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

Torvegade 9,
7100 Vejle
Tlf.: 3021 3280
(det gamle HC SPORT)
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Forord
Året 2011 blev første år med vort nye træningsanlæg, VB Parken, ”Danmarks smukkeste.” Sikke en fornøjelse med et sådant nyt
træningsanlæg, når Kong Vinter viser sig fra
den skarpe side. Vi har kunnet forberede os
optimalt til sæsonstart takket være dette nye
anlæg.
Følgende begivenheder fra 2011 vil jeg kort
fremhæve her.
•

VB Parken

•

Vejle Boldklub Kolding

•

Oprykning til serie 1 i herresenior

•

DM-licens på U-18 piger

•

Mikroakademiet

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 58 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 2011.
VB havde i 2011 i alt 904 medlemmer, heraf
677 aktive, 128 passive og 99 trænere og
ledere. Vi har i dette årsskrift valgt at beskrive holdenes kampe og resultater samt bringe
billeder af holdene. Hver afdelingsleder har
berettet om afdelingerne, som lederen er
ansvarlig for. Vi vil herigennem give et billede af, hvad der er foregået i klubben det
forgangne år.
I Danmarksturneringen for herrer var Vejle
Boldklub placeret i den næstbedste række, og det blev i sæson 2010/2011 til en
samlet tredjeplads efter AGF og HB Køge.
Fra sommerferien 2011 indledte Vejle Boldklub et samarbejde med Kolding IF for at
skabe topfodbold i regionen. Vejle Boldklub Kolding har i efteråret i skrivende
stund kun tabt to kampe og ligger nr. 3.
Reserveholdsligamandskabet, som i 2010
erstattede VB’s Danmarksseriehold, blev nr.
1 i pulje 2 foran Silkeborg IF. Holdet ligger i
skrivende stund placeret som nr. 2 i vestkredsen efter SønderjydskE.

I herreseniorafdelingen spilles der jo nu
halvårsturneringer, hvilket betyder, at alle
kampe er vigtige. Serie 2 mandskabet, som i
foråret havde en ambition om oprykning til
serie 1, blev da også en suveræn vinder af sin
kreds med seks point til nr. 2 og kunne også
kåres til det mest scorende hold i Jylland. I
efteråret i serie 1 blev VB placeret i en stærk
”Århus-pulje,” men holdet klarede sig og
sluttede som nr. 4.
Serie 3 holdet klarede lige netop frisag
ved sommerpausen, men måtte i efteråret
indse, at det i næste sæson hedder serie 4.
På det tredje seniorhold måtte vi sande, at
det var vanskeligt at samle folk. Det betød,
at vi i sommeren måtte rykke ud af serie 4.
I efteråret fik vi mere styr på dette hold, og
holdet kæmpede sig til en suveræn førsteplads med oprykning til serie 4 igen.
I kvindeseniorafdelingen var vi repræsenteret i den bedste række. 2010/2011 sæsonen
blev afsluttet med en fornem sjetteplads. I
den nye sæson 2011/12 ligger holdet i skrivende stund ligeledes placeret på en sjetteplads, hvilket er meget tilfredsstillende. Trænerteamet har siden sommeren integreret
mange nye unge spillere, som vi forventer os
meget af i fremtiden.
Ungdomsafdelingernes højst rangerende
hold i U-19, U-17 og U-18 på pigesiden har
i 2011 deltaget i de bedste rækker under
DBU. U-19 ligaen ligger i skrivende stund nr.
10, og U-17 ligaen er ligeledes placeret på en
tiendeplads. U-18 DM piger har haft en svær
start med et meget ungt hold af talentfulde
spillere. Holdet slutter rækken.
På drengesiden nåede holdene de opsatte
mål, og klubben er blandt de førende inden
for talentudvikling med en A-licens og med
deltagelse i U-15M, U-14M og U-13M.
VB kunne efter de spændende puljevinderkampe i juni smykke sig med et Jysk Mesterskab til U-14 drenge M.
På pigesiden har vi også mange talentfulde
spillere, hvoraf flere indgår i landsholdssammenhæng. Samtidig har vi indledt et samarbejde med Hedensted IF omkring talentudvikling og træningserfaring. Vi har i sæson
2011 haft hold i U-18M og U-15M.
Hos pigerne var der Jysk Mesterskab til U-15
B2, ligesom U-15 M vandt pokalturneringen
under DBU Jylland.
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Mikroakademiet dækker over de yngste i
vores klub fra U-5 - U-12 på både drenge- og
pigeside. Der arbejdes med Coerver Coaching, og det gælder om at udvikle den
enkeltes færdigheder som fodboldspiller.
Akademiet har i 2011 været en stor succes,
og med VB Parken er det vokset og går en
stor fremtid i møde.

Men det kræver også sin tilvænning pludselig at have disse muligheder, så det første år i
VB Parken har været et år, hvor vi lige skulle
finde os selv. Der har i 2011 været udfordringer og opstartsvanskeligheder, men kigger vi
fremad, har vi alle muligheder for, at Vejle
Boldklub bliver en af de mest attraktive fodboldklubber i Danmark.

VB Parken blev officielt indviet den 25. august
2010, men første hele sæson med VB Parken
som fast hjemmebane var 2011. Sikke en fornøjelse igen at have sit eget fodboldanlæg
– men samtidig også en taknemmelig tanke
til de klubber, der husede os i 2009 og 2010.
Fra sæsonstart havde vi i 2011 optimale vilkår med kunstgræsbane og super omgivelser.

Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle, der
har bidraget til denne udgave af årsskriftet
nr. 58. Det gælder både tekst og foto samt
sponsorer og annoncører, der har skabt det
økonomiske grundlag for årsskriftet.
Lars Kjeldsen
formand Vejle Boldklub

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

tættere på
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Træningslejr i Tyrkiet
Vejle Boldklub var i foråret 2011 på træningslejr i Tyrkiet. Opholdet på hotellet Miracle Resort nær Antalya varede fra den 28.2.
til 9.3. og bød på tre træningskampe. Først
mødte vejlenserne naboerne fra FC Fredericia, og de to sidste træningskampe var modstanderne russiske. Først slog Vejle Boldklub
Dynamo Bryansk 2-0, inden det i den sidste
træningskamp blev til et klart 3-0 nederlag
til FC Alania Vladikavkaz.
03-03-11

Vejle Boldklub – FC Fredericia
2-2 (1-1)
Nikolaj Christensen, Sedin Alic, Marc Pedersen, Alexander Scholz,
Nikolaj Hagelskjær, Denis Fazlagic, Jesper Jensen (65. Getoar Salluaka), Jeppe Andersen, Andreas Moos, Thomas Mikkelsen (46. Søren
Lynge Poulsen), Jonas Faaborg.
Kampens gang:
20. 0-1 Jesper Blicher
27. 1-1 Jeppe Andersen
76. 2-1 Jeppe Andersen
90. 2-2 Jacob Thychosen

Et ungt Vejle-mandskab med fire U-19-spillere spillede uafgjort 2-2 mod et stærkt besat
Fredericia-mandskab. ”Gæsternes” Jesper
Blicher åbnede scoringen efter 20 minutters
spil, da han fra kanten af straffesparksfeltet
i højre side viste flot sparketeknik og sendte

bolden i mål uden chance for Nikolaj Christensen i Vejle-målet. Syv minutter senere
udlignede Jeppe Andersen til 1-1 efter et
rigtig flot Vejle-angreb. Efter pausen var det
småt med chancer, inden Jeppe Andersen
på et flot langskud gjorde det til 2-1 med et
kvarter igen. Længe lignede den dobbelte
målscorer en matchvinder, men det forpurrede den tidligere VB’er Jacob Thychosen,
da han i overtiden fik for meget plads ved
bagerste stolpe. Det udnyttede han til at
heade en frisparksbold fra Kenneth Møller
Pedersen i mål til slutresultatet 2-2.
03-03-11

Vejle Boldklub – Dynamo
Bryansk 2-0 (0-0)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Godwin Antwi (55.
Marc Pedersen), Erik Marxen, Azer Busuladzic, Valentino Lai (83. Sedin
Alic), Steffen Kielstrup, Mikael Rynell, Andreas Albers (68. Jesper
Jensen), Rune Ertsås.
Kampens gang:
65. 1-0 Azer Busuladzic
81. 2-0 Peter Ankersen

Vejle Boldklub vandt fortjent 2-0 over Dynamo Bryansk fra den næstbedste russiske
række i dagens anden træningskamp. Sejren
kom efter en god træningskamp, hvor det
russiske 1. divisionshold matchede vejlenserne fint. Russerne skiftede 11 mand i pausen
og sendte B-kæden på banen. Det var dog
fortsat VB’erne, der havde teten, men opgøret faldt i tempo og intensitet.
Alligevel var det fuld fortjent, at Azer Busuladzic lige knap midtvejs i anden halvleg
bragte Vejle Boldklub foran 1-0. Bryansk-forsvaret kiksede at cleare et Kielstrup-indlæg,
og så kunne midtbanespilleren fra tæt hold
bringe vejlenserne foran 1-0. Ti minutter før
tid fejrede Peter Ankersen sin kontraktforlængelse med at score til slutresultatet 2-0
efter fint bandespil med Jesper Jensen.

Jeppe Andersen viste med to mål prøver på sit store potentiale i træningsopgøret mod FC Fredericia.
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07-03-11

Vejle Boldklub – FC Alania
Vladivkavkaz 0-3 (0-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Marc Pedersen, Jonathan Neftali, Erik
Marxen, Jesper Jensen (42. Sedin Alic), Steffen Kielstrup, Azer Busuladzic, Mikael Rynell, Rune Ertsås, Kim Olsen (77. Thomas Mikkelsen).
Kampens gang:
21. 0-1
62. 0-2
75. 0-3

buret. Med et kvarter igen lukkede FC Alania
Vladivkavkaz opgøret med scoringen til 3-0.
Efter lidt tvivlsomt forsvarsspil i vejlensernes
venstre side blev bolden spillet ind på kanten
af Vejle-feltet, hvor en russisk afslutning blev
sparket ind på Jonathan Neftali og derfor
sneg sig i mål uden chance for Kristian Fæste
til slutresultatet 3-0.
Henning Jepsen

Vejle Boldklub tabte den sidste træningskamp under opholdet i Tyrkiet med 0-3 til et
dygtigt russisk hold fra FC Alania Vladikavkaz. De hurtige og aggressive russere, der var
en klasse eller to bedre end Dynamo Bryansk,
stressede vejlenserne, der aldrig fik gang
i holdets vante spil. Sejren var derfor fuld
fortjent. Efter tyve minutter kom de løbevillige og aggressive russere foran 1-0. 2-0
scoringen kom midtvejs i anden halvleg, og
det var lidt af en perle. Efter hurtige russiske
kombinationer endte bolden hos venstrekanten, der tog et par træk ind i banen og
fra 20 meter sparkede bolden op i modsatte
hjørne uden chance for Kristian Fæste i Vejle-
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1. division - forår 2011
Det forsømte forår

Efter det fine efterår 2010 og en lovende
udgangsposition med en andenplads og to
point ned til forfølgerne fra HB Køge, ja,
så var det så småt begyndt at dufte lidt af
Superliga på Jokri Park.
Men ak – i et frustrerende og utilfredsstillende forår blev forspringet hurtigt sat over styr.
Facit blev ganske vist en sikker tredjeplads,
men de ni point op til oprykningsstregen
taler sit tydelige sprog om en VB-deroute i
anden halvsæson.
Problemet var ikke den direkte duel med de
øvrige tophold – ingen af de fire kampe mod
oprykkerne fra Aarhus og Køge blev tabt –
men mere en lang række pointtab mod hold
fra den nederste del af divisionen. Sæsonens
to kampe mod nedrykkerne – men angstmodstanderne - fra Kolding FC gav f.eks. i alt
kun et point, så man fristes til at sige med et
omvendt Uffe Ellemann-citat: ”If you cannot
beat them – join them..!”
Effektiviteten fra efteråret var væk, og de
mange scoringer fra målsluger Kim Olsen var
savnet. Hvor den lange angriber efter første
turneringshalvdel toppede 1. divisions målmagerliste med 11 scoringer, fandt VB’s targetman kun vej til modstandernes netmasker
en enkelt gang efter vinterpausen.
Skuffelserne var mange - kun i storsejren
over lokalrivalerne fra Fredericia glimtede
VB-holdet for alvor.
Det glædelige var de beviser, man fik på, at
VB’s talentfabrik nu igen kører med fuldt
tryk på kedlerne. Mod slutningen af sæsonen
stillede VB med ikke færre end fire U-19 spillere på holdet!

De utilfredsstillende resultater kostede efter
fire runder træner Mats Gren jobbet. Efter
at Nicolai Wael en enkelt kamp havde stået
med ansvaret for holdet, blev Viggo Jensen
ansat for resten af sæsonen. Med den glippede oprykning blev det så farvel til Jensen,
og assistenttræner Nicolai Wael overtog
cheftrænerposten.
Efter efterårssæsonen tog VB afsked med
flg. spillere: Joseph Akinola Folahan, Ulrik
Lindkvist (AC Horsens), Martin Pedersen (som
allerede var udlejet til islandske Valur) samt
Brian Priske (Start Kristiansand).
Til gengæld tilknyttede klubben flg. spillere:
Andreas Albers (Skive), Kosovo-albaneren
med schweizisk pas Getoar Salluaka og Søren
Lynge Poulsen (Kolding FC).
Som optakt til forårssæsonen afviklede klubben flg. træningskampe:
FCK – VB 5-0
KFC – VB 1-2
VB – AC Horsens 2-3
VB – Silkeborg IF 0-1
Skive – VB 0-0
VB – Viborg 2-2
VB – Dynamo Bryansk, Rusland, 2-0
VB - FC Alania Vladikavkaz, Rusland, 0-3
VB - FC Fyn 1-0
Kampene mod de to russiske hold blev afviklet under VB’s træningslejr i Tyrkiet.
Læs mere herom andetsteds.

7

VB's kampe i 1. division - forår 2011
20-03-11

Næstved – VB

1-1 (0-1)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Erik
Marxen, Azer Busuladzic (84. Sedin Alic), Jesper Jensen (58. Steffen
Kielstrup), Valentino Lai, Mikael Rynell, Rune Ertsås (58. Thomas Mikkelsen), Andreas Albers
Kampens gang:

kunne heade Hagelskjærs indlæg i mål med
et kvarter igen.
”Det var rart at kunne takke for kontraktforlængelsen med et mål, og publikum kan
godt forvente flere mål fra Thomas Mikkelsen,” lød det bagefter optimistisk fra målscoreren. Og det skulle han da få ret i.

01. 0-1 Valentino Lai, straffespark
65. 1-1 Daniel Jørgensen
Dommer: Anders Poulsen
Tilskuere: 950
Debutant: Andreas Albers

Trods den bedst tænkelige start måtte VB
skuffende nøjes med det ene point i turneringspremieren mod bundholdet Næstved.
Allerede i kampens første minut kunne
Valentino Lai score fra 11-meter pletten efter
hands.
På den meget vanskelige bane fik gæsterne
dog aldrig for alvor gang i spillet, og ufortjent var det ikke, at Daniel Jørgensen –
manden, som begik straffesparket – gjorde
skaden god igen ved at heade det ene point
hjem til de grønblusede.
”Vi må være bedre til at indstille os på baneforholdene,” konstaterede træner Mats
Gren efter kampen.
27-03-11

VB – HB Køge

1-1 (0-1)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Godwin Antwi, Erik
Marxen, Azer Busuladzic (57. Nikolaj Hagelskjær), Steffen Kielstrup,
Valentino Lai, Mikael Rynell (70. Andreas Albers), Rune Ertsås (46.
Thomas Mikkelsen), Kim Olsen

Thomas Mikkelsen jubler sammen med Kim Olsen efter sin
udligning mod HB Køge.

03-04-11

FC Hjørring – VB

1-0 (0-0)

Kampens gang:

Kristian Fæste, Nikolaj Hagelskjær, Jonathan Neftali, Godwin Antwi,
Erik Marxen (76. Andreas Albers), Jesper Jensen (69. Alexander
Scholz), Azer Busuladzic, Valentino Lai, Mikael Rynell, Thomas Mikkelsen (30. Rune Ertsås), Kim Olsen

03. 0-1 Fabinho la Silveira

Kampens gang:

75. 1-1 Thomas Mikkelsen

73. 1-0 Dennis Ramonn Olsen

Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen

Dommer: Jakob Kehlet

Tilskuere: 4199

Tilskuere: 1009

Det med spænding imødesete topopgør
levede ikke op til forventningerne. Værterne – med Kim Olsen og Kielstrup tilbage
i startopstillingen efter sygdom – kom hurtigt bagud efter klumpspil og havde herefter
vanskeligt ved at tilspille sig muligheder mod
de defensive køgensere. Rune Ertsås oplevede dog inden tetid at være helt fri foran
gæsterne mål, men uden resultat.
VB fortsatte med at dominere efter pausen,
og fortjent var det, at Thomas Mikkelsen

”Er vi ikke klar til at investere mere, end vi
gør i dag, så bliver det svært at vinde fodboldkampe,” slog en frustreret VB-træner
Mats Gren fast efter en ny VB-skuffelse –
denne gang i Nordjylland.
Gæsterne, der havde Ankersen og Kielstrup
ude med karantæne, spillede efter godkendte sidste 20 minutter af 1. halvleg en rædselsfuld 2. halvleg, hvor man da også måtte
tage imod Hjørrings sejrsmål efter en fejl at
Godwin Antwi.
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09-04-11

Brønshøj – VB

3-2 (2-1)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Godwin Antwi (81.
Martin Borre), Alexander Scholz, Mikael Rynell, Azer Busuladzic (66.
Sedin Alic), Steffen Kielstrup, Erik Marxen, Thomas Mikkelsen, Kim
Olsen (37. Andreas Albers)
Kampens gang:
22. 0-1 Thomas Mikkelsen
28. 1-1 Kasper Kristensen (str.)
40. 2-1 Danni König
64. 3-1 Mikkel Jensen
68. 3-2 Erik Marxen
Dommer: Thomas Kurt Lo Turco
Tilskuere: 732

Endnu et nederlag – denne gang i Tingbjerg
Idrætspark – betød, at VB-træner Mats Gren
fik silkesnoren.
Gæsterne virkede ellers i nogenlunde kontrol og kom da også foran ved Thomas Mikkelsen, men inden pausen blev alt vendt på
hovedet, da Hvepsene først fik udlignet på
straffe begået af Kim Olsen og derefter endda kom foran ved topscorer Danni König.
Værterne lagde yderligere afstand midt i 2.
halvleg, men med Marxens reduceringsmål
blev der skabt spænding om resultatet. Vejlenserne havde chancerne til udligning, men
nærmere end et Albers-hovedstød på overliggeren kom man ikke.
13-04-11

VB – Hobro

1-1 (0-1)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Alexander Scholz, Azer Busuladzic (80. Sedin Alic), Steffen Kielstrup,
Valentino Lai, Erik Marxen (71. Jesper Jensen), Thomas Mikkelsen,
Andreas Albers (60. Anders Clausen)

Azer Busuladzic og Vejle-holdet måtte nøjes med 1-1 mod
Hobro.

