga
2002/2003.............30 .............. 15 .................4 ................... 11 ................ 65 ................... 58 .............1. division
2003/2004.............30 ............... 8 ..................6 ................... 16 ................ 44 ................... 59 .............1. division
2004/2005.............30 .............. 14 .................7 .................... 9 ................. 59 ................... 51 .............1. division
2005/2006.............30 .............. 19 .................6 .................... 5 ................. 62 ................... 32 .............1. division
2006/2007.............33 ............... 6 ..................7 ................... 20 ................ 35 ................... 64 .............Superliga
2007/2008.............30 .............. 25 .................3 .................... 2 ................. 80 ................... 24 .............1. division
2008/2009.............33 ............... 4 .................13 .................. 16 ................ 30 ................... 59 .............Superliga
2009/2010.............30 ............... 7 .................12 .................. 11 ................ 33 ................... 34 .............1. division

Total .................... 1804 ............782 .............. 393 .................629 ............. 3420................ 2968

** Efter 1991 er 1. division ikke længere den højeste række, det er nu Superligaen
I sæsonen 1991/1992 fordeler sæsonens 32 kampe sig med 18 kampe i Superligaen og 14 kampe i Kvalifikationsligaen.    
Kampe i den bedste række: ....................... 1247
Kampe i den næstbedste række: ............... 399
Kampe i den tredjebedste række: ............. 158

VB’s kampe i Danmarksturneringen
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 Total Bedste Næstbedste Tredjebedste 
  række række række