Til overflod kom nordjyderne foran kort før
teen efter hjørne.
Et gigantisk pres fra de rødblusede efter pausen kastede – ud over to underkendte off side
scoringer – intet af sig, før Kielstrup i overtiden udnyttede et frispark via en Hobro-fod.
17-04-11

Hvidovre – VB

0-1 (0-1)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Erik Marxen, Jesper Jensen (58. Alexander Scholz), Valentino Lai (76.
Sedin Alic), Steffen Kielstrup, Azer Busuladzic, Rune Ertsås, Thomas
Mikkelsen (70. Andreas Albers)
Kampens gang:
11. 0-1 Thomas Mikkelsen
Dommer: Lars Christoffersen

Kampens gang:

Tilskuere: 1097

44. 0-1 Frederik Hammershøj

VB – nu med Viggo Jensen i trænersædet –
fik sæsonens første sejr, da de senere nedrykkere fra Hvidovre på eget græs blev slået 1-0.
Thomas Mikkelsen blev matchvinder allerede
efter en halv snes minutter, da han udnyttede Rune Ertsås’ fremragende forarbejde.
”Jeg er mest tilfreds med, at vi viste en god
indstilling og hele tiden forsøgte at hjælpe
hinanden. Samtidig glæder det mig, at vi
stort set holdt dem fra chancer,” konkluderede Viggo Jensen efter sin førsteoptræden.
I en ikke just mindeværdig kamp var VB
med vinden i ryggen dominerende før pausen, mens værterne overtog mere af spillet
efter halvtid. Gæsterne kom dog stærkt mod
slutningen. I en kamp uden de store chancer
efter åbent spil var begge hold tættest på
efter standardsituationer.

90. 1-1 Steffen Kielstrup
Dommer: Kent Bøgelund
Tilskuere: 2066

Nicolai Wael stod i spidsen for holdet denne
kolde aprilaften, hvor et enkelt, skuffende
point endda først blev sikret i overtiden af
kaptajn Kielstrup.
Marc Pedersen og Andreas Albers havde
erstattet karantæneramte Antwi og Kim
Olsen, mens Lai – tilbage fra karantæne – var
med for en skadet Rynell.
Et dominerende, men nervøst spillende hjemmehold havde svært ved at skabe chancer før
pausen mod defensive gæster, og symptomatisk var holdets bedste mulighed en Hobroforsvarers hovedstød på egen stolpe…
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25-04-11

21-04-11

VB – Kolding FC

2-2 (1-0)

FC Vestsjælland – VB

1-2 (0-1)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Marc Pedersen, Erik
Marxen (56. Alexander Scholz), Azer Busuladzic (88. Anders Clausen),
Steffen Kielstrup, Valentino Lai, Mikael Rymell (60. Denis Fazlagic),
Thomas Mikkelsen, Andreas Albers

Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Peter Ankersen, Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup, Valentino Lai (84.
Sedin Alic), Azer Busuladzic, Thomas Mikkelsen (62. Jeppe Andersen),
Andreas Albers (86. Kim Olsen)

Kampens gang:

Kampens gang:

06. 1-0 Mikael Rynell

32. 0-1 Thomas Mikkelsen

56. 1-1 Philip Lund

50. 0-2 Thomas Mikkelsen

68. 1-2 Casper Johansen

52. 1-2 Rasmus Festersen

77. 2-2 Valentino Lai, str.

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Dommer: Brian Lindorf Hansen

Tilskuere: 1580

Tilskuere: 2930

Debutant: Jeppe Andersen

Debutant: Denis Fazlagic

Små 3000 tilskuere oplevede endnu engang
deja-vu mod KFC, som VB blot har så svært
ved at slå (men nu altså heller aldrig behøver
gøre det…).
Hjemmeholdet - med en frisk sejr i Hvidovre
i rygsækken - spillede ellers med fin selvtillid
før pausen denne solbeskinnede skærtorsdag. Ikke mindst dominerede man luftrummet, hvilket gav flere chancer, men værterne
måtte nøjes med en 1-0 føring på et fint
Rynell-mål.
Men ak, efter pausen blev alt vendt på hovedet, og hvem andre end et par tidlige VB’ere
stod bag en pludselig Kolding-føring! Først
udlignede Philip Lund, og dernæst drev Justice Erhenede gæk med det vejlensiske forsvar
og serverede bolden for Casper Johansen,
der bragte gæsterne foran.
Vejlenserne løb rundt som hovedløse høns,
men fandt dog så nogenlunde sig selv igen,
og Lai kunne udligne på straffe begået mod
Busuladzic.
Trods store chancer til begge hold i overtiden
blev det ved 2-2. VB kunne give debut til den
lovende unge kantspiller, Denis Fazlagic fra
U-19 holdet.

Med to U-19 spillere i startopstillingen –
Scholz og Fazlagic – fik VB lidt overraskende
alle tre point med hjem fra Slagelse.
En kikser af eks-VB’er Sladan Peric gav Thomas Mikkelsen en friløber og dermed en fortjent VB-føring ved pausen. Kort ind i anden
halvleg udnyttede Mikkelsen en lang fremlægning til at øge føringen, og så hjalp det
ikke Michael Schjønbergs tropper, at Rasmus
Festersen straks efter reducerede. Det blev
efter en underholdende, livlig og chancemættet kamp ved tre point til vejlenserne,
som med en halv time igen kunne give debut
til endnu en U-19 spiller, da Jeppe Andersen
kom på banen.
”Den bedste kamp, vi har spillet, mens jeg
har stået i spidsen for holdet,” fastslog Viggo
Jensen efter kampen.
01-05-11

VB – Roskilde

2-0 (1-0)

Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Peter Ankersen, Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup, Valentino Lai (37.
Mikael Rynell), Azer Busuladzic (63. Jeppe Andersen), Thomas Mikkelsen (81. Sedin Alic), Andreas Albers
Kampens gang:
31. 1-0 Steffen Kielstrup
80. 2-0 Steffen Kielstrup
Dommer: Henning Jensen
Tilskuere: 2418

Den senere Vejle-Kolding keeper Nikolaj Christensen griber
bolden foran Azer Busuladzic i det sidste opgør mellem VB
og Kolding FC.
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Et VB-mandskab i uændret opstilling fejrede
behørigt på forskud klubbens 120 års fødselsdag to dage senere med en 2-0 sejr over
Roskilde på noget så bemærkelsesværdigt
som to Kielstrup-scoringer.
Et fra starten dominerende hjemmehold
kom foran efter en god halv time, da kaptajnen scorede efter et hjørnespark fra Valentino Lai. Samme Lai måtte med en fiber kort
efter lade sig udskifte med Rynell.
Holdet fra domkirkebyen var farligst, når

nespark flot sparkede bolden op i krydset.
”Vi er simpelthen ikke skarpe nok i felterne,”
erkendte anfører Kielstrup, som på dagen
kunne fejre sit 10 års jubilæum som førsteholdsspiller, og som fuldt ud erkendte nederlaget til en på dagen stærkere modstander.
14-05-11

VB – FC Fredericia

5-1 (1-0)

Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Peter Ankersen, Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup, Azer Busuladzic (75.
Erik Marxen), Mikael Rynell (60. Jeppe Andersen), Thomas Mikkelsen,
Kim Olsen (86. Oliver Thychosen)
Kampens gang:
45. 1-0 Thomas Mikkelsen
46. 1-1 Jacob Rasmussen
73. 2-1 Kim Olsen
78. 3-1 Erik Marxen
89. 4-1 Oliver Thychosen

På to scoringer af anfører Steffen Kielstrup vinder VB 2-0
over FC Roskilde.

man satte lille Jeppe Kjær i scene, men Kristian Fæste holdt clean sheet. I stedet kunne
dagens Man of the Match, Steffen Kielstrup
– på ny efter et hjørnespark, denne gang ved
Rynell – gøre det til 2-0, hvilket blev slutresultatet trods yderligere store chancer til
værterne.
”Det er vist første gang nogensinde, jeg scorer to gange i en kamp,” erkendte efter kampen en glad Steffen Kielstrup, som havde sin
helt egen måde at fejre første maj på…

90. 5-1 Jeppe Andersen
Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen
Tilskuere: 1894
Debutant: Oliver Thychosen

06-05-11

Viborg FF – VB

1-0 (1-0)

Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Peter Ankersen, Denis Fazlagic (87. Sedin Alic), Steffen Kielstrup,
Jeppe Andersen (74. Andreas Moos), Azer Busuladzic (59. Kim Olsen),
Thomas Mikkelsen, Andreas Albers
Kampens gang:
16. 1-0 Dennis Høegh
Dommer: Ole Kronlykke
Tilskuere: 2277

Jeppe Andersen og Oliver Thychosen fejrer scoringen til 5-1 i
storsejren over FC Fredericia.

HB Køge smed adskillige point mod slutningen af sæsonen, men hver gang VB havde
mulighed for at få kontakt i tabellen, oplevede jyderne tilbageslag. Således også denne
majaften i Viborg, hvor de nedrykningstruede værter helt fortjent sikrede sig tre point
i overlevelseskampen. Jeppe Andersen havde
på VB’s hold erstattet en skadet Valentino
Lai.
Kampen fandt sin afgørelse allerede efter et
kvarters spil, da Dennis Høegh efter et hjør-

VB gjorde det rigtig slemme ved Thomas
Thomasbergs tropper i en kamp, der – lokalderbyets betydningsløshed in mente – desværre ikke havde publikums bevågenhed.
Hjemmeholdet dominerede en 1. halvleg –
dog uden at komme til mere end en række
halve chancer, før Thomas Mikkelsen i halv
legens overtid kunne heade et Rynell-indlæg
over Fredericia-keeper Jens Rinke, der nok
ikke spillede sit livs kamp denne lørdag på
Jokri Park…
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VB’erne var dog ikke rigtig kommet ud af
omklædningsrummet, før der stod 1-1 på
måltavlen, og værterne sejlede i det hele
taget noget rundt i starten af 2. halvleg. Holdet fandt dog sig selv, og i kampens sidste
kvarter kørte de rødblusede de sagesløse fredericianere helt over.
Først sparkede Kim Olsen i nettaget på Fazlagic’ indlæg (topscorer Olsens eneste forårsscoring), hvorefter Rinke tabte Marxens
frisparksbold i nettet. Oliver Thychosen fik
en mindeværdig debut, da han for øjnene
af fætter Jacob og ass.træner onkel Steen på
modstanderbænken kom ind mod slutningen og følte bolden op i trekanten, hvorefter
Jeppe Andersen fuldendte ungdomsfesten
ved at score til 5-1.
21-05-11

AB – VB

2-2 (1-2)

Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Peter Ankersen (63. Erik Marxen), Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup,
Valentino Lai (31. Jeppe Andersen), Mikael Rynell, Thomas Mikkelsen
(78. Chidi Omeje), Andreas Albers
Kampens gang:
33. 1-0 Klaus Lykke
38. 1-1 Jeppe Andersen
45. 1-2 Steffen Kielstrup
69. 2-2 Nick Christensen
Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen
Tilskuere: 737

VB lod to point ligge i Gladsaxe og forsømte
således atter at lægge lidt pres på HB Køge
i oprykningskampen. Gæsterne førte ellers
ikke uheldigt ved pausen. Ganske vist kom
akademikerne foran ved Klaus Lykke, men
Jeppe Andersen – indskiftet for en skadet Lai
– bragte straks balance i regnskabet med et
flot skud i målhjørnet. Og inden dommerens
pausefløjt kunne Kielstrup bringe vejlenserne foran efter Rynells hjørne.
En snes minutter før tid fik værterne dog
lidt tilfældigt udlignet, mod et VB-hold, som
også måtte se skadede Ankersen og Thomas
Mikkelsen udgå.
”Der er ingen forskel på de to hold i dag, så
vi kan ikke indvende noget mod resultatet,”
konstaterede en nøgtern Viggo Jensen efter
kampen.

24-05-11

AGF – VB

1-1 (1-0)

Kristian Fæste, Alexander Scholz, Jonathan Neftali, Marc Pedersen,
Peter Ankersen, Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup, Mikael Rynell, Jeppe
Andersen (83. Oliver Thychosen), Thomas Mikkelsen, Kim Olsen (58.
Andreas Albers)
Kampens gang:
12. 1-0 Mark Howard
62. 1-1 Mikael Rynell
Dommer: Kent Bøgelund
Tilskuere: 5188

Som det eneste hold i sæsonen formåede VB
at tage point fra suveræne AGF på Nrgi Park.
Og efter aarhusiansk dominans i starten,
hvor Mark Howard da også kunne heade et
hjørnespark i mål, var det faktisk gæsterne,
som overtog styringen.
Manglende skarphed gjorde dog, at det ikke
blev til mere end den udligning, som en veloplagt Mikael Rynell skaffede med en halv
time igen, da hans langskud med lidt hjælp
fra GF-keeper Steffen Rasmussen listede sig
i mål.
HB Køge vandt samtidig over FC Fyn og sikrede sig dermed endegyldigt den anden oprykningsplads.
29-05-11

VB – Skive

0-1 (0-0)

Kristian Fæste, Alexander Scholz (76. Martin Borre), Godwin Antwi,
Marc Pedersen, Peter Ankersen, Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup,
Mikael Rynel (80. Sedin Alic), Jeppe Andersen, Thomas Mikkelsen,
Andreas Albers(65. Oliver Thychosen)
Kampens gang:
81. 0-1 Mikkel Buur Simonsen
Dommer: Thomas Kurt Lo Turco
Tilskuere: 1546

Denis Fazlagic var en af de unge spillere som Viggo Jensen
gav chancen i foråret.
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VB’s status som ubesejret på Jokri Park i
sæsonen 2010-11 overlevede ikke forårets
sidste, betydningsløse kamp. Mod Skive –
endnu en angstmodstander for VB – blev det
til et smalt nederlag, som blev et faktum en
halv snes minutter før tid, da Mikkel Buur
Simonsen bankede bolden ind i målhjørnet.
Hjemmeholdet – med Antwi og Albers for
skadede Neftali og Kim Olsen – var ellers
toneangivende uden at være specielt målfarlig, og mod slutningen svandt kræfterne hos
de unge VB’ere. Tættest var Andreas Albers
med et hovedstød på underkanten af overliggeren.
”Unge spillere har givet holdet et frisk pust –
men der er hårdt arbejde forude,” konkluderede Viggo Jensen efter kampen. Det skulle
dog blive uden medvirken fra fynboen, der
umiddelbart efter sæsonen overgav tøjlerne
til Nicolai Wael.
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

Målscorere sæson 2010/2011
		

Efterår
2010

Forår
2011

Kim Olsen
11
1
Mikael Rynell
6
2
Erik Marxen
4
2
Thomas Mikkelsen		
6
Steffen Kielstrup
1
4
Rune Ertsås
5		
Valentino Lai
1
2
Jeppe Andersen		
2
Kim Elgaard
1		
Azer Busuladzic
1		
Jonatan Neftali
1		
Anders Clausen
1		
Chidi Omeje
1		
Peter Ankersen
1		
Oliver Thychosen		
1

Sæsonen
10/11 i alt
12
8
6
6
5
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1

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

Tilskuere i foråret 2011
Jokri Park:				Udebane:
				
				
Næstved		950
HB Køge		
4199
FC Hjørring		
1009
Hobro		2066
Brønshøj		 732
Kolding FC		
2930
Hvidovre		1097
FC Roskilde		
2418
FC Vestsjælland		
1580
FC Fredericia		
1894
Viborg FF		
2277
Skive		1546
AB		737
AGF		5188
I alt 		
15053
Snit		2509

I alt		
13570
Snit		1696

Thomas Mikkelsen forårets topscorer
Vejle Boldklubs 20 mål i foråret 2011 blev
scoret af otte forskellige spillere. Topscorer
blev Thomas Mikkelsen med seks mål, mens
Steffen Kielstrup scorede fire mål. Mikael
Rynell, Erik Marxen, Valentino Lai og Jeppe
Andersen lavede hver to mål. Topscorer i
sæsonen 2010/2011 blev Kim Olsen med 12
scoringer foran Mikael Rynell, der scorede
otte mål i sæsonen.
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TAK FOR EN
GOD SÆSON...

- vi ses i Frøs i 2012
Helt tæt på!

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

- kåret som
Europas Bedste
Arbejdsplads 2011

www.froes.dk
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- et godt sted at være kunde

1. division, stillingen efter sæsonen 2010-2011
												
																
Hjemme
Ude
I alt
Nr. Hold		
V
U
T
Score
V
U
T
Score
K
V
U
T
Score Point
1 AGF		
14
1
0
40-11
8
5
2
26-14
30
22
6
2
66-25
72
2 HB Køge		
11
2
2
32-14
8
2
5
26-21
30
19
4
7
58-35
61
3 Vejle Boldklub
7
7
1
28-11
7
3
5
21-21
30
14
10
6
49-32
52
4 Skive		
6
5
4
28-26
7
3
5
27-21
30
13
8
9
55-47
47
5 Brønshøj		
10
2
3
25-16
3
5
7
13-22
30
13
7
10
38-38
46
6 FC Fredericia
7
2
6
26-20
6
4
5
27-21
30
13
6
11
53-41
45
7 FC Vestsjælland
7
4
4
32-27
3
8
4
26-30
30
10
12
8
58-57
42
8 FC Roskilde		
6
6
3
25-19
5
3
7
20-26
30
11
9
10
45-45
42
9 Akademisk Boldklub
3
8
4
25-25
6
2
7
23-24
30
9
10
11
48-49
37
10 Næstved		
5
5
5
20-15
3
4
8
23-29
30
8
9
13
43-44
33
11 Viborg		
5
4
6
22-19
4
2
9
15-24
30
9
6
15
37-43
33
12 Hobro		
5
3
7
24-32
3
6
6
17-23
30
8
9
13
41-55
33
13 FC Hjørring		
7
4
4
23-25
1
5
9
17-32
30
8
9
13
40-57
33
14 Kolding FC		
2
8
5
15-25
4
4
7
23-28
30
6
12
12
38-53
30
15 FC Fyn		
5
2
8
24-26
1
6
8
21-34
30
6
8
16
45-60
26
16 Hvidovre		
4
2
9
20-30
2
3
10
16-39
30
6
5
19
36-69
23

Anvendte spillere i foråret

I forårets 14 kampe i 1. division brugte Vejle
Boldklub i alt 25 spillere. Kristian Fæste og
Thomas Mikkelsen spillede med i samtlige
14 kampe. Steffen Kielstrup, Peter Ankersen,
Jonathan Neftali og Andreas Albers spillede
med i 13 kampe. I den nedenstående oversigt kan man i første kolonne se , hvor mange
kampe den pågældende spiller opnåede i

efteråret 2010. De to efterfølgende kolonner
giver samme oplysninger for foråret 2011,
samt antal kampe i Ekstra Bladet Cup i sæsonen 2010/2011. I næstsidste kolonne kan
du se det samlede antal kampe i sæsonen
2010/2011 for den pågældende spiller. Yderst
til højre kan du se, hvor mange kampe den
pågældende spiller har spillet i alt for Vejle
Boldklub efter sæsonen 2010/2011.

Anvendte spillere i foråret
			 1. division		 1. division			Ekstra Bladet Cup			
			 efterår 2010		 forår 2011
Steffen Kielstrup
13
13
2
Valentino Lai
11
9
2
Martin Borre
13
2
1
Marc Pedersen
4
10
1
Kristian Fæste
15
14
1
Azer Busuladzic
12
11
2
Erik Marxen
8
9
2
Godwin Antwi
12
5
2
Jesper Holdt Jensen
14
4
1
Thomas Mikkelsen
7
14
2
Peter Ankersen
15
13
2
Jonatan Neftali
16
13
1
Chidi Omeje
4
1		
Kim Olsen
16
7		
Sedin Alic
2
8		
Mikael Rynell
12
10		
Rune Ertsås
14
4
1
Ulrik Lindkvist
15		
2
Alexander Scholz
4
12		
Anders Clausen
8
2
2
Andreas Albers		
13		
Nicolaj Hagelskjær
1
2		
Andreas Moos
3
1
2
Denis Fazlagic		
8		
Jeppe Andersen		
7		
Kim Elgaard
2		
1
Henrik Ipsen
1		
1
Oliver Thychosen		
3		

I alt 10/11			 Kampe i alt
28
22
16
15
30
25
19
19
19
23
30
30
5
23
10
22
19
17
16
12
13
3
6
8
7
3
2
3

234
97
67
57
49
47
46
34
32
32
32
31
23
23
22
22
20
19
17
14
13
8
8
8
7
5
3
3
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Jubilarer 2011

Marc Pedersen
50 kampe
FC Vestsjælland – VB
den 25. apr. 2011

Kristian Fæste
50 kampe
VBK – Brønshøj
den 21. aug. 2011

Azer Busuladzic
Erik Marxen
50 kampe
50 kampe
Herning KFUM – VBK VBK – FC Fredericia
den 31. aug.2011
den 18. sep. 2011

Steffen Kielstrup
250 kampe
Næstved - VBK
den 6. nov. 2011

Debutanter 2011
Der var i foråret 4 spillere og i efteråret 10 spillere, der debuterede på Vejle Boldklub Koldings
1. divisionshold.
Andreas Albers Nielsen
Denis Fazlagic
Jeppe Andersen
Oliver Thychosen
Nikolaj Christensen
Sebastian Spornberger
Patrick Jensen
Derrick Nissen
Kasper Høst
Jonas Faaborg
Michael Stryger
Jacob ”Taz” Sørensen
Jens Berthel Askou
Jacob Poulsen
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debut den 20. marts
debut den 21. april
debut den 25. april
debut den 14. maj
debut den 9. august
debut den 9. august
debut den 9. august
debut den 9. august
debut den 9. august
debut den 12. august
debut den 21. august
debut den 21. august
debut den 31. august
debut den 31. august

Næstved Boldklub – VB 1-1
VB – Kolding FC 2-2
FC Vestsjælland – VB 1-2
VB – FC Fredericia 5-1
Funder GF – Vejle Boldklub Kolding 2-6
Funder GF – Vejle Boldklub Kolding 2-6
Funder GF – Vejle Boldklub Kolding 2-6
Funder GF – Vejle Boldklub Kolding 2-6
Funder GF – Vejle Boldklub Kolding 2-6
Randers FC – Vejle Boldklub Kolding 4-1
Vejle Boldklub Kolding – Brønshøj 4-0
Vejle Boldklub Kolding – Brønshøj 4-0
Herning KFUM – Vejle Boldklub Kolding 2-7
Herning KFUM – Vejle Boldklub Kolding 2-7

Debutanter 2011

Andreas Albers Nielsen

Denis Fazlagic

Jeppe Andersen

Oliver Thychosen

Nikolaj Christensen

Sebastian Spornberger

Patrick Jensen

Derrick Nissen

Kasper Høst

Jonas Faaborg

Michael Stryger

Jacob ”Taz” Sørensen

Jens Berthel Askou

Jacob Poulsen

17
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1. division – Efteråret 2011
Bagerst fra venstre: Torben Nielsen (holdleder), Peter Ankersen, Mikael Rynell, Thomas Mikkelsen, Andreas Moos, Denis Fazlagic, Azer Busuladzic, Kim Engstrøm (U-19-træner).
Midterst fra venstre: Erik Boye (målmandstræner) Christian Clarup (fysisk træner), Erik Knudsen (holdleder), Lars Damsbo (fysioterapeut), Susanne Damgaard Nielsen (fysioterapeut), Jacob
Sørensen, Godwin Antwi, Jens Berthel Askou, Kim Olsen, Andreas Albers Nielsen, Jonathan Neftali, Steffen Kielstrup, Nicolai Wael (cheftræner), Lasse Christensen (talentchef),
Nikolaj Primdal (U-17-træner)
Forrest fra venstre: Michael Stryger, Jonas Faaborg, Jeppe Andersen, Nikolaj Christensen, Kristian Fæste, Marc Pedersen, Erik Marxen og Rune Ertsås.

1. div. – efterår 2011
Spillemæssig fremgang
– men to hårde konkurrenter

Under Nicolai Waels ledelse har Nørreskovens Sønner – nu under navnet Vejle Boldklub Kolding – lagt til deres spil i efteråret.
Klubben havde et fornuftigt transfervindue,
og unge spillere er blevet integreret på holdet. Spillet har tangeret det meget opløftende, og især på Jokri Park har Kristian Fæstes
mål været stort set lukket land - et sølle mål
har de rødblusede her ladet passere i turneringen hele efteråret!
Når holdet så alligevel kun ligger nr. tre –
og med fire point op til en oprykningsplads
– skyldes det to suveræne nedrykkere fra
superligaen, Esbjerg fB og Randers FC. De to
stærke mandskaber har beholdt intakte trupper, som har givet meget lidt ved dørene, og
kun fordi Vejle-Kolding formåede at slå De
blå Heste fra Kronjylland i årets sidste turneringskamp, er der stadig en smule spænding
om oprykningen.
Også i DBU Pokalen har Vejle-Kolding klaret
sig pænt. Lodtrækningsheld gav tre walkovers, inden holdet i ottendedelsfinalen fik en
fin skalp, da man ekspederede AGF ud af turneringen. Et andet superligahold, HB Køge,
blev dog endestationen i kvartfinalen.

Jesper Jensen blev allerede i maj måned
udlejet til Island. Lejemålet blev forlænget,
men midtbanemanden røg ind i en alvorlig
skade, som længe har holdt ham borte fra
fodbolden.
Anders Clausen skiftede i sommerpausen
til Næstved, Sedin Alic blev udlejet til Hjørring, Getoar (Geti) Salluaka fik ophævet sin
kontrakt, Kim Elgaard skiftede til FC Fredericia, Peter Gravesen og Søren Lynge Poulsen
fik ikke forlænget deres kontrakter, Martin
Borre lagde støvlerne på hylden, mens Alexander Scholz holder pause fra fodbolden.
I transfervinduet tilknyttedes til gengæld
målmanden Nikolaj Christensen fra Kolding
FC, Michael Stryger fra SønderjyskE, Jacob
”Taz” Sørensen fra norske Haugesund og
Jens Berthel Askou fra Norwich.
Op til efterårssæsonen spillede Vejle Boldklub Kolding følgende testkampe:
FC Sydvest - Vejle-Kolding 1-5
Give - Vejle-Kolding 1-13
SønderjyskE - Vejle-Kolding 0-1
Vejle-Kolding - AaB 1-3
Vejle-Kolding - Holstein Kiel 1-2
Vejle-Kolding - Næsby 3-1

Nordkajen 9 · 7100 Vejle
Telefon: 75823511 · Fax: 75823761
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Vejle  Boldklub  Koldings  kampe  –  efterår 2011
12-08-11

21-08-11

Randers – Vejle Boldklub Kolding
4-1 (0-1)

Vejle Boldklub Kolding – Brønshøj
4-0 (2-0)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Godwin Antwi,
Andreas Moos, Denis Fazlagic (22. Andreas Albers), Steffen Kielstrup,
Azer Busuladzic, Jeppe Andersen (88. Sebastian Spornberger), Thomas
Mikkelsen (85. Jonas Faaborg), Kim Olsen

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonatan Neftali, Godwin Antwi,
Andreas Moos, Michael Stryger (68. Oliver Thychosen), Steffen
Kielstrup, Azer Busulazic, Jeppe Andersen (64. Andreas Albers), Kim
Olsen, Thomas Mikkelsen (56. Jacob ”Taz” Sørensen)

Kampens gang:

Kampens gang:

41. 0-1 Azer Busuladzic

14. 1-0 Jeppe Andersen

51. 1-1 Jonas Kamper

34. 2-0 Peter Ankersen

56. 2-1 Mads Fenger

84. 3-0 Jacob »Taz« Sørensen

58. 3-1 Kasper Lorentzen

86. 4-0 Kim Olsen

70. 4-1 Lasse Riise

Dommer: Rasmus Møller Bøjer

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen

Tilskuere: 3221

Tilskuere: 4062

Jubilar: Kristian Fæste, 50 kampe

I sæsonens første kamp, som jo var inden
transfervinduets lukning, havde Vejle Boldklub Kolding endnu ikke fået truppen på
plads, og nedrykkerne fra Kronjylland var
klart overlegne kampen igennem. Det lykkedes dog gæsterne at holde stand før sidebyttet og oven i købet bringe sig foran ved
Busuladzic med lidt hjælp fra Randers-keeper David Ousted.
I anden halvleg var der dog ingen tvivl, og
de favoriserede randrusianere løb gæsterne
over ende og vandt fortjent med tre mål
”Vi ser skidt ud i vores opdækning, og Randers kommer alt for nemt til deres mål,” konkluderede Nicolai Wael efter kampen.

Debutanter: Michael Stryger og Jacob Taz Søre nsen

Hjemmeholdet havde været aktiv på transfermarkedet og kunne for hjemmepublikummet
præsentere Michael Stryger og indhopper
Jacob ”Taz” Sørensen. Og et vaskeægte debutantmål blev det også til, da ”Taz” sørgede for
3-0 målet i storsejren over Hvepsene.
I forhold til Randers-kampen var det denne
gang Vejle-Kolding holdet, der var helt spildominerende, og allerede efter et kvarter
kunne Jeppe Andersen sparke Busuladzic’
oplæg i mål. Backen Peter Ankersen gjorde
det til 2-0 inden pausen. Efter en lidt tynd start
på 2. halvleg fandt værterne sig selv igen, og
”Taz” samt Kim Olsen kunne sørge for komfortable sejrscifre. ”Vi er et hold, der vil spille
fodbold, og i store dele af kampen spiller vi
rent faktisk god fodbold,” kunne Jacob ”Taz”
Sørensen konstatere efter sin debut.
27-08-11

Hobro – Vejle Boldklub Kolding
1-4 (0-0)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Godwin Antwi,
Andreas Moos (46. Mikael Rynell), Michael Stryger, Azer Busuladzic,
Steffen Kielstrup, Jeppe Andersen (72. Erik Marxen), Kim Olsen, Jacob
”Taz” Sørensen (77. Thomas Mikkelsen)
Kampens gang:
52. 0-1 Jeppe Andersen
75. 1-1 Danilo Arrieta
76. 1-2 Jacob »Taz« Sørensen
86. 1-3 Peter Ankersen
90. 1-4 Kim Olsen

Jacob “Taz” Sørensen fejrer sin debut i Vejle-Kolding trøjen
med scoringen til 3-0 i sejren over Brønshøj.
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Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen
Tilskuere: 755

Vejle Boldklub Kolding hentede en ny
storsejr, da det efter en chancefattig, jævnbyrdig og målløs 1. halvleg blev til en 4-1 sejr
på Hobro Stadion over et ikke ueffent hjemmehold.
Ganske vist fik hjemmeholdet udlignet Jeppe Andersens føringsmål, men Jacob ”Taz”
Sørensen, der havde fået chancen fra start,
bragte lynhurtigt gæsterne foran igen fra en
spids vinkel. I de sidste fem minutter lukkede
og slukkede Peter Ankersen og Kim Olsen.
Hos nordjyderne var der gensyn med de tidligere VB-spillere Danilo Arrieta (målscorer!)
samt Adeshina Lawal og Justice Erhenede.
”Indskiftningen af Mikael Rynell gjorde forskellen på 1. og 2. halvleg,” fastslog træner
Nicolai Wael. ”Han gør de andre midtbanespillere bedre.”

14-09-11

Vejle Boldklub Kolding - Blokhus
5-0 (3-0)
Kristian Fæste, Peter Ankersen (52. Denis Fazlagic), Jonatan Neftali
(65. Andreas Moos), Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Michael Stryger,
Steffen Kielstrup, Azer Busulazic (59. Jonas Faaborg), Jacob Taz Sørensen, Mikael Rynell, Andreas Albers
Kampens gang:
07. 1-0 Steffen Kielstrup
10. 2-0 Mikael Rynell, straffe
18. 3-0 Steffen Kielstrup
47. 4-0 Jacob »Taz« Sørensen
80. 5-0 Andreas Albers
Dommer: Thomas Kurt Lo Turco
Tilskuere: 2260

09-09-11

Viborg FF - Vejle Boldklub Kolding
1-1 (1-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Steffen Kielstrup, Jeppe Andersen (46. Denis Fazlagic),
Azer Busuladzic, Mikael Rynell, Michael Stryger (67. Thomas Mikkelsen), Jacob ”Taz” Sørensen (76. Oliver Thychosen)
Kampens gang:
06. 1-0 Ken Fagerberg
15. 1-1 Mikael Rynell
Dommer: Jens Maae
Tilskuere: 2716

I en uhyre velspillet og spændende 1. divisionskamp delte de to formstærke mandskaber ganske fortjent i porten.
Holdet fra domkirkebyen, som havde den
tidligere VB’er Valentino Lai på holdet samt
Eduardo Delani på udskiftnings- og Ove Christensen på trænerbænken, kom bedst fra
start. Hyperfarlige Ken Fagerberg – banens
bedste spiller – løb fra gæsternes forsvar allerede efter en håndfuld minutter og bragte
viborgenserne foran.
Der skulle dog kun gå ti minutter, før en
velspillende Mikael Rynell havde vist teknisk
kunnen i viborgensernes forsvar og bragt
Vejle-Kolding på 1-1, kampens resultat.
Opgøret bølgede frem og tilbage med snart
det ene hold i teten, snart det andet. Specielt indskiftede Fazlagic havde efter pausen
mulighederne for at score for udeholdet,
men også Viborg havde sine muligheder.
Vejle Boldklub Kolding kunne give divisionsdebut til nyindkøbte Jens Berthel Askou i
forsvaret, ligesom Michael Stryger afløste en
skadet Kim Olsen.

Steffen Kielstrup scorer to mål i 5-0 sejren over Blokhus.

Vejle Boldklub Kolding gjorde det rigtig
slemme ved oprykkerne, som dagen inden
folketingsvalget gæstede Nørreskoven. Ja,
efter 18 minutter truede faktisk en afklapsning af dimensioner, for da førte hjemmeholdet allerede 3-0!
Ikke mindst ved dødbolde var gæsterne
sårbare, således lavede Steffen Kielstrup to
nærmest identiske scoringer på hovedstød
efter Rynells hjørnespark. Samme Rynell
scorede selv på straffe begået mod Jacob
”Taz”Sørensen.
Efter pausen øgede ”Taz” straks til 4-0 på en
lang fremlægning, og Andreas Albers, der fik
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chancen fra start for Jeppe Andersen, der var
optaget af DBU-forpligtelser, gjorde det til
5-0. Holdet fra Udkants-Danmark, som oplever en svær debutsæson i 1. division, blev
ikke noteret for målchancer i opgøret.
”Vi kvæler dem i starten med højt tempo,
højt pres og stress af modstanderne,” noterede en tilfreds Nicolai Wael.”