Finn Christensen ................... 357 ..........278.............79 ................. 0
Gert Eg .................................. 342 ..........342..............0 .................. 0
Knud Herbert Sørensen (2) .. 326 ..........326..............0 .................. 0
Niels Wodskou ...................... 250 ..........250..............0 .................. 0
Poul Mejer ............................ 238 ..........132.............57 ................ 49
Erik Skaaning ........................ 233 ...........57..............71 ............... 105
Jesper »Krølle« Mikkelsen ... 231 ..........167.............64 ................. 0
John Sivebæk ........................ 226 ..........202.............24 ................. 0
Alex Nielsen .......................... 222 ..........222..............0 .................. 0
Klaus Eskildsen ..................... 213 ..........107............106 ................ 0
Jørgen Markussen ................ 212 ..........212..............0 .................. 0
Allan Simonsen ..................... 208 ..........208..............0 .................. 0
Erik Boye ............................... 208 ..........145.............63 ................. 0
Alex Nørlund ........................ 206 ..........145.............61 ................. 0
Karsten Lund ........................ 204 ..........204..............0 .................. 0
Poul Jensen ........................... 202 ..........170.............32 ................. 0
Jesper Olesen ........................ 201 ...........50.............151 ................ 0
Poul Erik Østergaard ............ 195 ..........195..............0 .................. 0
Steffen Kielstrup .................. 192 ...........60.............132 ................ 0
Tommy Troelsen.................... 190 ..........190..............0 .................. 0
Henrik Risom ........................ 189 ..........189..............0 .................. 0
Steen Thychosen ................... 189 ..........147.............42 ................. 0
Per Jørgensen ....................... 188 ..........188..............0 .................. 0
Kai Johansen ......................... 179 ..........104.............53 ................ 22
Svend Pedersen .................... 177 ...........72...............0 ................ 105
Carsten Pedersen .................. 174 ..........151.............23 ................. 0
Ulrik Balling .......................... 174 ...........80..............94 ................. 0
John Laursen ......................... 170 ..........170..............0 .................. 0
Bent Sørensen ....................... 168 ...........32..............72 ................ 64
Flemming Serritslev .............. 165 ..........165..............0 .................. 0
Tommy Andersen ................. 164 ..........164..............0 .................. 0
Peter Kjær ............................. 163 ..........132.............31 ................. 0
Lars Døhr ............................... 161 ...........72..............89 ................. 0
Erik Pedersen ........................ 157 ..........157..............0 .................. 0
Asger Jensen ......................... 154 ...........69...............0 ................. 85
Johnny Hansen ..................... 150 ..........150..............0 .................. 0
Peter Poulsen ........................ 150 ..........119.............31 ................. 0
Harry Iversen ......................... 147 ...........18..............64 ................ 65
Jan Knudsen ......................... 147 ..........147..............0 .................. 0
Johannes Fischer ................... 147 ...........36...............0 ................ 111
Poul Bilde .............................. 145 ..........145..............0 .................. 0
Knud Herbert Sørensen ....... 143 ..........107.............36 ................. 0
Johnny Mølby ....................... 142 ..........137..............5 .................. 0
Tommy Hansen ..................... 139 ..........139..............0 .................. 0
Ib Jacquet .............................. 138 ..........138..............0 .................. 0
Hans Christensen .................. 134 ............0...............39 ................ 95
Julian Barnett ....................... 132 ..........132..............0 .................. 0
Gunnar Jørgensen ................ 130 ...........62..............51 ................ 17
Lars Rud ................................ 130 ..........120.............10 ................. 0
Torben Sørensen ................... 130 ..........130..............0 .................. 0
Jacob Svinggaard ................. 129 ..........115.............14 ................. 0
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Erling Blicker Andersen .......... 2 ..............0................2 .................. 0
Euan Holden ........................... 2 ..............0................2 .................. 0
Flemming Johansen ............... 2 ..............0................0 .................. 2
Flemming Trøst Poulsen ......... 2 ..............2................0 .................. 0
Frank Olsen ............................. 2 ..............2................0 .................. 0
Georg Krogh ........................... 2 ..............2................0 .................. 0
Hans Sielemann ...................... 2 ..............0................2 .................. 0
Hardy Hansen ......................... 2 ..............2................0 .................. 0
Herve Tchinda ......................... 2 ..............0................2 .................. 0
Ian Højgaard ........................... 2 ..............0................2 .................. 0
Jens Erik Mortensen ............... 2 ..............2................0 .................. 0
Jens Nørgaard ......................... 2 ..............2................0 .................. 0
Jørgen Thychosen ................... 2 ..............2................0 .................. 0
Knud Kølbæk .......................... 2 ..............2................0 .................. 0
Lars Damsbo ........................... 2 ..............2................0 .................. 0
Michael Præst ......................... 2 ..............0................2 .................. 0
Morten Hansen ....................... 2 ..............2................0 .................. 0
Nikolaj Rasmussen .................. 2 ..............2................0 .................. 0
Per Mølgaard .......................... 2 ..............2................0 .................. 0
Thomas Andersen ................... 2 ..............0................2 .................. 0
Thomas Fig .............................. 2 ..............2................0 .................. 0
Verner Jørgensen ................... 2 ..............0................0 .................. 2
Øssur Hansen .......................... 2 ..............0................2 .................. 0
Aage Haugesen ...................... 1 ..............0................1 .................. 0
Aage Jørgensen ...................... 1 ..............0................0 .................. 1
Aage Mølgaard ...................... 1 ..............0................0 .................. 1
Alexander Scholz .................... 1 ..............0................1 .................. 0
Arne Johnsen .......................... 1 ..............1................0 .................. 0
Arne Sørensen ........................ 1 ..............0................0 .................. 1
Bent Gaarmann ...................... 1 ..............1................0 .................. 0
Bent Johansen ........................ 1 ..............0................1 .................. 0
Børge Samson ......................... 1 ..............0................1 .................. 0
Curt Sørensen ......................... 1 ..............1................0 .................. 0
Erik Lynge ............................... 1 ..............1................0 .................. 0
Erling Rasmussen .................... 1 ..............1................0 .................. 0
Hans Jensen ............................ 1 ..............0................0 .................. 1
Harry Andreasen .................... 1 ..............1................0 .................. 0
Heine Christensen .................. 1 ..............1................0 .................. 0
Henrik Asmussen .................... 1 ..............1................0 .................. 0
Henrik Nielsen ........................ 1 ..............1................0 .................. 0
Ib Simonsen ............................ 1 ..............0................0 .................. 1
Ingemann Clausen .................. 1 ..............1................0 .................. 0
Jan Grøn .................................. 1 ..............0................1 .................. 0
Jan Larsen ............................... 1 ..............0................1 .................. 0
Jesper Lund ............................. 1 ..............1................0 .................. 0
Kaj Kristensen ......................... 1 ..............1................0 .................. 0
Kaj Holm ................................. 1 ..............0................1 .................. 0
Kaj Mortensen ........................ 1 ..............0................0 .................. 1
Kim Elgaard ............................ 1 ..............0................1 .................. 0
L. Jepsen .................................. 1 ..............0................1 .................. 0
Lars Fuglsang .......................... 1 ..............1................0 .................. 0
Laurits Ravn ............................ 1 ..............1................0 .................. 0
Leo Hansen ............................. 1 ..............0................0 .................. 1
Mads Fogh .............................. 1 ..............1................0 .................. 0
Mads Torry .............................. 1 ..............1................0 .................. 0
Martin Ogstrup ....................... 1 ..............0................1 .................. 0
Michael Thor  .......................... 1 ..............0................1 .................. 0
Mogens Petersen .................... 1 ..............1................0 .................. 0
Per Bjørnsholm ....................... 1 ..............1................0 .................. 0
Per Vandborg.......................... 1 ..............0................1 .................. 0
Robert Bernat ......................... 1 ..............1................0 .................. 0
Ronnie Andersen .................... 1 ..............1................0 .................. 0
Sander Post ............................. 1 ..............0................1 .................. 0
Steen Engby ............................ 1 ..............1................0 .................. 0
Thomas Bach ........................... 1 ..............1................0 .................. 0
Thomas Overgaard ................. 1 ..............0................1 .................. 0
Thorben Jensen ...................... 1 ..............1................0 .................. 0
Urmas Rooba  ......................... 1 ..............1................0 .................. 0
Verner Sørensen ..................... 1 ..............0................0 .................. 1
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Målscorere i Danmarksturneringen
 Bedste Næstbedste Tredjebedste Total
 række række række 
Bent Sørensen ........................... 15 .............. 58 ..............47 ............ 120
Jørgen Markussen .................. 106 ................ 0 ................0 ............ 106
Karsten Lund ............................ 96 ................ 0 ................0 .............. 96
Poul Mejer ................................ 44 .............. 30 ..............21 .............. 95
Allan Simonsen ......................... 86 ................ 0 ................0 .............. 86
Tommy Troelsen........................ 84 ................ 0 ................0 .............. 84
Steen Thychosen ....................... 64 ................ 8 ................0 .............. 72
Henning Enoksen ..................... 71 ................ 0 ................0 .............. 71
Ulrik Balling .............................. 16 .............. 48 ................0 .............. 64
Even Stauner ............................. 34 ................ 0 ..............25 .............. 59
Carlo Hansen .............................. 0 .............. 29 ..............24 .............. 53
Ib Jacquet .................................. 51 ................ 0 ................0 .............. 51
Erik Skaaning .............................. 6 ................ 6 ..............34 .............. 46
Poul Bilde .................................. 46 ................ 0 ................0 .............. 46
Gert Eg ...................................... 44 ................ 0 ................0 .............. 44
Kaspar Dalgas ........................... 21 .............. 23 ................0 .............. 44
Selvmål  ..................................... 29 .............. 11 ................4 .............. 44
Jesper »Krølle«  Mikkelsen ...... 30 .............. 13 ................0 .............. 43
Poul Hartmann ......................... 33 ................ 0 ..............10 .............. 43
Ulrich Thychosen ...................... 41 ................ 0 ................0 .............. 41
Ole Fritsen ................................. 41 ................ 0 ................0 .............. 41
Svend Andersen ........................ 32 ................ 8 ................0 .............. 40
Brian Rasmussen ....................... 27 .............. 11 ................0 .............. 38
Tommy Hansen ......................... 38 ................ 0 ................0 .............. 38
Jesper Søgaard ......................... 28 ................ 8 ................0 .............. 36
Adeshina Lawal .......................... 3 .............. 33 ................0 .............. 36
Laurids Andersen ...................... 10 ................ 0 ..............25 .............. 35
Knud Nørregaard ..................... 34 ................ 0 ................0 .............. 34
Charles Knudsen ......................... 1 ................ 0 ..............33 .............. 34
Julian Barnett ........................... 34 ................ 0 ................0 .............. 34
Alex Nørlund ............................ 22 .............. 10 ................0 .............. 32
Henrik Fig ................................... 9 .............. 22 ................0 .............. 31
Felix Salomon ........................... 18 ................ 0 ..............10 .............. 28
Kim Nørholt ................................ 3 .............. 25 ................0 .............. 28
Brian Christensen ....................... 9 .............. 18 ................0 .............. 27
Iver Schriver .............................. 26 ................ 0 ................0 .............. 26
Henry Henriksen ......................... 0 ................ 0 ..............26 .............. 26
Helmuth Pedersen ...................... 8 ................ 0 ..............17 .............. 25
Pablo Piñones-Arce .................... 8 .............. 17 ................0 .............. 25
Peter Graulund ......................... 25 ................ 0 ................0 .............. 25
Finn Johansen ........................... 25 ................ 0 ................0 .............. 25
Knud Herbert Sørensen (2) ...... 24 ................ 0 ................0 .............. 24
Kenneth Knudsen ....................... 1 .............. 23 ................0 .............. 24
Michael Rasmussen .................. 24 ................ 0 ................0 .............. 24
Poul Erik Østergaard ................ 24 ................ 0 ................0 .............. 24
Aksel Wulff ............................... 22 ................ 0 ................1 .............. 23
John Sivebæk ............................ 20 ................ 3 ................0 .............. 23
Leif Sørensen ............................ 23 ................ 0 ................0 .............. 23
Ulrik le Fevre ............................. 23 ................ 0 ................0 .............. 23
Hans Christensen ........................ 0 ................ 4 ..............17 .............. 21
Jan Knudsen ............................. 21 ................ 0 ................0 .............. 21
Kaj Poulsen ............................... 21 ................ 0 ................0 .............. 21
Henrik Risom ............................ 21 ................ 0 ................0 .............. 21
Brian Bertelsen ......................... 20 ................ 0 ................0 .............. 20
Svend Pedersen .......................... 6 ................ 0 ..............14 .............. 20
Finn Christensen ....................... 14 ................ 5 ................0 .............. 19
Jerry Brown ................................. 4 .............. 15 ................0 .............. 19
Tommy Andersen ..................... 19 ................ 0 ................0 .............. 19
Bent Christensen ...................... 17 ................ 0 ................0 .............. 17
Brian Nielsen  .............................. 6 .............. 11 ................0 .............. 17
Tommy Knudsen ......................... 0 .............. 17 ................0 .............. 17
Johnny Mølby  .......................... 17 ................ 0 ................0 .............. 17
Jørgen Nielsen ............................ 4 .............. 12 ................0 .............. 16
Kim Kristensen ............................ 2 .............. 14 ................0 .............. 16
Willy Hansen ............................... 0 ................ 0 ..............16 .............. 16
Hans Junker .............................. 15 ................ 0 ................0 .............. 15
Jacob Svinggaard ..................... 12 ................ 3 ................0 .............. 15
Knud Herbert Sørensen ............. 9 ................ 6 ................0 .............. 15
Preben Thomsen ......................... 7 ................ 8 ................0 .............. 15
Karl Aage Damsgaard .............. 14 ................ 0 ................0 .............. 14
Norman Knop ............................. 2 ................ 0 ..............12 .............. 14
Per Madsen ............................... 14 ................ 0 ................0 .............. 14
Tage Hveisel Hansen ................ 10 ................ 4 ................0 .............. 14
Steffen Kielstrup  ....................... 4 .............. 10 ................0 .............. 14
Egon Therkelsen ......................... 0 ................ 3 ..............10 .............. 13
Henning Rasmussen ................... 6 ................ 0 ................7 .............. 13
Issey Nakajima-Farran ................ 6 ................ 7 ................0 .............. 13
Kenneth Brylle .......................... 13 ................ 0 ................0 .............. 13
Mads Beierholm ......................... 2 .............. 11 ................0 .............. 13