23-09-11

Esbjerg fB - Vejle Boldklub Kolding
2-1 (1-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen (56. Denis Fazlagic), Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Jeppe Andersen (70.Thomas Mikkelsen), Mikael
Rynell, Andreas Albers (77. Kim Olsen)

18-09-11

Kampens gang:

Vejle  Boldklub  Kolding – FC Fredericia
0-0

26. 1-0 Jesper Lange

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Michael Stryger (53. Denis Fazlagic), Steffen Kielstrup,
Azer Busulazic, Jeppe Andersen (59. Kim Olsen), Mikael Rynell (80.
Thomas Mikkelsen), Jacob Taz Sørensen
Dommer: Lars Skibild
Tilskuere: 3406

I bestræbelserne for at hænge på i toppen
satte Vejle-Kolding to unødvendige point til,
da man på egen bane dominerede i en time
mod Fredericia – for så at dominere totalt
den sidste halve… Uden resultat.
Skarpheden havde de rødblusede ladet blive
i omklædningsrummet. Før pausen kneb det
med at omsætte spilovertaget i åbne chancer, men specielt i kampens sidste tredjedel
var der rigeligt med muligheder til en sejr i
lokalderbyet. Indskiftede Kim Olsen havde
de største, men helt fri headede han først
lige på målmand Jens Rinke, og bagefter lykkedes det ham at sparke bolden på den liggende Rinkes fod.
Ikke noget at sige til, at Vejle-Kolding-lejren
ærgrede sig gul og blå bagefter, mens Steen
Thychosen og Allan Simonsen, som vikarierede på bænken for en tribunebænket Thomas
Thomasberg med karantæne, tilfredse kunne tage et point med sig hjem bag voldene…

33. 1-1 Jeppe Andersen
60. 2-1 Arnor Smarason
Dommer: Jens Maae
Tilskuere: 6529

Det lykkedes ikke for Vejle Boldklub Kolding at stikke en kæp i hjulet på suveræne
Esbjerg. På Blue Water Arena bed østjyderne
godt fra sig, men måtte erkende, at sejren til
Jess Thorups oprykningsfavoritter var fuldt
fortjent.
Midt i første halvleg headede Jesper Lange i
en blød bue hen over Kristian Fæste hjemmeholdet foran, men Jeppe Andersen sørgede
på ”Taz'” forarbejde – ligeledes med hovedet – for, at stillingen var lige ved sidebyttet.
Gæsterne var aldrig nedspillet, men som
kampen udviklede sig, var det helt i orden,
at islændingen Smarason med kampens
tredje hovedstødsscoring kunne bringe EfB
et skridt nærmere Superligaen.
02-10-11

Vejle Boldklub Kolding – FC Vestsjælland
1-1 (1-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen (56. Denis Fazlagic), Azer Busuladzic, Steffen Kielstrup, Jeppe Andersen (70. Thomas Mikkelsen), Mikael
Rynell, Andreas Albers (77. Kim Olsen)
Kampens gang:
01. 0-1 Lasse Vibe
09. 1-1 Kim Olsen
Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen
Tilskuere: 2609

Erik Marxen og holdkammeraterne kan trods dominans ikke
passere Jens Rinke i Fredericia-buret.
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Endnu et unødvendigt pointtab måtte VejleKolding notere, da holdet trods monumental
spilovervægt kun fik et uafgjort resultat ud
af mødet med Ove Pedersens Slagelse-hold.
De tilskuere, der var længe om at finde på
plads, gik glip af begge kampens scoringer. Hjemmeholdet kom værst tænkeligt
fra start, da Kristian Fæste allerede inden
et halvt minut var spillet, sparkede bolden
op på Lasse Vibe: 0-1. Kim Olsen, der denne

Kun starten af 2. halvleg fik herefter lidt farve med et par store chancer til hjemmeholdet – ellers kørte de rødblusede sejren hjem
på cruise-control.
”Vi fik markeret, vi stadig vil være med i toppen af 1. division,” fastslog Vejle-Koldings
stærke keeper Kristian Fæste efter kampen.

En “groggy” Kristian Fæste har lige foræret FC Vestsjælland
målet til 1-0.

gang var foretrukket fra start, bragte dog
snart balance i regnskabet, da han headede
Mikael Rynells frisparksbold i nettet.
Der stod Vejle-Kolding på det meste i resten
af kampen (hjørnestatistik 11-3), men mod et
dybtstående FCV-hold, der tog alt tempo ud
af kampen, kneb det at komme til de store
muligheder. Kielstrup og ”Taz” havde dog
begge forsøg på overliggeren.

Kim Olsen jubler efter at have gjort det til 1-0 mod AB.

14-10-11

Vejle Boldklub Kolding – AB
2-0 (2-0)
Kristian Fæste, Michael Stryger, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Jacob Taz Sørensen, Steffen Kielstrup, Azer Busulazic,
Jeppe Andersen (81. Andreas Moos), Mikael Rynell, Kim Olsen (71.
Peter Ankersen)

19-10-11

FC Hjørring - Vejle Boldklub Kolding
1-1 (0-0)

20. 1-0 Kim Olsen

Kristian Fæste, Michael Stryger, Jonathan Neftali, Jens Bertel Askou,
Erik Marxen, Jeppe Andersen (81. Andreas Moos), Azer Busuladzic
(63. Denis Fazlagic), Steffen Kielstrup, Jacob ”Taz” Sørensen, Mikael
Rynell, Kim Olsen

30. 2-0 Erik Marxen

Kampens gang:

Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen

51. 1-0 Michael Byskov

Tilskuere: 1772

65. 1-1 Jens Bertel Askou

Kampens gang:

Efter tre turneringskampe uden sejr kom Vejle-Kolding tilbage på sporet, da Kaper Kurlands mandskab blev sendt hjem til Gladsaxe
med et 0-2 nederlag.
Gæsterne spillede – som akademikerklubbens kultur foreskriver – som altid godt med
og forsøgte at angribe. Efter en nervøs start
fandt værterne dog sig selv og fik lidt uvant
udbytte af to standardsituationer. Først sendte Askou bolden på stolpen efter et Rynellfrispark – Kim Olsen sparkede riposten i mål
– og ti minutter senere kunne Erik Marxen
heade et Rynell-hjørne i kassen.

Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen
Tilskuere: 1089

Vejle-Kolding skuffede mod Boye Habekost
og Bora Zivkovic’ nordjyder, som præsenterede sig veloplagt og formstærkt med 14 point
i de seneste syv kampe. Gæsterne kæmpede
sådan set godt nok og producerede også
chancer nok til en sejr, men spillemæssigt
nåede holdet ikke niveauet fra tidligere
kampe, og værternes aggressive spillefacon
bekom ikke Vejle-Kolding-folkene vel.
Kort ind i 2. halvleg blev et skud fra Hjørrings
Michael Byskov rettet af og snød Kristian
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Fæste. Jens Berthel Askou fik dog udlignet et
kvarters tid senere, da han headede Mikael
Rynells aflevering i mål.
Udeholdet pressede på i slutfasen, men
satsningen gav samtidig også vendelboerne
kontramuligheder, men det hele forløb uden
yderligere scoringer.
23-10-11

FC Roskilde – Vejle Boldklub Kolding
0-3 (0-3)
Kristian Fæste, Peter Ankersen (61. Michael Stryger), Jonathan
Neftali, Jens Berthel Askou, Erik Marxen, Jacob ”Taz” Sørensen, Steffen Kielstrup, Jeppe Andersen, Mikael Rynell, Thomas Mikkelsen (83.
Andreas Moos), Kim Olsen (45. Rune Ertsås)
Kampens gang:
05. 0-1 Thomas Mikkelsen
08. 0-2 Mikael Rynell
18. 0-3 Jacob ”Taz” Sørensen
Dommer: Emil Laursen
Tilskuere: 708

Allerede efter et velvoksent kvarter var den
ged fra domkirkebyen så barberet. Vejle-Kolding tog Carsten Broes tropper på sengen,
og før de opdagede, hvad der ramte dem,
stod der 0-3 på måltavlen. Først scorede
Thomas Mikkelsen fra en spids vinkel på en
returbold. Så sparkede Mikael Rynell fladt i
mål fra kanten af feltet. Og endelig lagde
Jacob ”Taz” Sørensen bolden ind ved venstrestolpen efter en friløber.
Kim Olsen måtte bæres fra banen med hjernerystelse kort før pausen. Også målmand
Kristian Fæste slog hovedet i et sammenstød
efter pausen, men med ”Terry Butcher-forbinding” kunne han spille videre og rive tre
klasseredninger ud af ærmet fra et Roskildehold, der var dominerende efter sidebyttet
– dog uden at kunne score.
30-10-11

Vejle Boldklub Kolding – Skive IK
3-0 (2-0)
Nikolaj Christensen, Peter Ankersen, Jonatan Neftali, Jens Berthel
Askou, Erik Marxen, Michael Stryger (25. Denis Fazlagic), Steffen
Kielstrup, Azer Busulazic, Mikael Rynell, Jeppe Andersen (46. Andreas
Moos), Thomas Mikkelsen (60. Andreas Albers)
Kampens gang:
30. 1-0 Steffen Kielstrup
36. 2-0 Mikael Rynell
47. 3-0 Thomas Mikkelsen
Dommer: Jens Maae
Tilskuere: 2088
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Thomas Mikkelsen og Peter Ankersen fejrer angriberens scoring til 3-0 mod Skive IK.

En ny 3-0 sejr blev det til – denne gang mod
Skive IK, som ellers før har voldt østjyderne
så store problemer.
Det var ellers et hjemmehold med skadesproblemer, der en diset efterårsdag optrådte på
Jokri Park. ”Taz” blev skadet i pokalkampen
mod AGF, Fæste måtte melde fra med dårlig
ryg, og ret kort ind i kampen måtte Michael
Stryger udgå.
Det afficerede dog ikke hjemmeholdet,
som efter at have overvundet en sløv start
afgjorde det hele på kort tid. Først sparkede
Steffen Kielstrup bolden op i nettaget efter
et hjørnespark fra Mikael Rynell. Og en stor
håndfuld minutter senere kunne Rynell selv
gøre det til 2-0, da han ganske vist måtte
bruge to forsøg for at passere den halvklarende Skive-keeper Jonas Jensen på et straffe
begået mod Thomas Mikkelsen.
Kort efter pausen ødelagde Thomas Mikkelsen enhver Skive-forhåbning om et comeback i kampen, da han scorede fra en spids
vinkel.

06-11-11

20-11-11

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

Vejle Boldklub Kolding – Randers FC
3-0 (2-0)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup, Jeppe Andersen, Azer
Busuladzic (78. Oliver Thychosen), Mikael Rynell (46. Kim Olsen),
Thomas Mikkelsen, (66. Jonas Faaborg)

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonatan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Denis Fazlagic (84. Kim Olsen), Steffen Kielstrup, Azer
Busulazic, Mikael Rynell, Jeppe Andersen (81. Andreas Moos), Thomas
Mikkelsen (74. Oliver Thychosen)

Kampens gang:

Kampens gang:

42. 1-0 Vito Hammershøj

33. 1-0 Mikael Rynell

50. 1-1 Jonathan Neftali

44. 2-0 Anders Egholm (selvmål)

87. 2-1 Karsten Jensen

90. 3-0 Kim Olsen

90. 2-2 Oliver Thychosen

Dommer: Benjamin Helm Svedborg

Dommer: Anders Poulsen

Tilskuere: 4074

Tilskuere: 760
Jubilar: Steffen Kielstrup, 250 kampe

Vejle-Kolding skuffede fælt, da man i den
ordinære efterårssæson sluttede med at smide to point mod bundproppen Næstved. Og
så måtte man endda dybt ind i overtiden for
overhovedet at få point med hjem fra Sydsjælland.
Gæsterne havde klar spilovervægt før pausen uden det dog udmøntede sig i de store
chancer. I stedet var det hjemmeholdet, der
kunne bringe sig foran kort inden pausen.
Neftali fik dog udlignet kort efter teen, da
Næstved-keeper Lasse Sørensen tabte et
forsøg fra Kim Olsen. Gæsterne jagtede
føringsmålet, hvilket gav blottelser bagude,
og efter en grum fejl af jubilar Kielstrup kom
sjællænderne foran kort før tid.
Oliver Thychosen fik dog udlignet i overtiden
på et prægtigt langskud.

Med endnu en efterårsrunde tyvstartede 1.
division på forårssæsonen. Og med en sikker
sejr over rækkens nummer 2 sørgede Vejle
Boldklub Kolding for, at der med fire point
op til stregen stadig er noget at spille for
efter den lange vinterpause.
Bortset fra de første 10 minutter, hvor hjemmeholdet lige skulle finde sig selv og ryste
nerverne af, var der aldrig tvivl om, hvilket
hold der var bedst den dag på Jokri Park.
Spillet fri af Jeppe Andersen bragte en storspillende Mikael Rynell værterne foran, mens
Anders Egholm med en scoring i eget net
sørgede for en sikker 2-0 føring til de rødblusede.
Randrusianerne søgte at bide en smule fra
sig efter pausen, men rigtig farlige blev
Hestene aldrig. I stedet kunne Kim Olsen
lukke og slukke efter flot samarbejde med
Oliver Thychosen.
”Dagens præstation vidner om klasse og om
et hold med stort potentiale, og vi er en reel
trussel mod Esbjerg og Randers FC i kampen
om oprykningen,” konkluderede Vejle-Kolding-krumtappen Jens Berthel Askou efter
kampen.
Ole Kristensen

Tilskuere i efteråret 2011
Jokri Park:				Udebane:
				
				
Randers FC		
4062
Brønshøj		3221
Hobro		755
Blokhus		2260
Viborg FF		
2716
FC Fredericia		
3406
Esbjerg		6529
FC Vestsjælland		
2609
FC Hjørring		
1089
AB		1772
FC Roskilde		
708
Skive		2088
Næstved		760
Randers FC		
4074

Oliver Thychosen lægger efter godt forarbejde op til Kim
Olsens scoring til 3-0 mod Randers FC.

I alt 		
19430
snit		2776

I alt		
16619
snit		2374

25

1. division, stillingen efter alle runder i efteråret 2011
												
																
Hjemme
Ude
I alt
Nr. Hold		
V
U
T
Score
V
U
T
Score
K
V
U
T
Score Point
1 Esbjerg fB		
6
1
0
17-7
5
1
1
15-7
14
11
2
1
32-14
35
2 Randers FC		
5
1
0
11-2
4
2
2
10-8
14
9
3
2
21-10
30
3 Vejle Boldklub Kolding 5
2
0
18-1
2
3
2
13-11
14
7
5
2
31-12
26
4 Viborg		
3
2
1
12-6
3
3
2
11-8
14
6
5
3
23-14
23
5 FC Vestsjælland
2
4
2
13-12
3
1
2
9-7
14
5
5
4
22-18
20
6 FC Fredericia		
3
2
2
10-7
2
3
2
10-9
14
5
5
4
20-16
20
7 Akademisk Boldklub
4
0
4
13-14
1
3
2
6-8
14
5
3
6
19-22
18
8 Brønshøj		
2
3
1
5-5
2
3
3
9-15
14
4
6
4
14-20
18
9 FC Hjørring		
2
4
2
11-12
2
0
4
6-14
14
4
4
6
17-26
16
10 Skive		
3
1
4
9-18
1
2
3
5-9
14
4
3
7
14-27
15
11 Hobro		
2
2
2
12-9
1
3
4
11-12
14
3
5
6
23-21
14
12 FC Roskilde		
4
0
4
13-13
0
2
4
3-8
14
4
2
8
16-21
14
13 Blokhus FC		
1
3
2
8-9
1
2
5
12-23
14
2
5
7
20-32
11
14 Næstved		
1
3
3
8-13
0
0
7
7-21
14
1
3
10
15-34
6

Anvendte spillere i efteråret

Anvendte spillere efteråret 2010

I efterårets 14 kampe i 1. division brugte Vejle Boldklub Kolding i alt 23 spillere. Jonathan
Neftali og Steffen Kielstrup spillede med i
samtlige 14 kampe. Azer Busuladzic, Peter
Ankersen og Kristian Fæste spillede med i 13
kampe. I oversigten kan du i første kolonne
se, hvor mange kampe den pågældende spiller opnåede i 1. division i efteråret 2011. I
den efterfølgende kolonne kan du se, hvor
mange kampe den pågældende spiller har
spillet i DBU Pokalen. I den sidste kolonne
kan du se, hvor mange kampe den pågældende spiller spillede i alt i efteråret.

Målscorere efterår 2011
Efterår
2011
Andreas Albers			
Jacob Sørensen			
Kim Olsen			
Mikael Rynell			
Thomas Mikkelsen			
Jeppe Andersen			
Peter Ankersen			
Steffen Kielstrup			
Andreas Moos			
Azer Busuladzic			
Denis Fazlagic			
Erik Marxen			
Jens Berthel Askou			
Jonatan Neftali			
Jonas Faaborg			
Oliver Thychosen			

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

Andreas Albers efterårets topscorer
Vejle Boldklub Koldings topscorer i efteråret
blev Andreas Albers, der scorede seks mål.
Han blev tæt forfulgt af fire spillere, der alle
stod noteret for fem mål.
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1. division 2010
efterår

Ekstra Bladet
Cup

Steffen Kielstrup
14
4
Azer Busuladzic
13
5
Jonatan Neftali
14
3
Jeppe Andersen
12
5
Peter Ankersen
13
3
Erik Marxen
12
4
Thomas Mikkelsen
11
5
Kristian Fæste
13
2
Mikael Rynell
12
3
Denis Fazlagic
10
4
Jens Berthel Askou
11
3
Andreas Moos
10
3
Michael Stryger
10
3
Kim Olsen
10
3
Jacob Sørensen
10
2
Andreas Albers
5
5
Godwin Antwi
3
3
Jonas Faaborg
2
2
Oliver Thychosen
3
1
Nikolaj B. Christensen
1
2
Sebastian Spornberger
1
1
Rune Ertsås
1		
Kasper Høst		
1
Patrick Jensen		
1
Derrick Nissen		
1
Jacob Poulsen		
1

Kampe
i alt
18
18
17
17
16
16
16
15
15
14
14
13
13
13
12
10
6
4
4
3
2
1
1
1
1
1

Manden med de 1000 gøremål
De færreste tænker vel på, hvor stort et setup, der er omkring kampene i superligaen og
1. division. Helt inde omkring holdet er der
utallige ting at tage vare på – ting, som bare
skal være på plads, for at spillerne kan koncentrere sig 100 % om opgaven.
Torben Nielsen har været holdleder for klubbens førstehold siden 1. april 2003. Her fortæller han til årsskriftredaktionen om sine
mange sysler – bl.a. ved kampene.
Er der hjemmekamp en søndag, gør holdlederne alt klar lørdag. Torben (eller Erik
”Mummi” Knudsen, holdets anden holdleder) møder ind 08:30 og er normalt færdig
godt 14:30. Alt kamptøj hænges på plads
ved de enkelte spilleres pladser, håndklæder,
drikkevarer etc. gøres klar til trænere, udehold og dommere. Spillerne spiser sammen
lørdag før kampen, og maden skal gøres klar.
På kampdagen mødes ind tre timer før
kampen. Kampbolde og opvarmningsbolde checkes tillige med vand og saftevand.
Holdkort udfyldes, og alle aftaler omkring
opvarmning, hvem der sidder på bænken
osv. aftales med kampens dommer.
Når udeholdet ankommer ca. halvanden
time før, byder holdlederen dem velkommen
og viser dem tilrette.
Det er kutyme, at begge holds holdledere
inden kampen har haft kontakt med hinanden for at aftale praktiske ting – målmandsblusens farve, vand, frugt etc.
Kun fem personer må udover udskiftningsspillere opholde sig på bænken under kampen ifølge DBU’s regler. Træner, ass.træner,
målmandstræner, fys. og en holdleder. Hos
VBK er arbejdsfordelingen, at Mummi sidder
på bænken, bringer vand, tilkalder udskiftningsspillere etc., mens Torben opholder
sig ved spillerindgangen, hvor han passer
udskiftningstavle, kan hente ting i omklædningsrummet samt gå ind før tid og klargøre
pausete o. lign.
Efter kampen er der den store oprydning,
ligesom de to holdledere sammen med Erling
Holm vasker alt tøj. Omklædningsrummene
fejes.
”Og det er vigtigt ikke at glemme kakaoen
til spillerne lige efter kampen – ellers bliver
de godt nok skuffede,” smiler Torben Nielsen.
Når gøremålene er overstået, kan holdlederne spise med holdet.

Torben mindes, at han de år, klubben har
spillet i superligaen, har deltaget i et weekendmøde før sæsonen, hvor holdlederne har
truffet fælles aftaler om kampafviklingerne.
Bl.a. aftaltes en frugtordning, hvor arrangørklubben sørgede for frugt, så holdlederne var fri for selv at medbringe. Holdlederen
fra mægtige FCK måtte dog som den eneste
meddele, at hans ledelse ikke ville deltage
i frugtordningen… Da VB så senere skulle
spille i Parken, medbragte Torben Nielsen
en kasse frugt og fik den afleveret til sportschefen med venlig hilsen… Joken faldt i god
jord – også hos københavnerne…!
Torben har med det store netværk, han har
opbygget, opnået at være på udveksling hos
andre klubber – fulgt træning og oplæg op
til f.eks. CL-kampe.
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Til hverdag er der også nok at tage sig til for
Torben Nielsen, der som fast tilknyttet holdet har sin gang på Jokri Park hver dag, mens
Erik Knudsen må passe sit civile erhverv og
kun kan deltage i weekenden.
Hver spiller har et net med tøj, som hver dag
skal være klar til træning og vaskes efter
brug. Nogle gange er Torben med ved selve
træningen, og ofte skal der køres ærinder,
f.eks. til HC Sport.
Spillerne – ikke mindst de udenlandske – går
tit til holdlederen, hvis der er problemer i
hverdagen. F.eks. husker Torben, at da Godwin Antwis vaskemaskine stod af, måtte Torben tilkalde en reparatør…
”Spillerne kan ringe døgnet rundt,” siger
den altid hjælpsomme Torben Nielsen.
Ikke mindst afrikanske spillere kan pga. de
store kulturforskelle ofte møde problemer.
Da Torben var ude og handle med klubbens
første tre nigerianske spillere, opdagede
han, at de hamstrede varer til den store guldmedalje. De kunne ikke begribe, at de også
senere kunne få mulighed for at gå i Netto,
og at der altid ville være varer på hylderne.
Det danske overflodssamfund var i den grad
et ukendt begreb for afrikanerne.
”I øvrigt brugte de slet ikke sengene i lejligheden,” husker Torben. ”De sov på gulvet…
Og i køleskabet var der kun ris og fisk…”
Mange begreber må forklares. Således havde Adeshina Lawal svært ved at forstå, man
skulle betale licens for at se TV…
Utallige er de spillere, som med eller uden
efterfølgende kontrakt har skullet hentes
i Billund, bringes til hotel og retur igen. Et
job, Torben Nielsen altid har haft. Og han får
såmænd stadig julekort fra mange af disse
spillere.
”Et af de mere specielle gøremål var, da
jeg skulle tømme Valentino Lais lejlighed i
Landskrona i forbindelse med hans skifte til
Vejle Boldklub,” erindrer Torben Nielsen. ”Så
jeg tog derover i varevognen. Og fandt ud
af, at der er langt ned fra 3. sal…!”
Udover det hårde slid har holdlederjobbet
også givet Torben mange oplevelser. Han
husker ikke mindst træningslejrene i Tyrkiet
og Miami.
”I Miami var vi i båd på sightseeing i en af
Floridas sumpe. Vi var advaret mod krokodillerne, hvilket Adeshina Lawal ikke tog
så alvorligt. Han havde svært ved at tro på
advarslerne og sad kry med fødderne dinglende ud over bådens kant. Altså lige indtil en kæmpe krokodille dunkede lige ind i
båden, og Lawal fløj en meter op i luften.
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Resten af turen sad han lige midt i båden!”
husker Torben.
”Som holdleder møder man mange mennesker. Man kommer tæt på dem, følger deres
op- og nedture, må trøste, hvis de ryger ud
af holdet.
Harmonien i vores nuværende trup har
aldrig været bedre. De ældre tager sig af de
unge, og stemningen er rigtig fin. Bevarer vi
vores nuværende trup, skal oprykningen nok
komme på et tidspunkt,” slutter en optimistisk Torben Nielsen, inden han haster ned til
vaskemaskinen, der skal tømmes.

Blå bog
Navn: Torben Nielsen
Alder: 50 år
Gift med: Lene
Børn: Nicolai, 23 og Maria, 20
Klubber som aktiv:
Hover, VFC, VB, Bække IF,
Bærum SP (Norge)
Træner i:
Engum UI, Bække IF, Nr. Vilstrup,
Øster Nykirke, Hover IF, VB,
Fredericia KFUM, Thyregod
Øvrige poster:
Ungdomsformand Engum UI,
Ungdomskonsulent Vejle Kamm.,
Dameudvalg VB, Ungdomsudvalg Skibet IF, holdleder VB/VBK siden 2003

Havnegade 13 . 7100 Vejle
Telefon 75 82 34 31
– specialforretning med det store
udvalg i polyetherskum og stoffer.
På gensyn hos Idea Skum!

Tillykke Steffen
Den
6.
november
2011 rundede anfører Steffen Kielstrup
sin kamp nr. 250 for
Vejle Boldklub Kolding, da holdet på
udebane spillede
2-2 mod Næstved.
I anledning af
jubilæet bragte
Vejle
Boldklub
Koldings hjemmeside i dagene
op til kampen
et tema om
midtbanespilleren. Her kan du se eller
gense artiklerne, hvor Nicolai Wael,
Mats Gren og Ove Christensen hylder den
27-årige midtbanedynamo.

Kielstrup, en komplet spiller
Den nuværende Viborg-træner Ove Christensen stod i spidsen for holdet i 54 af de
foreløbig 249 kampe Steffen Kielstrup har
opnået for Vejle Boldklub Kolding. Søndag
runder midtbanespilleren sin kamp nr. 250 i
Vejle-Kolding trøjen, og i den anledning talte vi med Viborg-træneren, der kalder Steffen Kielstrup ”en komplet spiller”.
- Steffen Kielstrup er jo et pragteksemplar på
alle måder. Som spiller har Steffen Kielstrup
været meget loyal over for Vejle Boldklub/
Vejle Boldklub Kolding, for det er klart at,
med hans kvaliteter er der også andre klubber, der har kigget på ham gennem tiden,
men han har haft et stort hjerte for klubben,
og det er en grundene til, at han stadig er i
Nørreskoven, siger Ove Christensen.
- Omkring de spillemæssige kvaliteter kan
man ikke komme uden om, at Steffen Kielstrup er en komplet spiller. Han er teknisk
dygtig, sparker og header godt til bolden.
Tidligere i karrieren havde han en fase, hvor
han var ude på grund af skader, men i min
tid arbejdede vi meget med at få det fysiske
med, og det har de senere trænere fortsat,
og Steffen Kielstrup er sluppet for de lange
pauser og har været stærk, siger Ove Christensen.
- Steffen Kielstrup er en lederskikkelse, der
dels selv går forrest til træning og i kamp og
dels udstikker rammerne i kamp både, når
det drejer sig om den taktiske kommunikati-

on, men også den følelsesmæssige kommunikation, hvor det handler om at opildne og få
holdet til at præstere, siger Ove Christensen.
- Klubben har haft mange markante skikkelser gennem tiden blandt andre Ejgil Jensen,
der blev kaldt ”Mr. VB”, og Steffen Kielstrup
er den mest markante skikkelse på fodboldbanen i nyere tid, slutter Ove Christensen.

Gren: Stort tillykke, Steffen
Med 443 kampe for schweiziske Grasshopper
Club Zürich ved den tidligere Vejle-træner
Mats Gren, hvad det vil sige at være klubmand. Han er da også fuld af lovord om
anfører Steffen Kielstrup, der søndag runder
sin kamp nr. 250 i den rød-hvide trøje. 50 af
de kampe opnåede midtbanespilleren under
Mats Gren.
- Det er rigtig stærkt. Steffen Kielstrup er
ikke så gammel og kan allerede runde 250
spillede kampe. Det er fantastisk. Steffen
Kielstrup har i rigtig mange år været en utrolig vigtig spiller og integrationsfigur i klubben, og han nyder stor anseelse i Vejle Boldklub Kolding, fortæller Mats Gren.
Svenskeren gjorde den 27-årige midtbanespiller til anfører i Vejle Boldklub, og det
havde han ikke grund til at fortryde.
- Steffen Kielstrup kunne samle hele truppen, fordi han var accepteret af både yngre
og ældre spillere, og nok så vigtig for mig
gav han sig altid 100 procent uanset, om det
var til træning eller kamp, og det var utrolig
vigtig for mig, at han havde den egenskab
som anfører. Samtidig gav han utrolig meget
til holdet, siger Mats Gren.
- Jeg ønsker Steffen Kielstrup stort tillykke
med jubilæet. Det er flot. Jeg ved, at Steffen
Kielstrup gerne vil spille på højeste niveau,
og jeg håber, at det bliver for Vejle Boldklub
Kolding, for Steffen Kielstrup er utrolig vigtig for klubben. Ellers håber jeg, at han får
mulighed for at vise, hvad han kan på højeste niveau, og jeg er sikker på, at Steffen
Kielstrup har det, der skal til for at spille på
højeste niveau, siger Mats Gren.

Kielstrup en vigtig brik
Når Vejle Boldklub Kolding søndag løber ind
til opgøret mod Næstved runder Vejle-Kolding anfører Steffen Kielstrup sin kamp nr.
250 for klubben, og det sker nøjagtig 10½ år
efter debuten mod Farum Boldklub. En præ29

station, der vækker anerkendelse og respekt
fra cheftræner Nicolai Wael.
- Det er flot og noget af en bedrift i dagens
fodboldverden. Det er ikke tit, at man ser en
spiller repræsentere en klub på eliteplan i så
mange år og i så mange kampe. Det siger
meget om Steffen Kielstrup som person og
om hans kærlighed til klubben. Steffen Kielstrup har altid været loyal over for klubben
også i turbulente perioder, hvor han hele
tiden har været med til at løfte klubben op
igen, siger Nicolai Wael.
- Steffen Kielstrup er som spiller en vigtig
brik på vores hold. Han er et samlingspunkt
både på og udenfor banen, og han er rigtig
vigtig for mig, for Steffen Kielstrup leverer
altid varen og er en spiller, som man kan regne med og stole på, siger Nicolai Wael.
- Jeg håber selvfølgelig på, at Steffen Kielstrup forlænger med Vejle Boldklub Kolding,
så han kan være med til at løfte og udvikle
vores unge hold, siger Nicolai Wael.
Steffen Kielstrup har haft følgende trænere i
sin tid på Vejle Boldklub Koldings førstehold:
Ove Christensen: 54 kampe
Mats Gren: 50 kampe
Frank Andersen: 36 kampe
Kim Poulsen: 22 kampe
Lasse Christensen (af to omgange): 17 kampe
Nicolai Wael: 16 kampe
Steen Thychosen: 14 kampe
Henrik Brandenborg: 12 kampe
Viggo Jensen: 9 kampe
Keld Bordinggaard: 6 kampe
Jens Tang Olesen: 6 kampe
Frank Petersen: 4 kampe
Hans Lauge/Mogens Nielsen: 3 kampe
Henning Jepsen
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Kielstrup jubilerer i Næstved
Steffen Kielstrup runder søndag sin officielle
kamp nummer 250 for Vejle Boldklub Kolding.
Den 27-årige Vejle-Kolding anfører rundede
i maj 10 år på klubbens førstehold, og nu
er det så blevet tid til det femte kampjubilæum i den røde trøje. De foreløbige 249
førsteholdskampe er fordelt med 60 kampe
i Superligaen, 170 kampe i 1. division og 19
kampe i DBU Pokalen. Med foreløbig 230
Danmarksturneringskampe, har kun syv spillere gennem historien spillet flere kampe
end den nuværende anfører. Finn Christensen topper listen foran Gert Eg med sine 357
kampe i Danmarksturneringen, fordelt med
278 kampe i den bedste række og 79 i den
næstbedste.
Eneste spiller over Steffen Kielstrup på listen,
og som 6’eren selv har spillet sammen med
på grønsværen, er Jesper Mikkelsen. Krølle
som han populært kaldtes, var også første
målscorer, Kielstrup kunne juble sammen
med på førsteholdet, da det var Jesper ”Krølle” Mikkelsen, der scorede VB’s første mål i
Kielstrups debutkamp, 3-4 nederlaget hjemme til Farum den 6. maj 2001. Og dermed ser
Kielstrup ud til, præcis 10 ½ år efter debuten,
at kunne spille sin tællende førsteholdskamp
nummer 250.
Kommer Steffen Kielstrup på banen i Næstved på søndag, bliver det første jubilæum på
udebane. Første jubilæum blev fejret mod
Brønshøj i august 2004, hvor VB vandt 2-1.
Kamp 100 var i pokalturneringen mod AC
Horsens den 20. september 2006, hvor vejlenserne tabte 6-7 efter straffespark. Tredje
jubilæum, ved 150 førsteholdskampe, faldt
kort efter seneste oprykning til Superligaen i

2008, da VB hjemme i Nørreskoven slog SønderjyskE 2-1 – sejrsmålet headet ind af Steffen Kielstrup.
Seneste kampjubilæum - og det første som
holdets anfører - faldt i maj i fjor, da Brabrand kæmpede sig til 0-0 på Jokri Park.
Føromtalte Jesper ”Krølle” Mikkelsen er
klubbens seneste 250-kampsjubilar. Teknikeren rundede sit sidste kampjubilæum i marts
2002, da VB hjemme på Vejle Stadion spillede 0-0 mod FC Midtjylland. Steffen Kielstrup
kan på søndag blive klubbens enogtyvende
250-kampsjubilar gennem tiderne. Kun fire
af de tidligere 250-kampsjubilarer har været
yngre på jubilæumsdagen end Steffen Kielstrup, der på søndag vil være 27 år og 19
dage. Klubkamprekordholder Gert Eg er med
sine 25 år og 242 dage yngste jubilar hidtil.

Klubbens  tidligere  250-kampsjubilarer:
(i parentes angivet spillerens alder på jubilæumsdagen)
Jesper ”Krølle” Mikkelsen (29 år, 322 dage)
24/03-2002 VB-FC Midtjylland 0-0
John Sivebæk (32 år, 310 dage)
04/09-1994 B.93-VB 0-1
Steen Thychosen (35 år, 39 dage)
31/10-1993 VB-B 1909 2-1
Finn Christensen (29 år, 116 dage)
21/07-1991 VB-Hamburger SV 3-0
Allan Simonsen (35 år, 280 dage)

25/09-1988 VB-Ikast 3-1
John Laursen (27 år, 11 dage)
27/02-1986 Karsiyaka-VB 3-0
Alex Nielsen (26 år, 90 dage)
26/06-1984 VB-OKS 4-0
Per Jørgensen (27 år, 5 dage)
23/05-1983 Ikast-VB 1-1
Poul Erik Østergaard (27 år, 42 dage)
25/04-1982 Næstved-VB 2-1
Knud Herbert Sørensen (2) (27 år, 92 dage)
14/03-1980 Hajduk Split-VB 2-2
Gert Eg (25 år, 242 dage)
28/10-1979 Hvidovre-VB 2-0
Flemming Serritslev (30 år, 177 dage)
14/08-1977 VB-AaB 1-1
Jørgen Markussen (29 år, 121 dage)
20/03-1977 Senegals landshold-VB 1-0
Niels Wodskou (29 år, 134 dage)
29/09-1974 Frem-VB 2-4
Karsten Lund (28 år, 154 dage)
16/04-1972 Hvidovre-VB 1-6
Tommy Troelsen (28 år, 15 dage)
25/07-1968 VB-Viborg 4-2
Poul Jensen (30 år, 42 dage)
10/05-1964 B.93-VB 0-1
Poul Mejer (28 år, 344 dage)
16/10-1960 VB-AB 6-0
Erik Skaaning (31 år, 237 dage)
15/06-1958 AGF-VB 0-0
Asger Jensen (31 år, 90 dage)
28/11-1946 VB-Næstved 4-2
Lars Christensen
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DBU Pokalen 11/12
Stopklodsen hed HB Køge

Der var masser af held i DBU-bowlen for Vejle
Boldklub Kolding i de første runder af den
aktuelle pokalturnering.
Lodtrukne seriehold gav Nicolai Wael mulighed for at spare spillere og give en del unge
talenter chancen for debut i de tre walkovers.
En flot skalp til cv’et blev det til, da AGF blev
besejret i ottendedelsfinalen. Desværre er
Vejle-Kolding ikke med, når semifinalerne
skal spilles til foråret. Superligaens bundprop,
HB Køge vandt fortjent en kvartfinale på Jokri
Park, hvor hjemmeholdet ikke ganske kunne
følge op på det fine spil, der ellers kendetegnede holdet mod slutningen af sæsonen.