Peter Degn .................................. 0 .............. 13 ................0 .............. 13
Aage Sørensen .......................... 12 ................ 0 ................0 .............. 12
Chris Hermansen ........................ 0 .............. 12 ................0 .............. 12
Eduardo Delani ........................... 4 ................ 8 ................0 .............. 12
Lasse Lauth Jørgensen ............... 1 .............. 11 ................0 .............. 12
Lars-Peder Pedersen ................. 12 ................ 0 ................0 .............. 12
Nicolai Wael .............................. 12 ................ 0 ................0 .............. 12
Thomas Thorninger .................... 8 ................ 4 ................0 .............. 12
Carl Lundsteen ............................ 0 .............. 11 ................0 .............. 11
Christian Keller ........................... 3 ................ 8 ................0 .............. 11
Dejvi Glavevski .......................... 11 ................ 0 ................0 .............. 11
Hugo Sørensen ........................... 6 ................ 0 ................5 .............. 11
Keld Bordinggaard  .................. 11 ................ 0 ................0 .............. 11
Gunnar Jørgensen ...................... 1 ................ 7 ................2 .............. 10
Helge Jensen ............................. 10 ................ 0 ................0 .............. 10
Henning Andersen ................... 10 ................ 0 ................0 .............. 10
Jan Sønksen ................................ 7 ................ 3 ................0 .............. 10
Jens Madsen ............................... 8 ................ 2 ................0 .............. 10
Lasse Ottesen .............................. 0 .............. 10 ................0 .............. 10
Palle Brinch ............................... 10 ................ 0 ................0 .............. 10
Thomas Gravesen ..................... 10 ................ 0 ................0 .............. 10
Torben Sørensen ....................... 10 ................ 0 ................0 .............. 10
Vagn Hedeager......................... 10 ................ 0 ................0 .............. 10
Jens Jørn Jensen ....................... 10 ................ 0 ................0 .............. 10
John Larsen ................................. 9 ................ 0 ................0 ................ 9
Knud Winding ............................ 2 ................ 2 ................5 ................ 9
Niels Erik Andersen .................... 9 ................ 0 ................0 ................ 9
Svend Sundien ............................ 0 ................ 0 ................9 ................ 9
Thorkild Knudsen ....................... 8 ................ 0 ................0 ................ 8
Christian Høgni Jacobsen ........... 0 ................ 8 ................0 ................ 8
Flemming Andreasen ................. 8 ................ 0 ................0 ................ 8
Henrik Smedegaard ................... 1 ................ 7 ................0 ................ 8
Kurt Bakholt ............................... 8 ................ 0 ................0 ................ 8
Niels Ejnar Gammelgaard .......... 0 ................ 8 ................0 ................ 8
Preben Elkjær ............................. 8 ................ 0 ................0 ................ 8
Valentino Lai............................... 2 ................ 6 ................0 ................ 8
Flemming Serritslev .................... 8 ................ 0 ................0 ................ 8
Carsten Pedersen ........................ 6 ................ 2 ................0 ................ 8
Allan Gaarde  .............................. 1 ................ 6 ................0 ................ 7
Baun Christensen ........................ 7 ................ 0 ................0 ................ 7
Carsten Andersen ....................... 7 ................ 0 ................0 ................ 7
Dan Sørensen .............................. 7 ................ 0 ................0 ................ 7
Erik Bo Andersen ........................ 7 ................ 0 ................0 ................ 7
Henrik Toft .................................. 1 ................ 6 ................0 ................ 7
Keld Hansen ................................ 2 ................ 5 ................0 ................ 7
Ole Møller Nielsen ...................... 7 ................ 0 ................0 ................ 7
Tommy Christensen .................... 7 ................ 0 ................0 ................ 7
Alphonse Tchami ........................ 0 ................ 6 ................0 ................ 6
Egon Skov ................................... 0 ................ 0 ................6 ................ 6
Henrik Bøgebjerg ....................... 0 ................ 6 ................0 ................ 6
Henrik Ravn ................................ 6 ................ 0 ................0 ................ 6
Mogens Nielsen .......................... 1 ................ 5 ................0 ................ 6
Oluf Sjørup ................................. 1 ................ 1 ................4 ................ 6
Ulrik Johansen ............................ 0 ................ 6 ................0 ................ 6
Adda Djeziri  ............................... 2 ................ 3 ................0 ................ 5
Bora Zivkovic  ............................. 2 ................ 3 ................0 ................ 5
Carsten Jensen ............................ 0 ................ 5 ................0 ................ 5
Chris Sørensen ............................ 0 ................ 5 ................0 ................ 5
Klaus Eskildsen ........................... 2 ................ 3 ................0 ................ 5
Mark Strudal ............................... 2 ................ 3 ................0 ................ 5
Michael Blom .............................. 0 ................ 5 ................0 ................ 5
Nicolai Jørgensen ....................... 4 ................ 1 ................0 ................ 5
Torben Juhler .............................. 0 ................ 5 ................0 ................ 5
Ukendt ........................................ 5 ................ 0 ................0 ................ 5
Benny Poulsgaard ....................... 0 ................ 4 ................0 ................ 4
Calle Facius  ................................ 3 ................ 1 ................0 ................ 4
Christian Lundberg ..................... 4 ................ 0 ................0 ................ 4
Dario Mijatovic  .......................... 0 ................ 4 ................0 ................ 4
Kern Lyhne  ................................. 1 ................ 3 ................0 ................ 4
Lars Døhr ..................................... 0 ................ 4 ................0 ................ 4
Per Frederiksen ........................... 4 ................ 0 ................0 ................ 4
Per Jørgensen ............................. 4 ................ 0 ................0 ................ 4
Rene Schmidt .............................. 0 ................ 4 ................0 ................ 4
Sladan Peric  ............................... 2 ................ 2 ................0 ................ 4
Verner Jensen ............................. 4 ................ 0 ................0 ................ 4
Niels Chr. Hüttel.......................... 4 ................ 0 ................0 ................ 4
Bent Blom ................................... 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Aksel Madsen ............................. 0 ................ 0 ................3 ................ 3
Alan Hansen ............................... 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Anders Nordstrøm ...................... 0 ................ 3 ................0 ................ 3
Charles Lilholm ........................... 0 ................ 3 ................0 ................ 3



156

Danny Jung ................................. 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Eduard Demenkovets ................. 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Ejner Friis .................................... 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Olas Gustafson ............................ 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Henrik Holm ............................... 0 ................ 3 ................0 ................ 3
Ibrahim Salou  ............................ 2 ................ 1 ................0 ................ 3
Jader Baré Spindler .................... 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Jens P. Pedersen .......................... 2 ................ 1 ................0 ................ 3
Jesper Ljung ................................ 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Jesper Olesen .............................. 0 ................ 3 ................0 ................ 3
John Laursen ............................... 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Johannes Fischer ......................... 1 ................ 0 ................2 ................ 3
Jørgen Nielsen (2) ....................... 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Mads Spur-Mortensen ................ 0 ................ 3 ................0 ................ 3
Peter Poulsen .............................. 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Poul Jensen ................................. 3 ................ 0 ................0 ................ 3
Søren Pallesen  ........................... 0 ................ 3 ................0 ................ 3
Chidi Dauda Omeje .................... 1 ................ 2 ................0 ................ 3
Jacob Laursen ............................. 2 ................ 1 ................0 ................ 3
Leon Dupont ............................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Allan Dyring ................................ 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Anders Post Jacobsen ................. 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Baba Collins ................................ 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Brian Steen Nielsen .................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Carl Rasmussen ........................... 0 ................ 0 ................2 ................ 2
Carsten Hemmingsen  ................ 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Claus Frandsen ............................ 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Denny Andersen ......................... 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Ditmar Gramstrup ...................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Erling Poulsen ............................. 0 ................ 0 ................2 ................ 2
Frantz Padetsky .......................... 0 ................ 0 ................2 ................ 2
Gert Simonsen ............................ 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Hagbard Andreasen ................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Henrik Lund ................................ 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Jacob Thychosen ......................... 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Jens Poulsen ................................ 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Justice John Erhenede  ............... 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Jørgen Albrechtsen .................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Klebér Saarenpää ....................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Lasse Kronborg ........................... 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Lars Kølbæk ................................ 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Lennart Lynge Larsen ................. 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Martin Andersen ........................ 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Mathias Hansen  ......................... 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Mogens Pladsbjerg ..................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Morten Bech ............................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Peter Christiansen ...................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Peter Gravesen ........................... 1 ................ 1 ................0 ................ 2
Ronni Bagge ............................... 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Sammy Youssouf ........................ 0 ................ 2 ................0 ................ 2
Steen Juulsen .............................. 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Tommy Schram  .......................... 1 ................ 1 ................0 ................ 2