31-08-11

Herning KFUM - Vejle Boldklub
Kolding
2-7 (1-3)
Jacob Poulsen, Michael Stryger, Godwin Antwi, Jens Berthel Askou, Erik
Marxen, Andreas Albers, Azer Busuladzic (60. Steffen Kielstrup), Mikael
Rynell, Jeppe Andersen (60. Andreas Moos), Thomas Mikkelsen (60. Kim
Olsen), Jonas Faaborg
Kampens gang:
05. 0-1 Jonas Faaborg, str.
24. 0-2 Jens Berthel Askou
32. 1-2 Lasse Møller
35. 1-3 Azer Busuladzic
57. 1-4 Andreas Albers Nielsen
70. 1-5 Andreas Albers Nielsen

09-08-11

77. 2-5 Muhuntan Nagendram

Funder - Vejle Boldklub Kolding		
2-6 (0-3)

80. 2-6 Andreas Albers Nielsen

Nikolaj Christensen, Peter Ankersen, Patrick Jensen, Godwin Antwi,
Erik Marxen (62. Derrick Nissen), Denis Fazlagic (63. Kasper Høst), Jeppe
Andersen (63. Sebastian Spornberger), Azer Busuladzic, Andreas Moos,
Thomas Mikkelsen, Andreas Albers
Kampens gang:
21. 0-1 Denis Fazlagic
22. 0-2 Andreas Albers
32. 0-3 Erik Marxen
58. 1-3 Simon Jensen
63. 1-4 Denis Fazlagic
66. 2-4 Simon Jensen
69. 2-5 Thomas Mikkelsen
73. 2-6 Thomas Mikkelsen
Dommer: Henning Jensen
Debutanter: Nikolaj Christensen, Patrick Jensen, Derrick Nissen, Sebastian Spornberger, Kasper Høst.

Vejle Boldklub Kolding gled ind i pokalturneringen med et overkommeligt besøg hos jyllandsserieklubben Funder. Midtjyderne holdt
stand den første snes minutter trods store
chancer imod sig, men på mål af Fazlagic og
Albers inden for et minut afgjorde 1. divisionsklubben reelt kampen. Erik Marxen øgede
inden pausen.
Kadencen faldt en smule hos gæsterne efter
pausen, og Funder fik også lov at komme på
scoringstavlen.
Vejle-Kolding kunne give debut til fire U-19
spillere samt til målmand Nikolaj Christensen,
tidligere KFC.

85. 2-7 Andreas Moos
Dommer: Michael Tykgaard
Debutanter: Jacob Poulsen, Jens Berthel Askou

Lodtrækningsheldet fulgte også Vejle Boldklub Kolding i næste runde af pokalen, da
grebet i DBU-bowlen endnu engang sendte
holdet til Midtjylland. Nu endda en række
ned – til serie 1, hvor Herning KFUM huserer
i det daglige.
Kampen gav Vejle-Kolding mulighed for at
give debut til unge Jacob Poulsen i målet,
ligesom der var en interessant førsteoptræden for Jens Berthel Askou, senest Norwich.
Efter at Jonas Faaborg hurtigt havde bragt
favoritterne foran og netop Askou øget til
2-0, bragte serieklubben en smule spænding
ind i kampen med en reducering. Busuladzic
øgede dog inden pausen.
I anden halvleg viste 1. divisonsklubben forskellen, og et – om ikke ganske ægte – hattrick af Andreas Albers samt et Moos-mål sørgede for en standsmæssig sejr.
28-09-11

Ringkøbing - Vejle Boldklub Kolding
1-5 (0-2)
Nikolaj Christensen, Michael Stryger, Jonathan Neftali, Godwin Antwi,
Andreas Moos, Denis Fazlagic, Jeppe Andersen, Steffen Kielstrup (60.
Azer Busuladzic), Jacob ”Taz” Sørensen (64. Andreas Albers), Thomas
Mikkelsen, Kim Olsen (62. Jonas Faaborg)
Kampens gang:
24. 0-1 Jakob Hedegaard (selvmål)
36. 0-2 Thomas Mikkelsen
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dog en trist udgang, da han efter to gode forsøg sprængte sin akillessene i et solouheld.
Spanske Jonathan Neftali blev matchvinder
for de rødblusede, da han headede et hjørnespark i mål 13 minutter inde i den forlængede
spilletid.

52. 0-3 Andreas Moos
53. 0-4 Jacob ”Taz” Sørensen
71. 1-4 Lennard Lauridsen
84. 1-5 Andreas Albers Nielsen
Dommer: Peter Kjærsgaard-Andersen
Tilskuere: 604

Lodtrækningsheldet fulgte Vejle-Kolding ind i
tredje runde også. Denne gang var modstanderen dog så højt placeret som Danmarksserien, da østjyderne drog vestpå for at møde
Ringkøbing.
Hjemmeholdet bed godt fra sig i starten, og
man måtte hen til midt i halvlegen, før et selvmål bragte gæsterne foran. Thomas Mikkelsen øgede inden pausen på hovedstød.
Efter pausen slap DS-holdets kræfter op, og
Moos og »Taz« kunne inden for et minut øge
til 4-0. Et flot kæmpende Ringkøbing-mandskab kom dog med en snes minutter igen
også på tavlen, inden Andreas Albers kunne
afslutte målscoringen på Thomas Mikkelsens
forarbejde.
26-10-11

Ottendedelsfinale
Vejle Boldklub Kolding - AGF
(efter 0-0 i ordinær kamp)

1-0

Vejle-Kolding-spillerne jubler efter 1-0 sejren over AGF i DBU
Pokalen.

24-11-11

Kvartfinale
Vejle Boldklub Kolding – HB Køge
1-2 (0-1)
Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Denis Fazlagic, Steffen Kielstrup, Azer Busulazic (60. Kim
Olsen), Mikael Rynell, Jeppe Andersen (46. Oliver Thychosen), Thomas
Mikkelsen (69. Andreas Albers)
Kampens gang:
23. 0-1 Marc Sørensen
71. 0-2 Adeola Runsewe

Kristian Fæste, Peter Ankersen, Jonathan Neftali, Jens Berthel Askou,
Erik Marxen, Jacob »Taz« Sørensen (72. Denis Fazlagic), Steffen
Kielstrup, Mikael Rynell (58. Azer Busuladzic), Michael Stryger, Jeppe
Andersen, Thomas Mikkelsen (99. Andreas Albers)
Kampens gang:
103. 1-0 Jonathan Neftali
Dommer: Michael Tykgaard
Tilskuere: 4079

Efter tre såkaldt nemme kampe, blev Vejle
Boldklub Kolding for alvor testet i fjerde
runde, da et af øjeblikkets mest formstærke
hold, arvefjenderne fra AGF, blev trukket op
af hatten.
Værterne spillede dog – med Nicolai Waels
ord – op til grænsen af deres ydeevne og
fremstod gennem samtlige 120 minutter som
det stærkeste hold. Allerede i den ordinære
kamp kunne hjemmeholdet, der måtte stille
op uden en skadet Kim Olsen, have afgjort
kampen. Dels blev Ankersen fældet i noget,
der lignede en straffesparkgivende situation,
dels gav Jacob »Taz« sig selv en friløber, som
dog strandede på AGF-keeper Steffen Rasmussen. Aarhusianerne blev først en smule
farlige, da de sendte Peter Graulund på
banen. For samme Graulund fik dog kampen

74. 1-2 Peter Ankersen
Dommer: Michael Svendsen
Tilskuere: 2399

Drømmen om Parken brast for Vejle Boldklub
Kolding, da Superligaens agterlanterne, HB
Køge fortjent vandt hverdagseftermiddagskampen på Jokri Park.
Hjemmeholdet fandt aldrig takterne fra de
foregående kampe, og køgenserne var foran
på hurtighed og fysik mod et lidt sløjt kombinerende hjemmehold.
Adeola Runsewe blev de rødblusedes onde
ånd i kampen. Midt i første halvleg gik den
hurtige nigerianer til baglinjen, og hans skud/
indlæg endte via stolpen hos Marc Sørensen, som scorede let. Efter pausen bankede
Runsewe et langskud ind hos en chanceløs
Kristian Fæste, inden Peter Ankersen efter en
solo over 70 meter trods alt bragte spænding
ind i kampen.
Værternes massive pres mod slutningen forblev ufrugtbart, og HB Køge står nu i forårets
semifinale over for AC Horsens. I den anden
tørner FCK sammen med SønderjyskE.
Ole Kristensen
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Reserveholdsturneringen forår 2011
Vejle Boldklubs reserver spillede foråret 2011
i reserveholdsturneringens pulje 2 sammen
med øvrige hold, som i efteråret 2010 havde
spillet sig til de midterste placeringer i de
tre geografisk opdelte puljer. Det betød, at
vejlenserne var kommet i pulje med FC Nordsjælland og Lyngby fra Øst, og Silkeborg og
Randers fra puljen med de nordligste hold,
mens Esbjerg var eneste genganger blandt
modstanderne fra første halvsæson. En
enkelt kamp fra reserveholdsturneringen
i efteråret 2010 blev spillet så sent, at den
ikke nåede at blive omtalt i årsskriftet fra
2010. Hjemmekampen mod OB d. 6. december på en glat kunstgræsbane i VB Parken
blev – uden en eneste førsteholdsspiller i VBtruppen – tabt med klare 1-4. Kasper Høst
bragte tidligt i kampen vejlenserne foran,
men OB’ernes mere rutinerede spillere kørte
en sikker sejr hjem.
Foråret startede med en hjemmekamp på
kunstgræsset i VB Parken mod FC Nordsjælland mandag d. 14. marts. Her vandt vejlenserne 2-1 på mål af Kim Elgaard og Andreas
Moos (straffespark), og det med at vinde blev
Nicolai Waels tropper hurtigt vant til i løbet
af foråret. Således skulle man helt hen til 11.
april, førend der blev sat point til, og først i
næstsidste spillerunde tabte man for første
gang, da Silkeborg på det gamle Vejle Stadion vandt 1-0 på en sen scoring. Efter premieresejren over FCN fulgte en udekamp mod
Silkeborg, hvor det blev til en 3-1-sejr efter to
scoringer af Alexander Scholz og én af Thomas Mikkelsen. Den efterfølgende hjemmekamp blev vundet 3-0 over EfB, som midt i en
hård overlevelseskamp i Superligaen stillede
op helt uden spillere fra førsteholdstruppen.
Sejren kom dog også sikkert i hus via scoringer fra Thomas Mikkelsen, Andreas Albers
Nielsen og Andreas Moos. Ugen efter gjaldt
det Lyngby på hjemmebane. Den kamp blev
vundet 3-2, efter gæsterne ved det tidligere
Brøndby-talent Patrick Mortensen havde
bragt sig på 1-0. Getoar Sallauka udlignede dog kort efter, og siden sikrede Jonas
Faaborg og Alexander Scholz sejren, inden
Lyngby reducerede mod slutningen.
Randers FC og Esbjerg fik herefter stoppet
vejlensernes sejrsstime, da begge hold spillede uafgjort med de sejrsvante VB-spillere.
Randers FC fik 1-1 i VB Parken, efter en sen
udligning af Anders Clausens 1-0-scoring, og
ugen efter var det VB, der med to sene scoringer fik 3-3 med hjem fra Esbjerg. Først redu34

cerede Oliver Thychosen til 2-3, og kort før
tid udlignede Andreas Moos til 3-3. Andreas
Albers Nielsen havde scoret Vejles første mål
i en hæsblæsende kamp. Den efterfølgende
kamp på Humlebæk Stadion mod FC Nordsjælland trak VB sig godt ud af. Via en scoring fra Chidi Dauda Omeje efter 28 minutter
vandt VB 1-0 og stod dermed med en gunstig
position i toppen af rækken inden de sidste
tre spillerunder. Her blev det dog kun til én
sejr, det var i sidste spillerunde mod Lyngby
ude, hvor man vandt 2-1 efter mål af Andreas Albers Nielsen og Chidi Dauda Omeje.
Sejren rakte til en klar førsteplads i puljen,
fire point foran Silkeborg, som var eneste hold, der i løbet af foråret formåede
at besejre Nicolai Waels efterhånden sammenspillede reservehold. Alexander Scholz,
Andreas Albers Nielsen og Andreas Moos
delte topscorerprisen med hver tre scoringer.
Der blev i alt benyttet 35 spillere i forårets
ti kampe. Anders Clausen, Andreas Moos og
Peter Gravesen var på banen i samtlige kampe, mens der også blev benyttet tre prøvespillere, heriblandt den spændende offensivspiller fra El Salvador Dustin Corea, som fra
efteråret 2011 spillede for Blokhus FC.

Reserveholdsturneringen, grp. 2, forår
Slutstillingen
1 Vejle
2 Silkeborg
3 Randers FC
4 FC Nordsjælland
5 Lyngby (R)
6 Esbjerg (R)

k
10
10
10
10
10
10

v
6
5
3
4
3
1

u
3
2
5
1
3
2

t
1
3
2
5
4
7

mål
20-12
18-13
14-13
11-9
10-12
10-24

point
21
17
14
13
12
5

Reserveholdsturneringen efterår 2011
Slutstillingen i vest-puljen
1 SønderjyskE
2 Vejle-Kolding
3 FC Fredericia
4 OB
5 Esbjerg
6 AC Horsens

k
10
10
10
9
8
9

v
6
4
4
3
3
3

u
1
2
1
3
2
1

t
3
4
5
3
3
5

mål
27-21
14-22
24-23
17-13
15-13
13-18

point
19
14
13
12
11
10

Reserveholdsturneringen efterår 2011
Vejle Boldklub Koldings reservehold var blevet placeret i Vestpuljen, hvor modstanderne
hed AC Horsens, SønderjyskE, OB, Esbjerg og
FC Fredericia. Sidstnævnte var ny i reserveholdssammenhæng.
Turneringen begyndte for Vejle-Koldings
vedkommende mandag den 18. juli på Casa
Arena i Horsens, hvor Den Gule Fare ventede.
Gæsterne stillede med et ungt og blandet
hold på dagen, hvor ungdomsholdene først
lige var mødt ind efter sommerferie. Uden
de store problemer vandt hjemmeholdet 5-1,
og det kunne endda være gået værre for
udeholdet, der først reducerede mod slutningen ved Niels Bisp Rasmussen. Fire uger
senere ventede så næste opgave, på den nye
hjemmebane i Kolding mod SønderjyskE. Og
det blev endnu en afklapsning til det unge
Vejle-Kolding hold, som på dagen blot talte
fire spillere fra klubbens A-trup. Sønderjyderne vandt 5-0 efter 4-0 ved pausen. Til den
kamp gav Vejle-Kolding træner Nikolaj Primdal spilletid til Søren Zachariassen, Sabahoon
Qaume og Anders Johannsen fra Kolding IF’s
Danmarksseriehold og til den spanske prøvespiller Omar Sampedro Bernardo.
Mandag d. 5. september ventede så tredje
kamp i turneringen. Og denne gang stillede
Vejle-Kolding med et helt andet hold til udekampen mod Esbjerg fB. Efter en friweekend
i 1. division var spillere som Jens Berthel Askou, Jonathan Neftali, Erik Marxen og Thomas Mikkelsen på holdkortet, ligesom der
var comeback til Rune Ertsås. Hjemmeholdet
stillede også med en række stærke navne, og
de to hold gav hinanden en hård dyst på Blue
Water Arena i Esbjerg. Det hele endte fortjent 1-1, efter Anders Albers Nielsen udlignede på straffespark for gæsterne.
Ugen efter fulgte den første sejr så, da FC
Fredericia blev slået 3-2 på Kolding Stadion.
Sani Tahir og to x Jonas Faaborg stod for
målene. Gæsterne revancherede sig dog to
uger senere, da de med de sammen cifre
vandt over Vejle-Kolding hjemme på Monjasa Park. Her nettede den tidligere VB’er
Jacob Thychosen i eget net for FC Fredericia,
og kort efter bragte Ronni Nordnæs VejleKolding foran, men efter pausen satte hjemmeholdet tingene på plads. Efterårets måske
flotteste Vejle-Kolding præstation faldt mod
OB først i oktober, da et ungt Vejle-Kolding
hold satte et stærkt OB-hold på plads med
cifrene 2-0. ”Sejren var fortjent, og alle vores
spillere ville det her, så stor ros til hele hol-