Torben Christensen .................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Torben Sangild ........................... 1 ................ 1 ................0 ................ 2
Willy Scheepers ........................... 2 ................ 0 ................0 ................ 2
Anders Gabel .............................. 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Conny Laursen ............................ 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Arne Peder Sørensen .................. 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Benny Knop ................................ 0 ................ 0 ................1 ................ 1
Bent Andersen ............................ 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Bjarne Eriksen ............................. 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Bjarne Schouw ............................ 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Claus Jensen ................................ 0 ................ 1 ................0 ................ 1
Ejnar Lyhne ................................. 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Flemming Johansen ................... 0 ................ 0 ................1 ................ 1
Georg Krogh ............................... 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Gregory Schwager ...................... 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Harald Knudsen-Jensen ............. 0 ................ 1 ................0 ................ 1
Heine Christensen ...................... 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Henning Toft .............................. 0 ................ 0 ................1 ................ 1
Henrik Olesen ............................. 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Jakob Bresemann ....................... 0 ................ 1 ................0 ................ 1
Jan Larsen (2) .............................. 0 ................ 1 ................0 ................ 1
Johnny Hansen ........................... 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Johnny Hansen (2) ...................... 0 ................ 1 ................0 ................ 1
Jonas Halling .............................. 0 ................ 1 ................0 ................ 1
Jørn Simmenæs .......................... 1 ................ 0 ................0 ................ 1
Karsten Pedersen ......................... 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Ken B. Olsen ................................. 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Kristoffer Johannsen ................... 0 ................. 1 ................ 0 ..................1
Lars Rosengaard ........................... 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Lars Rud ........................................ 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Lars Villadsen................................ 0 ................. 1 ................ 0 ..................1
Laurits Ravn .................................. 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Martin Borre  ................................ 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Niels Præstegaard ........................ 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Ole Verner .................................... 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Otto Ejsing .................................... 0 ................. 0 ................ 1 ..................1
Peter Kjær .................................... 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Peter Løwenstein ......................... 0 ................. 1 ................ 0 ..................1
Philip Lund ................................... 0 ................. 1 ................ 0 ..................1
Poul Mølgaard ............................. 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Preben Birn ................................... 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Rasmus Würtz  ............................. 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Stig Jørgensen .............................. 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Svend Møller ................................ 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Thomas Røll .................................. 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Torben Westmark ........................ 1 ................. 0 ................ 0 ..................1
Vagn Damm Pedersen ................. 0 ................. 0 ................ 1 ..................1
Azer Busuladzic ............................ 0 ................. 1 ................ 0 ..................1
Thomas Mikkelsen ....................... 0 ................. 1 ................ 0 ..................1
Erik Marxen .................................. 0 ................. 1 ................ 0 ..................1

Total ........................................ 2208 .............816 ............400 ........... 3424
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•  danmarksturneringen er defineret som de 
 i dBu udskrevne danmarksturneringer.

•  Statistikkerne vedrører alle VB’s kampe i 
danmarksturneringen fra den første sæson 
i 1913 til og med sæsonen 2009/2010.

•  I følgende to kampe, er det ikke lykkedes 
at finde navnene på VB’s målscorere:

 21/05-1913 VB-B 1901 1-5
 24/05-1914 VB-union Svendborg 4-2
  I målstatistikken er de fem mål noteret 

som ”ukendt”.

•  I følgende kamp, er det ikke lykkedes at 
finde navnene på VB’s 11 benyttede spil-
lere: 21/05-1913 VB-B 1901 1-5

•  VB’s fire målscorere i straffesparkskon-
kurrencen efter kampen 25/11-1990 VB-B 
1913 0-1 (VB vandt 4-3 på straffespark) er 
talt med i målstatistikken og den samlede 
sæsonoversigt. For en god ordens skyld, 
kan det nævnes at målene i straffesparks-
konkurrencen blev scoret af Henrik Risom, 
johnny Mølby, jacob laursen og Carsten 
Pedersen.

•  op til flere spillere på spillerlisten hedder 
det samme navn. For at kunne kende for-
skel på spillerne, med det samme navn, er 
spilleren der sidst fik sin danmarksturne-
ringsdebut for VB efterfulgt af (2). 

udskiftningsreglerne i danmarksturneringen:
Før 1968 var der ingen udskiftningsmulighe-
der i danmarksturneringen. op til sæsonen 
1968 blev 12. manden indført, og siden da er 
reglerne blevet udvidet flere gange:
1968: 12. manden indføres.
Fra 1972 til og med 1981 var 12. mand tæl-
lende, uanset om han blev benyttet. Fra 1982 
er kampe kun tællende for indskiftningsspil-
lere i tilfælde af benyttelse. 
1978: 13. manden indføres.
1991: Mulighed for at have reservemålmand 
på bænken.
1995/1996: 14. manden indføres.
1999/2000: Mulighed for både at have reser-
vemålmand og tre markspillere på bænken, 
men det er stadig kun tilladt at foretage tre 
udskiftninger.

Lars Christensen

Bemærkninger til mål- og spillerstati-
stikkerne for Vejle Boldklubs kampe i 
Danmarksturneringen: 

Jørgen Markussen, 
VB’s topscorer i 

den bedste række

Finn Christensen, 
flest kampe i Danmarks-

turneringen for VB

Jesper Olesen, 
flest kampe for VB i 

den næstbedste række

Bent Sørensen, 
totalt set VB’s topscorer 
i Danmarksturneringen

Gert Eg, 
VB’s kamprekordindehaver 

samt flest kampe i 
den bedste række for VB

Johannes Fischer, 
flest VB-kampe i den
tredjebedste række
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Målscorere gennem tiden
Bent Sørensen ....................... 157
Jørgen Markussen ................ 152
Karsten Lund ........................ 140
Tommy Troelsen.................... 130
Poul Mejer ............................ 128
Charles Knudsen ................... 122
Willy Hansen ......................... 114
Henning Enoksen ................. 111
Allan Simonsen ..................... 104
Steen Thychosen ................... 101
Laurits Andersen .................... 97
Ib Jacquet ................................ 81
Selvmål .................................... 77
Gert Eg .................................... 71
Poul Bilde ................................ 69
Ulrik Balling ............................ 68
Even Stauner ........................... 68
Carlo Hansen .......................... 68
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   VB har vundet fem danske mesterskaber

der har siden 1913 været spillet om det dan-
ske mesterskab 96 gange. VB har vundet fem: 
1958, 1971, 1972, 1978 og 1984.
Af de 70 spillere, der står bag mesterskaberne, 
har Tommy Hansen og Allan Simonsen været 
med til at vinde tre gange. Tommy Hansen 
var først. Han var med i 1971, 72 og 78. Allan 
Simonsen var også med i 1971 og 1972, men 
rejste 1. januar 1973 til Borussia Mönchen-
gladbach og kom først tilbage til VB i 1983 
og var herefter med til at hjemføre klubbens 
femte og sit tredje mesterskab i 1984.
20 spillere har været med til at vinde to. 
det er i alfabetisk rækkefølge:
Tommy Andersen, Gert eg, Gert jensen, jens 
jørn jensen, Finn johansen, Palle just, Per jør-
gensen, Torben knop, Conny laursen, john 
laursen, karsten lund, jørgen Markussen, 
Alex Nielsen, knud Nørregaard, Iver Schriver, 
Flemming Serritslev, knud Herbert Sørensen II 
(1978 og 1984), Torben Sørensen, Steen Thy-
chosen og Niels Wodskou.
I 1971 og 72, hvor den bedste række var 1. 
division med 12 hold og 22 kampe, er det 
bemærkelsesværdigt, at karsten lund og jør-
gen Markussen spillede alle 22 kampe i begge 
sæsoner. de blev dog overgået af Gert eg, der 
var med til at vinde i 1978 og 1984, hvor 1. 
division var på 16 hold, og hvor Gert spillede 
alle 30 kampe i de to sæsoner.
43 har vundet et mesterskab: 
Carsten Andersen, Henning Andersen, jens-
ole Andersen, jørgen Bach Andersen, kurt 
Bakholt, julian Barnett, Brian Bertelsen, erik 
dahl, leon dupont, Svend eg, Henning enok-
sen, ulrik le Fevre, ole Fritsen, Finn Hansen, 

johnny Hansen, Peter Hansen, Niels Chr. Hüt-
tel, Ib jacquet, Poul jensen, kai johansen, 
Steen juulsen, Gunnar jørgensen, Peter kjær, 
jan knudsen, Troels knudsen, Henrik lund, 
Poul Mejer, kell Meyer, ole Møller Nielsen, 
Frank olsen, erik Pedersen, lars-Peder Peder-
sen, Michael damm Pedersen, jørn Poulsen, 
Henrik Risom, Bjarne Schouw, john Sivebæk, 
erik Skaaning, erling Sørensen, knud Herbert 
Sørensen I (1958), eluf Troelsen, Tommy Troel-
sen og Poul erik Østergaard.
Fem af de 13, der var med til at spille det 
første danske mesterskab til klubben: Svend 
Andersen, Tage Hveisel Hansen, Poul Mejer, 
jørgen Nielsen og oluf Sjørup, er døde.
Som deltager i danmarksturneringens næst-
bedste række kan VB ikke i indeværende 
sæson 2010/11 være med i kampene om dM, 
men måske i næste sæson, hvor målsætnin-
gen i givet fald må være at blive i Superliga-
en, den bedste række, og være med, når der i 
2014 spilles om dM nummer 100…!

Ejgil Jensen 

Allan Simonsen og Tommy Hansen har været med til at vinde 
tre danske mesterskaber for VB

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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VB’ere til ”landsholdssamling”

Nekrolog

Arne Jensen
den 15. november døde Arne jensen. 
Han blev 70 år.
Arne hed også jens, men i den tid, han boede 
på Vardevej i Vejle og spillede i VB fra han 
var 10 år, til han som første års senior i 1959 
rejste til Århus, huskes han kun som Arne 
jensen. 
Arne var et stort talent og havde lyst til at 
spille fodbold, så tit han kunne få lejlighed til 
det, og selv om han boede i vestbyen, så til-
bragte han meget tid i klubben på Vejle Sta-
dion. hvor han gennem sin ungdomstid altid 
var på det bedste hold i den aktuelle række. 
Som 17-årig debuterede han på Y-landshol-
det mod Norge den 22. september 1957, Han 
spillede tre Y-landskampe, inden han i 1959 
rykkede op som senior. I foråret 1959 spillede 

han alle kampene på klubbens næstbedste 
hold i jyllandsserien, og han nåede også 
divisionsholdet, da Poul jensen og Henning 
enoksen blev udtaget til A-landsholdet på et 
tidspunkt, hvor VB samtidig skulle på turné 
til Vesttyskland. Arne jensen erstattede Poul 
jensen som venstre back i to kampe. 2-2 i 
Marl og derefter i Bonn, hvor VB tabte 4-3.
efter sommerferien forlod Arne Vejle og 
fortsatte sin læreruddannelse i Aarhus og sin 
fodboldkarriere i AGF.
Ved sin død boede Arne med sin familie i Sil-
keborg.

Æret være Arne Jensens minde.

Ejgil Jensen

Kaj Poulsen
født 31/12 1942
5 A- og 2 B-landskampe
141 kampe for VB

kaj Poulsen var den 11. august inviteret til 
landsholdssamling i Parken til testkampen 
mod Tyskland, der ved VM i Sydafrika havde 
vundet bronzemedaljer.

det var anden gang, dBu indbød alle, der 
havde spillet på A-landsholdet til spisning og 
efterfølgende til at overvære en landskamp.
148 deltog, fortæller kaj Poulsen, og det var 
rigtig spændende og dejligt at hilse på mange 
af de spillere, han havde spillet på landshold 
med og mange af dem, han havde haft som 
modstandere i mange kampe eller mødt ved 
andre lejligheder. 
VB har siden Bent Sørensen debuterede i 1953 
og inkl. kaj Poulsen haft 34 A-landsholdspil-
lere. Af dem deltog 15 i arrangementet: Niels 
erik Andersen, Henning enoksen, ulrik le 
Fevre, johnny Hansen, karsten lund, jørgen 
Markussen, johnny Mølby, Alex Nielsen, knud 
Nørregaard, kaj Poulsen. Iver Schriver, john 
Sivebæk, Mark Strudal, jacob Svinggaard og 
Tommy Troelsen. 
derudover hilste kaj Poulsen bl.a. på Tommy 
Christensen, knud engedal, Thomas Grave-
sen, Verner Hedeager, Heinz Hildebrandt, Per 
Madsen, Max Rasmussen, Troels Rasmussen, 
leif Sørensen og kaj Wagner. Alle der tidlige-
re har spillet i VB, men ikke på det tidspunkt 
de var landsholdsspillere.
dBu lovede at gentage et tilsvarende arran-
gement på et eller andet tidspunkt, og det 
ville jo være rigtig fint. hvis endnu flere fra VB 
kan deltage, udtaler kaj Poulsen.



21.  VB laver en 2½-årig kontrakt med den 
20-årige midtbanespiller Sedin Alic, der 
kommer på en fri transfer fra Sønder-
jyske. 

27.  VBs formand kaj kohave tager første 
spadestik til det nye klubhus på VB 
Parken i lysholt. 
ord. generalforsamling i VB i klubhuset 
på Vejle stadion, hvor lars kjeldsen væl-
ges som ny formand og bliver nummer 
17 i rækken af formænd. 

Februar 2010

2.    Tidl. A-landsholds- og divisionsspiller. 
Tommy Hansen, fylder 60 år. Tommy var 
med til at vinde dM for VB i 1971, 72 
og 78. 

6.    euan Holden, der tidligere på måneden 
var til prøvetræning i VB, laver en 1-årig 
aftale med Vejle Boldklub. 

10.  Vejle Boldklub skriver en treårig kon-
trakt med Nikolai Vilsbøll. det 15-årige 
midtbanetalent spiller til daglig på Vejle 
Boldklubs u-15-hold. 

11.  Målmand jimmy Nielsen bliver solgt til 
kansas City Wizards, der spiller i den 
amerikanske Major league Soccer. 
Tidligere spiller, bestyrelsesmedlem og 
materialeforvalter i VB, jan Mejer, fylder 
50 år. 

15.  Allan Gaarde og Vejle Boldklub bliver 
enige om at ophæve den 35-årige midt-
banespillers kontrakt. 

28.  VB fraflytter lejede lokaler i Østerbro-
gade 32 og flytter ind i nyindrettede 
lokaler i klubhuset på Vejle Stadion, 
hvor der bl.a. bliver indrettet museum. 

Marts 2010
 
2.    Tidl. spiller og leder, leif johansen, 

fylder 65 år. 

7.    Vejle Boldklubs Martin Pedersen bliver 
udlejet til den islandske klub Valur fra 
Reykjavik. Aftalen med islændingene 
løber året ud.
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Fra dagbogen

December 2009 
 
1.    Brian Nielsen prøvetræner i den tyske 

storklub Schalke 04 frem til torsdag den 
3. december.  

9.    Vejle Boldklub skriver en halvårig kon-
trakt med angriberen Henrik Andersen. 
kontrakten gælder frem til sommeren 
2010.  

10.  Vejle Boldklub laver en halvårig kontrakt 
med 19-årige Thomas Mikkelsen. den 
unge sønderjyde kommer fra jyllandsse-
rieklubben FC Sydvest.  

16.  VB og 19-årige Nikolaj Hagelskjær får 
papir på hinanden. den unge allround-
spiller har skrevet under på en aftale 
gældende frem til sommeren 2010.  

23.  VB skriver en halvårig kontrakt med den 
tidligere liverpool-spiller Godwin Antwi. 
den 21-årige ghaneser kommer til Vejle 
på en fri transfer.  

Januar 2010
 
5.    Gunnar jørgensen, der var med til at 

spille VB i 2. og 1. division, vinde dM i 
1958 samt dBu’s landspokal 1958 og 
1959, fylder 85 år. 

9.    kaj kohave og Henrik jacobsen deltager 
i jBu’s delegeretmøde i Herning. 