det, der spiller rigtig godt. Skal jeg fremhæve to spillere må det være Godwin Antwi
og U-19-spilleren Patrick Jensen i centerforsvaret. Jeg er sikker på, at Djiby Fall får
mareridt i nat efter at have spillet overfor
Patrick Jensen,” sagde Vejle-Kolding træner
Kim Engstrøm efter sejren på TRE-FOR Park
i Odense.
Sejren blev fulgt op hjemme på Kolding
Stadion i naboopgøret mod AC Horsens,
hvor Vejle-Kolding vandt 1-0 i en meget
lige kamp. Andreas Albers Nielsens scoring
syv minutter efter pausen var nok til at gøre
angriberen til matchvinder. OB gæstede
hjemmebanen i Kolding to uger senere,
d. 24. oktober, og på trods af flere stærke
navne i gæsternes trup fik de ikke de tre
point med hjem til Fyn. Efter Godwin Antwis
udligning mod slutningen blev det 2-2 efter
en kamp, hvor Andreas Moos havde bragt
hjemmeholdet foran efter en lille halv time.
Den efterfølgende kamp, ligeledes på Kolding Stadion, gav tre point mere til pointkontoen. Esbjerg fB blev fortjent besejret
2-1 på mål af Kasper Høst og Jonas Faaborg.
Ugen efter ventede SønderjyskE på udebane
i årets sidste reserveholdskamp. En direkte
kamp om førstepladsen i Vestpuljen. På
trods af et stærkt Vejle-Kolding hold med
navne som Jeppe Andersen, Kim Olsen og
Thomas Mikkelsen lykkedes det hjemmeholdet at vinde med klare 3-0, en sejr som
gæsterne ikke kunne indvende det mindste
imod. Med sejren sikrede SønderjyskE sig
rækkens førsteplads, mens Vejle-Kolding
- inden der stadig resterer tre kampe - indtager andenpladsen. Mest realistisk er det
dog, at enten Esbjerg eller OB kravler forbi i
stillingen, når alle kampe er spillet.
Jonas Faaborg blev med tre mål efterårets
reserveholdstopscorer foran Andreas Albers
Nielsen og Kasper Høst, som hver nettede to
gange. Trænerne Kim Engstrøm og Nikolaj
Primdal, der fordelte kampene ligeligt mellem sig, anvendte i efterårets løb 39 spillere
i de ti kampe. Andreas Albers Nielsen og
Jonas Faaborg spillede alle ti kampe, mens
målmand Nikolaj Christensen og Andreas
Moos hver var med i de ni. Fra ungdomsafdelingen var Nicklas Ullum (8 kampe) mest
benyttede spiller.
Lars Christensen
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Senior - Herrer
Året 2011 startede med et
serie 2, et serie 3 samt et
serie 4 hold og et trænerteam bestående af serie
2 Niels Erik Christensen
(Niller) Leif Dam (Ralle)
ass. for Niller, serie 3 Kurt
Christensen, serie 4 Jacob
Møller og Kristian Jessen.
Målet i vores seniorafdeErik Jensen
ling var oprykning af vores
førstehold så hurtigt som muligt, og så skulle
de to andre hold stabilisere sig.
Seniorsæsonerne er nu halve år, og der blev
lagt godt ud fra alle tre holds side. Vores første hold fik stor tilgang og viste sig hurtigt
som tophold i serie 2.
Det kneb lidt mere med tilgangen og opbakningen omkring vores andet- og tredjehold.
Vi stod ellers med et fantastisk træningsanlæg, og opstarten var også perfekt, men
da turneringskampene nærmede sig, var vi
ikke helt nok til tre hold, men med en god
indstilling til tingene og et fantastisk gå-påmod fik vi skabt et miljø på vores nye anlæg,
der endte ud i en masse positive oplevelser.
Foråret sluttede med en meget sikker oprykning af vores førstehold (det mest scorende
seniorhold under DBU/JBU) ). Vores serie 3
kæmpede bravt for forbliven i rækken, og
det lykkedes, hvorimod vores serie 4 måtte
en tur ned i serie 5.
Set ud fra målsætningen lykkedes oprykning
for vores førstehold, og truppen omkring
holdet er blevet markant forstærket, så de
var klar til de udfordringer, det ville blive at
spille i serie 1 efter sommerferien. Samtidig
fortsatte vi vores gode samarbejde med vores
U-19, så de bedste spillere herfra blev prøvet
af på seniorplan, inden de rykkede op. Tre
U-19 spillere var inde over serie 1-holdet.
Efteråret startede med lidt ændringer på
trænersiden. Kurt Christensen fik en mulighed for at prøve kræfter med vores ungdom
samt vores nye U-21 hold, og den nye træner for vores serie 3 Ian Højgård blev hentet hos kollegerne Vejle Kammeraterne. På
vores serie 5 valgte Kristian Jessen at holde
en lille pause fra trænergerningen, så med
lidt hjælp fra Ralle tog Jacob Møller sig selv
af serie 5.
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Vores førstehold fortsatte de flotte takter fra
foråret og spillede i toppen til det sidste (rigtig flot gået). Vores serie 3 blev hårdt ramt af
en lidt dårlig start samt mange skader i vores
førsteholdstrup, så der blev arbejdet meget
med vores U-19 for at spille kampene. Det
endte da også med en nedrykning. Set ud fra
vore ambitioner er det skidt med en nedrykning af klubbens andethold, men set på den
lange bane fik vi skabt en fantastisk kontakt
til de U-19 spillere, der til sommer rykker op
som senior.
Vores serie 5 var forrygende, vandt det
meste, og rykkede meget sikkert op i serie
4 igen.
Konklusionen på året 2011 er langt over godkendt.
Der har været lidt grus i maskineriet i forhold til antal spillere, der både ville træne og
spille kampe. Vi har kæmpet for at bibeholde
tre seniorhold, ja, men det lykkedes. Vi har
for øjeblikket fire U-19 spillere (vore egne)
omkring vores førstehold, samspillet mellem
senior og U-19 årgang er tættere end nogen
sinde. Det er dem, der de næste år skal tilføre
vores senior den ungdom og det niveau, der
skal til, når vi skal nå vores mål med senior
i VB, der siger den mest attraktive og højst
placerede klub i kommunen.
Der er ydet et meget stort arbejde for at
få et hyggeligt miljø blandt seniorspillerne.
Seniorafd. stod for en del opkridtning af
vores baner i foråret, og til gengæld har der
været etableret fælles spisning efter hver
anden torsdagstræning, hvor op mod 30-35
spillere spiste sammen. Hyggearrangementer
på tværs af holdene.
Til sidst skal der lyde en stor tak til seniorafd.
for en super opbakning hver gang, der skulle
ydes en hjælp på vores flotte anlæg. Jeg er
overbevist om, at den vej, vi kører ud ad nu,
er den rigtige.
Tak for en stor hjælp til holdlederne og hjælpere omkring diverse seniorhold - Niels Erik
Christensen, ass Leif Dam, holdleder Christian Andersen, serie 3 Ian Højgård, serie 4
Jacob Møller, holdleder Michael ”Barca”
Pedersen samt fra foråret Kurt Christensen
og Kristian Jessen.
Erik Jensen,
seniorformand

Serie 1

Sæsonen 2011 skal for vores vedkommende
huskes som året, hvor førsteholdet i herre
senior regi under amatørerne lykkedes med
en oprykning fra serie 2 i den første halvdel
af sæsonen og efterfølgende formåede at
tilpasse og ikke mindst etablere sig i serie 1 i
den sidste halvdel af året.
Vi har i 2011 været en lille del af et stærkt
fodboldmiljø i Vejle Boldklub. Et miljø med
væsentlige udfordringer, da vi ligesom alle
andre hold skulle finde os til rette på vores
nye anlæg på Hellumvej. Vi har i seniorafdelingen – fra alle sider - altid mødt velvilje
til at finde en løsning på de udfordringer, vi
stod over for, og det gælder bl a. vores træningstider, som i perioder af året er fastlagt
til nogle sene aftentimer, men samarbejdet
har ofte medvirket til, at vi kunne komme
hjem før kl. 22. Stor ros og tak til alle.
Oprykningen til serie.1 skete med en overbevisende indsats af holdet i foråret. Det skal
siges, at vores værste modstander i medgangsperioden var os selv. Vi tabte også kampe, men som halvårets mest scorende seniorhold rykkede holdet fortjent op i serie1
Vi prøvede i sommeren 2011 at få igangsat
en opstarts- / træningsturnering med fire
hold, som alle skulle møde hinanden i en lille
turnering afholdt i VB Parken.
Det lykkedes i et godt samarbejde med de
pågældende trænere i Brande IF, BPI og Fredericia KFUM, turneringssponsoren Universal
Transport, og ikke at forglemme Vejle Fodbolddommerklub, samt vores cafeteriabestyrer Mogens Pedersen og hustru.
Vi fik afviklet alle kampe i en god ånd. Turneringen blev afsluttet med fælles spisning for
alle deltagende hold fredag aften – kødet
var sort, men smagte fremragende - og turneringen vil blive forsøgt gentaget i 2012.
Efter forårets flotte oprykning skulle vi nu i
gang med første sæson i serie 1. Målsætningen var at etablere os i rækken, og at vi ikke
skulle gå på kompromis med vores spillestil
– dette er lykkedes.
Det startede godt, og med 3 sejre i turneringens første tre kampe grundlagde vi et godt
fundament for at etablere os i rækken.
Herefter må vi jo bare erkende, at skader og
afbud pga. af ferie osv. gik hen og ødelagde
rytmen på holdet!! Vi manglede simpelthen
et naturligt spil-flow og undlod i modsætning til foråret at score mål - selv på de største chancer.

Vi var ikke presset på point, og da vi allerede
i vores 9. kamp ud af 14 kunne konstatere, at
vores optjente 18 point var nok til at blive i
rækken, kunne vi tillade os at lade skadede
spillere sidde over og lade andre komme til.
Vi har i serie 1 ikke været dygtige nok i kampene imod de senere oprykkere fra Viby, og
vi var bestemt ikke ydmyge nok i de to opgør
imod Stautrup IF.
Med disse to ting in mente kan vi bare konstatere, at vi ikke havde noget at spille for
i de sidste kampe. Vi forsømte selv at gøre
arbejdet godt nok i de ovenstående kampe,
som skulle have givet os mulighed for at lege
med i toppen af rækken.
Herreholdet i serie 1 skal roses for en super
flittig træningsindsats, altid motiveret og
altid til stede. Der er stor gensidig respekt
for hinanden, og spillerne er blevet væsentlig bedre til at isolere tingene der, hvor de
hører til - nemlig på og uden for banen.
De skal også roses for at være behjælpelige
med forskellige gøremål i klubben.
Spillere og ledere omkring holdet har et fantastisk sammenhold, og netop sammenholdet er afgørende for, at vi igen i 2012 kan få
lov til at vise den røde trøje i serie 1 – vel at
mærke med et intakt mandskab.
Niels Erik Christensen,
træner serie 1

Stillingen i Serie 2 Herrer forår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle B 		
2 Gauerslund IF
3 Bramdrupdam GIF
4 Give Fremad		
5 Vejle FC 		
6 Kolding B 		
7 Vejle Kammeraterne
8 Kolding IF 		

k
14
14
14
14
14
14
14
14

v
9
8
6
6
5
5
3
0

u
4
1
6
5
5
3
4
0

t
1
5
2
3
4
6
7
14

mål
Point
70 - 12
31
38 - 24
25
26 - 22
24
30 - 27
23
25 - 29
20
28 - 36
18
31 - 43
13
7 - 62
0

u
3
1
2
0
2
1
3
2

t
2
4
5
7
6
7
6
12

mål
Point
33 - 15
30
37 - 17
28
39 - 27
23
23 - 28
21
29 - 35
20
27 - 23
19
26 - 25
18
16 - 60
2

Stillingen i Serie 1 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Viby IF		
2 Kjellerup IF
3 Vatanspor 		
4 Vejle B 		
5 Silkeborg KFUM
6 Stautrup IF
7 Stensballe IK
8 BPI 		

k
14
14
14
14
14
14
14
14

v
9
9
7
7
6
6
5
0
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Serie 1
Bagest fra venstre: Niels-Erik Christensen, Leif Dam, Christian Hyldetoft, Mark Christiansen, Allan Lundquist, Kjartan Hoigaard,
Nicolai Balle, Jan Zenker, Mads Christensen
Forrest fra venstre: Mike Andersen, Jacob Holm, Ougzhan Arikan, Irfan Jakupi, Jesper Hansen, Rene Vad, Andreas Valentin
Fraværende: Michael Madsen, Martin Lutzen, Jens Knudsen, Nicolai Schlutter; Morten Olsen, Jesper Bille, Arrif.

Med hjerte
og sjæl

Conrad
Café
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Serie 3

Forår
Vi startede allerede i januar med forberedelserne til sæsonen med undertegnede som ny
træner for serie 3. Klubben havde besluttet,
at en del af målet for arbejdet i foråret var
at få de unge og lidt ældre til at træne fast
og helst to gange om ugen. Serie 3 skulle
også fungere med samarbejde fra U-19 afdelingen, og her må jeg sige, at jeg fik meget
hjælp af nogle gode drenge!
Vi spillede en del træningskampe og stort
set alle på hjemmebane, hvor vi kunne gøre
brug af klubbens fantastiske kunstgræsbane.
Vi havde uden den ellers ikke fået spillet
ret meget fodbold med den vinter, vi måtte
igennem! Træningskampene var med pæne
resultater, med en enkelt smutter. Det var
desværre den sidste træningskamp, så det
var ikke nogen super optakt, vi fik til turneringsstart.
Det gik da desværre også helt galt imod
Hover, som var den første modstander - vi
tabte klart! Vi så heller ikke ret gode ud rent
mandskabsmæssigt. Vi var nødt til at ændre
en del på holdsammensætningen til næste
kamp. Det lykkedes også ret godt, vi vandt
de næste tre kampe. Især vil kampen imod
Hatting/Torsted, hvor vi vandt 6-2, stå som
forårets spillemæssige højdepunkt, og pludselig lå vi på en delt førsteplads.
Det blev dog en kort fornøjelse, vi nærmede

os nedrykningsstregen med hastige skridt,
og vi gjorde det endnu værre for os selv, da
vi tabte hjemme til Bredsten, som lå under
os og under stregen. De var dog stadigvæk
under os, og vi kunne selv afgøre det i næstsidste kamp, lokalopgøret imod Bredballe på
udebane og i silende regn. Jeg havde lånt to
unge gutter fra U-17 mesterrækkeholdet,
og de gjorde det fantastisk. Vi var klart det
bedste hold på banen den dag kampen, men
fik alligevel kun 2-2. Det var vanvittigt spændende hele vejen, og jeg blev nok 10 år ældre
på den kamp. Det ene point skulle heldigvis
vise sig at være nok til, at holdet overlevede
i serie 3.
Det blev et meget hektisk forår, det lykkedes
desværre ikke at få andetholdstruppen til
at træne to gange om ugen, og det blev til
temmelig meget telefonarbejde. Jeg fik stor
hjælp af Kristian og Jacob fra serie 4 til at
stille hold, hvilket jo så desværre gik ud over
dem og deres hold.
Stor tak til U-19 truppen, for lån af deres
spillere. Niller og hans serie 2 hold (nu serie
1) har været spændende og inspirerende at
følge, og så kan man se, hvad man kan opnå,
hvis man træner fast, og stort set alle møder
op hver gang. Så der er håb forude - jeg vil
opfordre alle til at gøre, hvad de kan for, at
passe deres træning!
Kurt Christensen

Serie 3
Bagest fra venstre: Mads Frederiksen, Arif Hasecic, Morten Pelch, Morten Poulsen, Mikee Jensen, Kevin Jensen
Forrest fra venstre: Jan Elmar Sørensen, Sami, Alija Dug, Ian Højgaard, Kasper Kjeldsen, Jacob Thygesen
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Efterår
Efteråret 2011 skulle være der, hvor seniorfodbolden i Vejle Boldklub skulle løfte sig
markant fra tidligere tider. Det så også
lovende ud ved sommertræningen, omkring
20 mand til træning i gennemsnit over fire
uger. Og da træningen rigtig gik i gang havde vi omkring 30 spillere i første- og andetholdstruppen, hvoraf måske 25 kunne være
med omkring førsteholdet. Men uheldigvis
ændrede dette sig voldsomt over de næste
to til tre uger. Så da turneringen startede, var
der i realiteten ikke noget fast andethold.
Første kamp mod Nørre Snede mødte vi op
med 10 mand. Men med godt mod og tro
på, at vi kunne få et godt resultat, startede
vi kampen i defensiv opstilling med henblik
på kontra. Vi kom dog hurtigt bagud efter
fem minutter. Stille og roligt arbejdede vi os
ind i kampen og fik udlignet. Efter det havde
vi fire-fem kæmpestore chancer i første halvleg og burde måske have ført med to-tre
mål i halvlegen. I stedet for bliver der lavet
et unødvendigt frispark, der udløser et gult
kort, lige før halvleg. Det frispark scorer de
på. Med ni mand de første 10 min. af anden
halvleg så det unægtelig svært ud. Men
vi havde to kæmpe store chancer i anden
halvleg, dog uden at score, og i jagten på
en udligning scorer de tre mål i de sidste 10
minutter og vinder 5-1.

Kampe, Mål og point

k
14
14
14
14
14
14
14
14

v
11
10
10
7
6
4
3
2

Ian Højgaard

– alt i årstidens
fisk og vildt

Stillingen i Serie 3 Herrer forår
		
1 Uldum IF 		
2 Hatting/Torsted
3 Jelling fS 		
4 Hover IF 		
5 Bredballe IF 		
6 Vejle B 		
7 Bredsten IF 		
8 Gauerslund IF 		

De næste otte kampe er kampe, hvor vi kun
har 3-4 spillere, som træner til daglig. Resultaterne er også derefter. Kun 1 point mod
Vejle Kammeraterne (den anden nedrykker).
I den 10. kamp møder vi Vejle Kammeraterne
igen på hjemmebane. U-19 er færdige med
deres sæson, og de fortsætter og vil hjælpe
serie 3. Det starter godt, vi slår VK 4-1 og
spiller 3-3 mod Lindved. Det så pludselig lyst
ud, med to point op til stregen, og med tre
kampe igen, så det ikke helt umuligt ud. Desværre for os var de sidste tre kampe mod de
hold, der havde mulighed for at rykke op.
Samtidig med at der ikke var nok U-19 A spillere med til at fuldføre opgaven, tabte vi de
sidste tre kampe og rykkede dermed ned i
serie 4.
Der skal dog lyde en kæmpestor TAK fra mig,
til de U-19 spillere, som virkelig kæmpede en
brav kamp for at undgå nedrykning. For at
hjælpe i nød, hvor deres sæson var slut. Det
viser bare, hvor meget de brænder for fodbolden og for den ”røde trøje.” Det burde
komme VB til gode i de kommende år.
Jeg vil sige tak for denne gang og håber at
kunne være en del af VB igen på et senere
tidspunkt.

u
1
0
0
1
2
1
0
1

t
2
4
4
6
6
9
11
11

mål
Point
44 - 25
34
52 - 32
30
45 - 24
30
28 - 29
22
27 - 28
20
27 - 38
13
22 - 51
9
22 - 40
7

Havnens Fiskehus
telefon:

Stillingen i Serie 3 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Hover IF 		
2 Bredballe IF
3 Ølsted UGF
4 Nr. Snede GF
5 Jelling fS
6 Lindved GF
7 Vejle Kammeraterne
8 Vejle B 		
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2
2
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3
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mål
Point
43 - 16
32
48 - 21
30
58 - 32
28
50 - 24
25
34 - 40
25
24 - 49
10
15 - 52
5
20 - 58
5

75 82 20 43
75 82 84 44

Serie 4/5

Forår
Foråret startede rigtig godt, hvor vi var masser af folk til træning. Der var stor opbakning
til forårets første kamp, som blev vundet flot
over VFC 5-2. Men så startede en lang nedtur
med fire ret så store nederlag, og vi måtte
trække os fra hele fem kampe, hvilket resulterede i en ret sikker sidsteplads og dermed
nedrykning. Motivationen var nok det mest
afgørende dette forår.

ret af holdleder Michael (Barca) Pedersen
- hans første tællende mål nogensinde i en
alder af 34 år!
Dermed kan vi se frem mod 2012 og serie
4 igen med forhåbninger om et større træningsfremmøde og nogle hyggelige stunder
på vores flotte anlæg VB Parken.
Til Ralle og Barca tak for støtten omkring
holdet!
Jacob Møller