14.  Vejle Boldklub udlejer midtbanespilleren 
Valentino lai til den cypriotiske klub 
Apollon limassol. Aftalen løber frem til 
sommeren 2010.  

17.  VB og eduardo delani bliver enige om 
at ophæve brasilianerens kontrakt, der 
ellers løb til sommeren 2010. 

20.  Vejle Boldklub forlænger aftalen med 
forsvarstalentet Marc Pedersen, så kon-
trakten med den 20-årige midtstopper 
løber i yderligere halvandet år til den 30. 
juni 2012.
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8.    VB Holding A/S afholder ordinær gene-
ralforsamling. 

16.  Vejle Boldklub og Spar Nord Vejle indgår 
en ny sponsoraftale, der betyder, at ban-
kens logo fremover vil pryde shortsene 
på førsteholdets spilledragt. 

18.  Vejle Boldklub sælger navnerettighe-
derne til Vejle Stadion, så det fremover 
hedder jokri Park. Aftalen løber i fem år. 
køberen er jokri A/S, der ejes af johnny 
kristiansen. 

24.  Ibrahim Salou – 30-årig angriber – skifter 
med øjeblikkelig virkning fra Vejle 
Boldklub til Major league Soccer, hvor 
han kommer til at optræde for New York 
Red Bulls. 

27.  Vejle Amts Folkeblad/Fredericia dagblad 
uddeler prisen som året idrætstalent 
2009. Prisen går til Vejle Boldklubs 
talentfulde forsvarsspiller Niels Bisp 
Rasmussen. På trods af sine kun 16 år var 
han med i truppen til forsvarspremieren 
mod FC Fredericia. Vejle Boldklub ønsker 
Niels Bisp Rasmussen til lykke med 
hæderen og de 10.000 kroner, som føl-
ger med prisen. Brian Nielsen og Mads 
Beierholm har tidligere modtaget Vejle 
Amts Folkeblads idrætspris i henholdsvis 
2007 og 2000.  
kvindelandsholdet vinder 9-0 over 
Bulgarien i en kvalifikationskamp om 
deltagelse i VM på jokri Park. 

28.  Vejle Boldklubs talentfulde angriber kim 
elgaard udtages til u-19-landsholdet, 
som i dag sætter kursen mod Frankrig, 
hvor holdet onsdag spiller testkamp mod 
værtsnationen. 

April 2010
 
1.   VB-leder, larry ebel fylder 60 år. 

6.    Vejle Boldklub indgår en ny aftale med 
Nordea. det nye samarbejde betyder, at 
banken, der i en lang årrække har været 
sponsor i Vejle Boldklub, bliver eksklusiv-
partner i VB, ligesom Fionia Bank Tribu-
nen skifter navn til Nordea Tribunen.

8.    På jokri Park vinder VB 2-1 over Søn-
derjyske fra Superligaen i kvartfinalen i 
dBu’s 
landspokalturnereing, Samtidig spiller 
VB’s kvinder på Vejle Stadion ligeledes i 
dBu’s landspokalturnering og taber 0-1 
til Fortuna Hjørring. 

11.  VB spiller 1-1 mod Hvidovre i 1.division 
på jokri Park. For gæsterne er kenneth 
Brylle, tidligere VB-spiller, cheftræner. 
Michael Nielsen, tidl. ungdomsspiller og 
–træner i VB, er hjælpetræner. 

13.  efter de to seneste dages landsholdssam-
ling med u-18-landsholdet er Vejle Bold-
klubs jeppe Andersen blevet udtaget til 
landsholdet, der sidst i april deltager i en 
turnering i Slovakiet. 

14.  Vejle Boldklubs Brian Nielsen følger i 
fodsporet på sin tidligere holdkammerat 
Ibrahim Salou og skifter med øjeblik-
kelig virkning til amerikanske New York 
Red Bulls på en lejeaftale, der gælder 
resten af året. 

16.  VB indgår en treårig kontrakt med den 
17-årig angriber jonas Faaborg, der 
kommer fra Sønderjyske. Aftalen løber 
fra sommer. 

23.  Vejle Boldklub laver en treårig aftale 
med det 17-årige midtbanetalent jeppe 
Andersen, der tidligere på måneden blev 
udtaget til u-18-landsholdet. 

25.  Tidl. A-landsholds- og divisionsspiller, 
knud Nørregaard, fylder 60 år. 

26.  Patrick jensen og derrick Nissen fra Vejle 
Boldklub er blevet udtaget til u-16-
landsholdet, som midt i maj hjemme 
møder Tyskland i to landskampe. 

28.  FC Nordsjælland vinder den anden kamp 
i semifinalen i dBus landspokalturne-
ring 2-0 på jokri Park og kvalificerer sig 
dermed til finalen. Mark Strudal, tidl. 
VB, er gæsternes angrebstræner.    

Maj 2010
 
3. VB fylder 119 år. 

9.    Mangeårig leder i VB, nu formand for 
VB’s Venner, Finn Vesterled, fylder 65 år. 
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11.  VB skriver kontrakt med den målfarlige 
Hvidovre-angriber Anders Clausen. den 
32-årige angriber tiltræder til sommer 
på en toårig aftale i Nørreskoven. 

15.  divisionsholdets tidl. målmand, Niels 
Wodskou, nuværende kasserer for VB’s 
Seniorklub,  fylder 65 år. 

18.  Vejle Boldklub ansætter 39-årige lars 
Bach som chefscout. esbjergenseren har 
en stor erfaring inden for dansk fodbold. 
lars Bach har været både eliteungdoms-
træner og scout tidligere i karrieren og 
har dBu’s A-trænerlicens, så det er en 
mand med bred erfaring, der sætter sig i 
chefscout-stolen. 

19.  Vejle Boldklub laver en toårig aftale med 
midtbanespilleren jesper jensen gæl-
dende fra sommer. den 22-årige spiller, 
som det seneste halve år har været lejet 
ud fra Sønderjyske til Vejle Boldklub, er 
købt fri i den sønderjyske klub. 

21.  VB skriver en ny aftale med det 16-årige 
forsvarstalent Niels Bisp Rasmussen, der 
er anfører på u-17 landsholdet og står 

noteret for 12 ungdomslandskampe. den 
nye kontrakt, som løber frem til som-
meren 2013, giver midterforsvareren, 
der sidste år fik tildelt Arlas talentpris, 
som det største talent i u-17-årgangen, 
mulighed for at koncentrere sig næsten 
udelukkende om fodbold.

26.  Vejle Boldklub laver en toårig kontrakt 
med 19-årige Peter Ankersen. den unge 
back og kantspiller skifter til VB efter 
sommerferien. Han kommer fra esbjerg 
fB, hvor han har kontraktudløb. 
The Crazy Reds slår Vejle Boldklub 
erhvervsklubs onsdagshold med 4-2 
efter straffesparkskonkurrence på jokri 
Park. Fanklubben får dermed revanche 
for sidste års 8-2 nederlag. 

28.  Vejle Boldklub henter den 25-årige 
spanske forsvarsspiller jonathan Neftali 
diez González på en to-årig kontrakt. 
Spanieren kommer til danmark på en 
fri transfer fra den spanske klub Peña 
deportivo Santa eulalia. 
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Juni 2010
 
2.    Vejle Boldklub ansætter Henrik Ipsen 

som målmandstræner. den 36-årige 
tidligere Sønderjyske-målmand begyn-
der i sit nye job efter sommerpausen på 
en etårig aftale. Som målmandstræner 
i VB skal Henrik Ipsen træne de ældste 
målmænd i eliteafdelingen, og samtidig 
skal han være backup for kristian Fæste 
ved skader og karantæne. 
Vejle Boldklub har lavet en 2-årig aftale 
med den 15-årige målmand jeppe kirk. 
den talentfulde keeper kommer fra FC 
Fyn. 

8.    Vejle Boldklub forlænger aftalen med 
20-årige Thomas Mikkelsen, så kontrak-
ten med den unge angriber nu løber til 
sommeren 2011. Thomas Mikkelsen kom 
til Nørreskoven i januar fra jyllandsserie-
klubben FC Sydvest 

10.  VB og målmand kristian Fæste forlæn-
ger samarbejdet med yderligere to år, 
så kontrakten med den unge målmand 
løber frem til den 30. juni 2013. den 
20-årige målmand har i foråret fået sit 
endelige gennembrud som fast mand i 
Vejle-buret. 

11.  VM i fodbold i Sydafrika indledes med 
kampen Sydafrika-Mexico. 
Bent le Fevre, tidl. aktiv og mangeårigt 
medlem, fylder 70 år. 

13.  Vejle Boldklub køber den 31-årige angri-
ber kim olsen. danskeren kommer til VB 
på en toårig kontrakt fra den svenske 
Allsvenskan-klub Örebro Sk, hvor han er 
i gang med sin tredje sæson. 

19.  På jokri Park vinder kvindelandsholdet 
7-0 over Grækenland. 

22.  den 22-årige forsvarsspiller Godwin 
Antwi kom til Vejle Boldklub i januar 
2010 på en halvårig kontrakt, og gha-
neseren med spansk pas har gjort det 
så godt, at parterne nu er blevet enige 
om at forlænge samarbejdet med tre år 
frem til sommeren 2013. 

23.  Vejle Boldklub lejer midtbanespilleren 
Valentino lai i Cypriotiske Apollon 
limassol. Aftalen gælder for den kom-
mende sæson. den 26-årige svensker 
vender dermed tilbage til VB, som han 
repræsenterede i perioden fra somme-
ren 2007 til slutningen af efteråret 2009. 

24.  Vejle Boldklub forlænger kontrakten 
med den 20-årige allround-spiller Nikolaj 
Hagelskjær, der kan gøre sig på både 
backen og fløjen i begge sider. den nye 
etårige kontrakt er en belønning for den 
udvikling, Nikolaj Hagelskjær har været 
igennem det seneste halve år, hvor han 
har været på kontrakt. 
Vejle Boldklub udlejer Brian Priske 
til Superligaklubben FC Midtjylland. 
Aftalen løber frem til afslutningen på 
efterårssæsonen. 
Med tidl. VB’er, målmand Thomas Søren-
sen, på holdet taber danmark til japan 
ved VM i Sydafrika i den sidste kamp i de 
indledende runder og er dermed ude af 
turneringen          

26.  For første gang afholdes koncert på 
jokri Park.   

29.  Vejle Boldklub skriver en treårig kon-
trakt gældende fra den 1. juli med den 
16-årige oliver Thychosen, der fra den 
kommende sæson spiller på klubbens 
u-19 ligahold. 

Juli 2010 

8.    Vejle Boldklub indleder træningen efter 
sommerferien. dagen begyndte med et 
kort indlæg ved cheftræner Mats Gren, 
der byder velkommen til ”gamle” og nye 
ansigter. efter velkomsten består formid-
dagens træningspas af en løbetur på 40 
minutter i Nørreskoven. 

10.  Tidl. A-landsholds- og divisionsspiller, 
Tommy Troelsen, fylder 70 år. 

11.  I finalen om VM i fodbold i Sydafrika 
vinder Spanien 1-0 over Holland. 

12.  jonas Halling og Philip lund skifter med 
øjeblikkelig virkning til kolding FC på en 
lejeaftale, der gælder året ud.  

13.  VB forlænger kontrakten med erik 
Marxen, så den løber i yderligere to år 
frem til sommeren 2013.  

14.  Vejle Boldklub besøger i forbindelse med 
formiddagstræningen FC Grejsdalens 
Fodboldskole på Grejs Stadion. Her bru-
ger 48 børn i alderen 8-14 år ugen på at 
lære nye tricks og finter, og besøget fra 
1. divisionsholdet er populært. 
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15.  Vejle Boldklub skriver en 2-årig kontrakt 
med den 20-årige offensivspiller Andreas 
Moos. Venstrekantspilleren, der også 
kan spille angriber, har i den seneste uge 
været til prøvetræning i Vejle Boldklub. 

24.  VB laver en seks måneders kontrakt med 
29-årige ulrik lindkvist. Forsvarsspil-
leren, der kan dække begge backs, har 
senest spillet i AGF.

August 2010 

5.    Vejle Boldklubs Alexander Scholz udta-
ges til u-19-landsholdet, der i næste uge 
møder Norge i et dobbelt opgør. kam-
pene spilles den 10. og 12. august. 

6.    VB skriver en toårig kontrakt med den 
23-årige norske angriber Rune ertsås, der 
kommer til klubben på en fri transfer fra 
Molde Fk. den seneste sæson har den 
unge nordmand dog været lejet ud til 
Sandefjord Fotball, hvor han står noteret 
for 16 kampe. 

8.    VB indleder sæsonen i 1. division 
hjemme på jokri Park med at spille 0-0 
mod nedrykkerne fra AGF. 6964 tilskuere 
ser den jyske klassiker i Nørreskoven. På 
gæsternes hold er tidl. VB’er, Peter Grau-
lund, medens tidligere ass.træner i VB, 
Peter Sørensen, er gæsternes cheftræner. 
I forbindelse med opgøret mellem VB 
og AGF får kuV-klubberne Bredballe IF, 
jelling fS og Hedensted hver overrakt 
en check på 20.000 kr. Pengene tilfalder 
klubberne i kuV-samarbejdet, fordi de 
hver især har opfostret en spiller, som 
har fået debut for Vejle Boldklub i sidste 
sæson. det drejer sig om kristian Fæste, 
der har fået sin fodboldopdragelse i 
Bredballe IF, Nikolaj Hagelskjær, jelling 
fS, og Alexander Scholz fra Hedensted IF.  

9.    Vejle Boldklub indgår en toårig aftale 
med multienergiselskabet TRe-FoR. Sam-
arbejdet betyder, at TRe-FoR kommer 
til at pryde fronten på Vejle Boldklubs 
spilletrøjer ved alle hjemmekampe i 1. 
division. TRe-FoR har siden 2006 været 
Guldsponsor i Vejle Boldklub, og i Nør-
reskoven er der glæde over, at regionens 
energiselskab nu opgraderer samarbej-
det med VB. 

11.  Vejle Boldklubs 16-årige forsvarsspiller 
derrick Nissen udtages til u-17-landshol-
det, der fra den 22. august til den 28. 

august deltager i Syrenka Cup i Polen. 
danskerne skal under opholdet i Polen 
spille tre kampe. 

12.  Vejle Boldklubs 17-årige midterforsvarer 
Alexander Scholz debuterer på u-19-
landsholdet og får samtlige 90 minutter 
i det danske midterforsvar i 2-0 sejren 
over Norge i Slagelse. 

13.  Vejle Boldklubs kasper Høst og Niels Bisp 
Rasmussen udtages til u-18-landsholdet, 
der i slutningen af august spiller to 
kampe mod Frankrig på hjemmebane.  

20.  Vejle Boldklubs midterforsvarer Patrick 
jensen udtages til u-17-landsholdet, 
der i næste uge deltager i Syrenka Cup 
i Polen. 
VB og edu Silva er blevet enige om at 
ophæve spanierens kontrakt med øje-
blikkelig virkning. 

24.  da det danske u-17 landshold i går 
storsejrede 4-0 over Norge, var det med 
Vejle Boldklubs derrick Nissen på banen i 
hele kampen. VB’s Patrick jensen spillede 
de sidste 12 minutter.  

25.  For at videreudvikle topfodbold i tre-
kantsregionen og styrke det kommerciel-
le grundlag har kolding FC A/S og Vejle 
Boldklub Holding A/S indledt sonderin-
ger om en fremtidig sammenlægning. 
officiel indvielse af VB Parken i lysholt. 
kvindelandsholdet spiller 0-0 på jokri 
Park mod Skotland om kvalifikation til 
VM. efter landskampen spiller VB i dBu’s 
landspokalturnering og taber 2-4 til 
Silkeborgs Superligahold efter forlænget 
spilletid. 

28.  Poul erik Bech er tilbage som cheftræner 
for et VB-stjernehold der spiller åbnings-
kamp i VB Parken mod europamestrene 
1992. kampen slutter 2-2. europame-
strene vinder den efterfølgende straf-
fesparkkonkurrence. 

30.  Vejle Boldklub lejer den 28-årige svenske 
midtbanespiller Mikael Rynell i Super-
ligaklubben esbjerg fB. Aftalen løber 
resten af efteråret. 
Vejle Boldklub og Tøjeksperten Buch 
indgår en ny aftale, som gør tøjbutikken 
i Vestergade i Vejle til guldsponsor. det 
nye samarbejde betyder, at Vejle Bold-
klubs spillere i forbindelse med hjem-
mekampene møder op i tøj af mærket 
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lindbergh, der forhandles af Tøjeksper-
ten Buch. 
 

September 2010 

2.    Vejle Fodboldgolf i Bredsten lægger 
bane og græs til, da Vejle Boldklubs 
førsteholdstrup tester sparketeknikken. 
den udfordrende 18 hullers bane bliver 
gået med varieret succes, men spanske 
jonathan Neftali viser klassen og går 
banen i 45 spark, to under banerekorden 
og seks spark under banens par. 

3.    VB- og ungdomslandsholdsspilleren 
Alexander Scholz har lavet en ny aftale, 
så det 17-årige forsvarstalent er i Vejle 
Boldklub frem til sommeren 2013.

10.  Sydbank og Vejle Boldklub afvikler den 
årlige udgave af Sydbank Masters på 
Vejle Golf Clubs smukke baner. 130 såvel 
golfere som nongolfere har fundet vej til 
banerne, der på grund af det våde vejr 
viser sig som en stor udfordring for de 
fleste. Regnvejret kan dog ikke fjerne 
det gode humør og den vellykkede 
afvikling. 

15.  Vejle Boldklub får to spillere udtaget 
til u-17-landsholdet, der i slutningen 
af september spiller tre eM-kvalifikati-
onskampe i litauen. det drejer sig om 
derrick Nissen og Patrick jensen. 

16.  På jokri Park vinder kvindelandsholdet 
2-1 i play-off kamp over Sverige, men 
efter forlænget spilletid og 2-2, skal 
danmark ud i endnu en play-off kamp. 

18.  VB’s Venner fylder 60 år. VB’s Fanklub, 
The Crazy Reds, fylder 15 år. 

21.  VB laver en etårig aftale med 31-årige 
Peter Gravesen. den rutinerede spiller er 
hermed tilbage, hvor det hele begyndte. 
I perioden fra 2000-2004 nåede Peter 
Gravesen, der kan spille både venstre 
back og venstre midtbane, 114 kampe i 
den røde Vejle-trøje. 

23.  Vejle Boldklubs forsvarsspiller Alexander 
Scholz udtages til det danske u-19-lands-
hold, der fra den 7. til den 12. oktober 
spiller tre kampe i eM-kvalifikationen. 
kampene spilles i Sverige, hvor danmark 
møder ukraine, Rusland og Sverige.

25.  Tidl. A-landsholds- og divisionsspiller, 
Niels erik Andersen, fylder 65 år. 

26.  Tidl. A-landsholds- og divisionsspiller, 
Henning enoksen, fylder 75 år.

27.  derrick Nissen fra VB spiller hele 
kampen, da det danske u/17-landshold 
vinder hele 7-0 over litauen i den sidste 
puljekamp i eM-kvalifikationen. dermed 
kvalificerede danmark sig til eliterunden 
i foråret med maksimum point efter tre 
sejre over Wales, Belgien og litauen. 
Vejle Boldklubs Patrick jensen kom-
mer på banen efter 54 minutters spil i 
storsejren. 
 

Oktober 2010 

1.    VB Sport A/S ansætter Annette kruse 
som ny salgskonsulent. Annette kruse 
kommer fra et job i Mountit, men har en 
fortid i Vejle Boldklubs salgsafdeling.  

3.    På jokri Park vinder Schweiz den første 
af to play-off kampe om deltagelse i VM-
slutrunden for kvinder i Tyskland i 2011 
3-1 over danmark, og da den anden 
kamp i Aarau slutter 0-0 kommer de 
danske kvinder ikke med til Tyskland. 

5.    Vejle-spillerne Niels Bisp Rasmussen, 
kasper Høst og oliver Thychosen bliver 
udtaget til danmarks u-18-landshold, 
der i slutningen af oktober hjemme 
møder Schweiz i to venskabskampe. 

7.    VB’s Bogi Reinert-Petersen spiller samt-
lige 90 minutter i Færøernes u-19 kvali-
fikationskamp imod kroatien. kampen 
slutter 2-2. et resultat, der må siges at 
være meget flot.  

12.  Vejle Boldklubs talentfulde midterforsva-
rer Alexander Scholz spiller hele anden 
halvleg, da det danske u-19-landshold 
vinder 3-0 over Sverige i eM-kvalifika-
tionen. Sejren er dog ikke nok til at gå 
videre, selv om holdet slutter puljen 
á point med ukraine og Rusland, der 
begge går videre til forårets eliterunde. 

15.  På jokri Park vinder VB over Viborg FF. 
Stephen lowe, tidl. VB-målmand, er 
gæsternes målmandstræner. 
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19.  VB’s Niels Bisp Rasmussen og kasper Høst 
er med fra start, da det danske u-18-
landshold taber med hele 1-5 til Schweiz 
i Haderslev. Niels Bisp Rasmussen er 
anfører og spiller hele kampen, mens 
en skadet kasper Høst bliver udskiftet i 
pausen. 

21.  oliver Thychosen får debut på det 
danske u-18-landshold i 1-2 nederlaget 
til Schweiz. På trods af nederlaget er der 
roser til debutanten, der spiller samtlige 
90 minutter. VB’s Niels Bisp Rasmussen er 
også med i opgøret.  

30.  På jokri Park spiller VB og Vestsjælland 
1-1. To tidl. VB-spillere ulrik Balling og 
Sladan Peric er på gæsternes hold, og 
VB’s tidl. divisionsmålmand, Boye Habe-
kost, er sjællændernes trænerassistent.

November 2010 

5.-7.   en række af danmarks bedste ungdoms-
hold i u-13, u-14 og u-15 er i weeken-
den samlet til den første udgave af kuV 
- Cup. Formålet med stævnet, der bliver 
holdt i samarbejde med kuV-klubberne 
Hedensted IF og Bredsten IF, er at give 
landets dygtigste ungdomsspillere 
matchning på allerhøjeste niveau.  

8.    Tidl. divisionsspiller, dM-vinder i 1972, 
erik Pedersen, ”Smeden”, fylder 70 år. 

13.  Trænerne på Vejle Boldklub og kuV’s 
Trænerakademi får i pausen af opgøret 
mellem VB og Hvidovre IF overrakt diplo-
mer som bevis på, at de har gennemført 
Akademiet 2010. 

15.  Preben elkjær og Harald Nielsen indlem-
mes i samlingen af fodboldberømtheder 
i Hall of Fame. Preben elkjær, der spil-
lede i VB fra 1988-90, bliver den anden 
VB’er i den prestigefyldte hal.  Allan 
Simonsen var den første. 
VB’s tidl. cheftræner, ove Christensen, 
nu Randers FC, kåres som årets træner 
ved dBu’s fodboldgalla i Cirkusbygnin-
gen i københavn.  
TdC og Vejle Boldklub forlænger sam-
arbejdet, så TdC også de næste tre år er 
Vejle Boldklubs telepartner.  

16.  Frøs Herreds Sparekasse er ny hoved-
sponsor i VB på en aftale, der rækker to 
år frem. Aftalen sikrer et godt funda-
ment i VB og markerer Frøs’ tilstedevæ-
relse i Vejle, hvor Sparekassen åbner sin 
afdeling nummer ti i december. 

17.  Ingen nuværende eller tidl. VB’ere er 
med på A-landsholdet, der slutter sæso-
nen med 0-0 mod Tjekkiet, hvor Martin 
jørgensen slutter sin landsholdskarriere 
med kamp nummer 100. den syvende 
spiller, der når dette imponerende tal.             

20.  Vejle Boldklub slutter efterårssæsonen i 
1. division med hjemme at slå FC Fyn 4-2. 
Sejren betyder, at vejlenserne overvintrer 
på andenpladsen i 1. division.  

25.  Vejle Boldklub Holding A/S og kolding 
FC A/S offentliggør i en pressemeddelel-
se, at klubberne er blev enig om en sam-
menlægning. Sammenlægningen træder 
i kraft den 01.07.2011, og planerne for 
sammenlægningen præsenteres på et 
pressemøde den 8. december. 

Autoriseret
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