Kristian Jessen & Jacob Møller
Efterår
Efteråret startede med en lille ændring i trænerstaben, da Kristian Jessen valgte at skifte
klub og blev opkøbt af Ammitsbøl serie 5.,
Som ny hjælp til holdet valgte Leif (Ralle)
Dam at træde til. Med Ralle omkring holdet
fulgte der også lidt ekstra spillermateriale,
som har gjort det noget nemmere at stille et
slagkraftigt hold.
Efterårets sæson skulle starte ude mod VFC,
som var en rigtig god modstander. Kampen
blev da også først afgjort 10 min. før tid til
en 3-2 sejr til VB. Herefter blev der kun sat
to point til resten af efteråret. Det var 3-3 i
Trelde, som var klart den største udfordring
for et flot spillende VB- mandskab. En af de
nye spillere på holdet var Jesper Fuglsang,
der kunne notere 21 mål i ni spillede kampe.
Et andet bemærkelsesværdigt mål blev sco-

Stillingen i Serie 4 Herrer forrår
Kampe, Mål og point

		
1 Fredericia ff
2 Gaarslev GF
3 Fredericia KFUM
4 Smidstrup/Skærup IF
5 Vejle FC (1)
6 Vejle B 		
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Point
36 - 9
28
25 - 18
24
34 - 17
16
22 - 27
12
12 - 29
6
13 - 42
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Point
53 - 16
28
41 - 20
23
27 - 28
13
32 - 36
10
13 - 31
8
16 - 51
4

Stillingen i Serie 5 Herrer efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle B 		
2 Trelde GIF 		
3 FC Anadolu 		
4 Vejle FC (2)
5 Vinding SF 		
6 BPI 		
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Serie 5
Bagest fra venstre: Leif (Ralle) Dam (assistent), Daniel (Hagi) Bank, Lars Tørslev, Bo Møller, Anders Sommer, Jonas Dam, Heine
Pedersen, Jesper Fuglesang, Michael (Barca) Pedersen (holdleder).
Forrest fra venstre: Morten Poulsen, Mustafa Gøcke, Jan Iburg, Mads Christensen, Jacob (Jucop) Møller (træner), Kasper
Kjeldsen, Jacob Thygesen.
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Oldboys - Veteraner
Oldboys A

I DBU’s pokalturnering over 33 år spillede vi
første kamp ude mod Søhus Stige BK. Da vi
havde mange afbud, kom vi kun af sted med
11 spillere, heriblandt Gert Eg på 57 og Ole
Conradsen på 60 – lånt fra veteranholdet.
Men alle ydede en fin indsats: 1-1 i ordinær
kamp, 0-0 i omkampen og 4-3 i straffesparksafgørelsen.
I næste runde skulle vi igen af sted til Fyn
for at møde OB, der bl.a. havde flg. superligaprofiler på holdet: Thomas Helveg, Steen
Nedergaard, Jan Sønksen (tidl. VB), Tom Sterebo, Morten Bisgaard og Ulrik Laursen. Vi
spillede en flot 1. halvleg, der endte 0-0, men
i 2. halvleg var OB bedst og vandt 4-0
Vi er selvfølgelig med i den kommende
pokalturnering 2011-12 og skal 10-04-12
møde Haderslev i VB Parken.
I DBU Jylland region 3 deltog igen kun AGF
og VB. Holdene skulle spille bedst af tre kampen om regionsmesterskabet. Desværre med
afbud fra Henrik Risom, John Sivebæk, Brian
Steen Nielsen og Jesper Mikkelsen skulle vi
til Aarhus i den første kamp. AGF kom foran

allerede i 1. minut, men vi spillede ee god 1.
halvleg og kom foran 2-1. Med 10 minutter
igen førte aarhusianerne dog med 3-2, og da
vi nu fik to spillere ud resten af kampen med
gult, blev vi løbet over ende og tabte 5-2.
Returkampen i VB Parken tabte vi 7-0, og
dermed blev AGF en sikker og fortjent regionsmester.
Da vi i DGI’s turnering for ”superligahold” i
foråret kun vandt fire kampe og tabte seks
og havde store problemer med at samle 11
spillere til kampene, blev bestyrelse og spillere enige om ikke at tilmelde os turneringen
i 2011-12. Vi kan så afvente og se, om vi på
sigt skal med igen.
Vi har spillet 16 kampe og benyttet 41 spillere. Flest kampe havde Klaus Larsen med 14
– Brian Jochumsen blev topscorer med fem
mål.
Vi har i år haft mange spillere med skader.
Håber, de bliver klar til næste sæson, så de
mange afbud bliver færre.
Tak for sæsonen 2011 – og på gensyn i 2012!
Robert Torntoft

Old Boys A
Bagest fra venstre: Brian Brynee, Simon Larsen, John Sivebæk, Tom Rasmussen, Søren Kromann, Brian Jochumsen, Niels Ejnar
Gammelgaard, holdleder Robert Torntoft.
Forrest fra venstre: Klaus Larsen, Orhan Avdic, Jacob Møller, Peter Langkjær, Kern Lyhne, Lars Døhr, Jacob Thygesen
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Oldboys A2/B

Forår
Vi startede med en træningskamp mod oldboys A, hvor vi fik byttet lidt rundt på spillerne, da nogle mente, det ikke var jævnbyrdige hold, så vi accepterede og tabte 6-2.
Træningskamp nr. 2 var mod Nr. Bjært på
kunststofbanen, og man skulle ikke tro, det
var anden træningskamp. Den var fyldt med
tempo og en rigtig flot og velspillet kamp,
der endte 3-2 til VB.
Så startede turneringen, og efter et meget
dårligt efterår var der meget, der skulle rettes op på, og vi fik da også et rigtig flot forår.
Vi fik spillet noget rigtig flot fodbold og scoret en masse mål og fik også lige sat oldboys
A på plads med 10-0. Vi havde alle håbet på
en rigtig god kamp, men som på oldboys B er
det desværre tit svært at sætte hold.
Vi kunne desværre ikke vinde rækken, da vi
i efteråret tabte for mange kampe, men vi
kom fra at være tredjesidst til en flot tredjeplads. Vi havde ni sejre og en uafgjort og en
tabt og en målscore på 45-8.
Efterår
Efteråret startede rigtig flot, og vi lagde ude
med tre storsejre, og så troede jeg, at nu ville vi drible igennem dette efterår med max
point, men det skulle hurtigt vise sig, at jeg
skulle have en ny målsætning efter de næste
to kampe. Vi skulle til Grindsted og spillede
vel nok den værste kamp, jeg længe har
været med til og tabte 5-0 – alt, hvad vi gjorde i denne kamp var forkert! Så begyndte
alle afbuddene i de sidste fire kampe, hvor

det var rigtig svært at stille hold, men vi fik
vendt den dårlige stime i sidste kamp mod
Billund, Vi startede godt nok med at komme
bagud 2-0 efter 10 min., men fik vendt kampen inden halvleg til 3-2. Vi skulle have ført
større, men som i så mange andre kampe,
manglede koncentrationen foran målet. 2.
halvleg endte 1-1, så vi vandt 4-3 og er igen
på sporet, så jeg håber på et godt forår.
Efteråret bød på fire sejre, en uafgjort og tre
tabte. Målscore på 25-20. Der mangler den
udsatte kamp mod Ø.Starup, som bliver spillet i foråret.
Vores afslutning fik Pieter æren af at sætte
sammen. Det må siges at være godkendt. Vi
startede i Vejle med et parti øl og kørte derefter til Esbjerg for at spille curling. Vi må jo
nok sige, det ikke lige er der, vi skal lægge
vores kræfter (heller ikke Niels Ejnar…). Det
var rigtig sjovt at prøve, men også ret svært.
Derefter fik vi Pieters hjemmesmurte picnickurv incl. øl og kørte derefter til Vejle igen for
at klæde om, for at afslutte på Neptun. Der
fik Ole Dregård overrakt årets Fiduspokal for
hans altid gode humør, gode kammeratskab
og den med flest kampe. Han er der også til
træning, næsten hver gang, så han er en,
holdet kan regne med.
Også en stor tak til Børge, for uden ham går
vi næsten i stå. Han lægger vores tøj klar, han
fylder vanddunke, ja, sørger for alt. Han er
der også, når Thomas Overgård mangler en
at tackle, når det ikke lige lykkes på banen…
STOR TAK TIL BØRGE MIKKELSEN.
Tak for 2011 og på et godt 2012!
Etienne Ebel

Oldboys B
Bagest fra venstre: Børge Mikkelsen (holdleder), Frank Birkelund, Lars Olesen, Frank Rasmussen, Jeppe Østerby, Etienne Ebel,
Thomas Overgaard, Pieter Mouritsen
Forrest fra venstre: Tom Rasmussen, Jesper Hansen, Peter Langkjær, Ole Dregaard, Kristian Jessen
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Veteraner - DGI Senior Oldboys

Vores udgangspunkt i Superligaen fra efteråret var en lidt skuffende fjerdeplads, men
en ny hjemmebane og gode intentioner fra
en del spillere skulle ændre på dette i foråret
2011.
Det startede også ganske fornuftigt og vi
skulle helt frem til forårets sidste hjemmekamp, før vi måtte strække våben. Og igen
blev det Kammeraterne, der ”gjorde det
onde” ved os. Med en sejr kunne de sikre
sig førstepladsen, og denne dag var der ikke
noget at komme efter – vi tabte 5–1.
Vi vandt de sidste kampe, men resultaterne
var ikke med os, så vi kunne ikke avancere i
foråret og endte som nr. 4, selv om der ikke
var langt op. Vi havde dog fået vist VB Parken frem som en god, men desværre ikke 100
% uindtagelig hjemmebane.
Opstarten til den nye sæson var lidt særpræget, da vi desværre ikke var blevet orienteret
om første kamp i august, så den blev udsat.
Yderligere en kamp kunne ikke afvikles i VB
Parken, der denne dag stod under vand. Vi
var således tidligt i turneringen to kampe
bagefter de øvrige. Til gengæld så var vi ikke
til at slå i de kampe, vi spillede. På hjemmebane blev der gjort rent bord, kun i Christiansfeld har vi ikke vundet, da vi den aften
måtte nøjes med uafgjort. Så vi har såmænd
været tophold hele efteråret og kan overvintre på første pladsen med 1 point mere end
nr. 2, Fredericia ff, selv om vi har spillet to
kampe færre!!!!

To resultater fra efteråret skal fremhæves, da
vi satte gang i Kammeraternes nedtur med
en sikker sejr på 3-0 på Søndre Stadion den
29-08. Og vores ”onde ånd,” Vejen FF, fik et
tennisæg en regnfuld aften i september på
kunststofbanen i Vejen, hvor vi vandt med
6-0. Så hvis vi ikke ligger nr. 1, når sæsonen er
forbi i foråret, så vil det være en meget stor
skuffelse, da vi bestemt regner med yderligere tilgang af ”unge” spillere i fyrrerne.
Der har været en rigtig god opbakning og
moral på holdet i 2011, og vi har ikke måttet aflyse en eneste kamp på grund af for få
spillere – vi har derimod tit været både 13 og
14 mand.
Socialt har det også været en god sæson,
med grillafslutning hjemme hos undertegnede efter forårets sidste kamp, samt med
hyggelig fællesspisning i klublokalet efter
efterårets sidste kamp. Derudover var vi over
20 mand samlet til pokalkampen VB – AGF,
hvor vi samtidig fejrede Sives 50 års fødselsdag – og knap halvdelen af holdet var samlet
til en rigtig hyggelig aften ved Johnny Madsen-koncerten i Vejen den 11-11–11.
Vi har i år fået flere rigtig gode spillere, og
der er efterhånden en god og sund konkurrence om at være med på holdet, uden at
dette er gået ud over kammeratskabet
Tak til alle for en god og flot sæson – jeg
håber, at alle er klar til næste år.
Peter Fruergaard Hansen

Super Old Boys DGI holdet +40.
Bagest fra venstre: Peter Hansen, Gert Eg, Johnny Madsen, Steen Thychosen, John Hansen, Søren Kromann og Robert
Torntoft Forrest fra venstre: Peter Kjær, Jens Henrik Pedersen, John Sivebæk, Oddleff, Michael Møller, Torben Kristensen og
Brian Prysse
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Super Veteraner, 7-mands

2011 sæsonen for super veteraner 7-mands
holdet blev en af de mere succesfulde! Det
kunne ses på både spil og resultater, at vi
havde trænet hårdt hele vinteren. Holdet
endte på en 13. plads, men med hele 47 point
- sidste års pointhøst blev kun på 18 point,
så man må erkende, at vintertræningen har
gjort underværker!!! Vinder af turneringen
blev Bredballe med 98 point, så vi har stadig
noget at stile efter..!
Der har kun været en enkelt gang, hvor det
kneb med at samle hold, ellers har fremmødet været fint. Der har været brugt 19 spillere, hvor Erik Møller topper med 15 kampe.
Lige efter med 14 kampe følger Gert Roland,
Ole Olesen og holdets all-round spiller Kjeld
Drejer. Topscorer blev Erik Møller med 9 mål,
derefter Ole Conradsen med 6 mål og Kjeld
Drejer, der scorede 5 mål.
Jeg vil gerne sige tak til hele holdet og atter
i år især til Ole Conradsen, der har været til
stor hjælp både som reserveholdleder og
ikke mindst som »indpisker« til søndagstræningen. Vi fortsætter søndagstræningen for
fuldt knald, så vi måske næste år kan true
Bredballes førsteplads..!
Gert Roland

Jubilæum

VB’s oldboys afdeling fejrede sit 50 års jubilæum i VB Parken d. 18-06-11
54 personer deltog – deriblandt Otto Ejsing
og hans kone Tove. Det var netop Otto Ejsing,
der sammen med Kaj Hansen og Gunnar Jørgensen d. 15-02-61 fik startet oldboys afdelingen. Fra formanden skal her lyde en stor
hyldest til Otto, der i dag er 82 år, men stadig
trofast følger VB. Desværre er Kaj Hansen og
Gunnar Jørgensen ikke iblandt os mere.
Dagen startede med intern VB-kamp på
kunststofbanen, og om aftenen var der en
fin menu fra Mad & Magi, musik og underholdning. Der var taler af formanden og Gert
Eg.
I anledning af jubilæet havde vi fået lavet en
speciel gæstebog, og til den tog Larry Ebel
fotos af forsamlingen.
Robert Torntoft

Veteraner 7-mands
Bagest fra venstre: Conny Laursen, Ole Kristensen, Leo Kim Andersen, Gert Roland Jensen
Forrest fra venstre: Erik Møller, Kjeld Drejer, Ole Olesen, Ole Conradsen, Søren Pagh Pedersen
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el · vvs · ventilation
Kontakt dit servicecenter i Vejle
- vi er klar til at servicere dig og din virksomhed
YIT A/S
7100 Vejle
Tlf. 7642 4344
yit@yit.dk
yit.dk
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Fra oldboys afdelingens 50 års jubilæum i VB Parken. Robert Torntoft underholder

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

Carsten S. Hansen, KUV-koordinator

Danmarks bedste klubsamarbejde:

Det var ordene i 2010. Her et år senere er det
så tid til selvransagelse.
KUV har på mange måder været et vedligeholdende år, hvor der som sådan ikke er sket
så meget nyt. Men de tiltag, der har været,
er derimod blevet videreudbygget, hvilket
har gjort, at kvaliteten hele tiden hæves og
tilrettes.
Så ikke et år med masser af nye tiltag, men i
al beskedenhed et år, hvor KUV alligevel hele
tiden flytter sig.
Ærekærhed, åbenhed, loyalitet, og troværdighed er værdier, der arbejdes efter. For-

mentlig er der fejlfindere, der vil kunne pege
fingre, men vi gør alle i KUV vores ypperste
hele tiden.
Men HUSK, uden jer klubber når vi ikke sammen målet: Danmarks bedste klubsamarbejde.

32 klubber i KUV

Ammitsbøl/Jerlev IF, Bredsten IF Engum UI,
Firehøje IF, Gauerslund IF, Hedensted IF, Hover
IF, Jelling fS, Ølholm B., Vejle FC, Bredballe
IF, Vinding SF, Erritsø GIF, Grejs IF, Lindved
GF, Uldum IF, Tørring IF, Skibet IF, Egtved IF,
Løsning IF, Vejle Kammeraterne, FCG / Grejs-

KUV 97
Bagest fra venstre: Casper Bruun (Kolding IF), Jonas Jacobsen (Firehøje IF), Uffe Bliksted (Vinding SF), Jens Ladegård (Vejle Boldklub/Erritsø GIF), Thorbjørn Ledbock (Bredsten IF), Miké Nielsen (Bredsten IF), Peter Hansen (Egtved IF), Peter From (Kolding IF).
Forrest fra venstre: Daniel Bech (Hedensted IF), Anders Mørch Pedersen (Firehøje IF), Emil Nielsen (Egtved IF), Lasse Føns (Erritsø GIF), Mathias Lykkegaard (Skibet IF), Rasmus Nim (Skibet IF), Kristian Kirkegaard (Skibet IF), Kasper Nielsen (Erritsø GIF).
Fraværende: Morten Hansen (Kolding IF) og Andreas Mørk (Skibet IF).
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dal Sport, Sole IF, Daugaard IF, Give Fremad,
Højen IF, Øster Nykirke IF, Smidstrup / Skærup, BPI, Juelsminde IF Kolding IF og Vejle B.
Sidst nye ankomne er Kolding IF. Lad os nu se,
om der ikke kommer flere Kolding-klubber
til i 2012. Ikke fordi jeg har en ambition om,
at KUV bliver et klubsamarbejde, hvor det
er antallet af klubber der sætter dagsordenen for, om KUV er en succes, MEN fordi jeg
mener, KUV har så meget at BIDRAGE med
til Vejle Boldklub Kolding området/samarbejdet.

pige- og drengespillere en på opleveren.
Vejle Boldklub Koldings bestyrelse vil KUV
Eventdelen i VBK har stor fokus.
Stemning og liv på stadion - klubture til
VBK´s hjemmekampe = Spørg os!
Der bliver lyttet til KUV – tak for det.

KUV kommer på besøg

VB Trænerakademi var for tredje år i træk
en succes. Mikael Linde, der i år har styret
akademiet, har sammen med de 44 tilmeldte fra 14 KUV-klubber og 2 klubber udefra,
gennemgået otte moduler, hvoraf de 6 var
Coerver-moduler (ønske fra kursister).

Vejle Boldklub Koldings førstehold ønsker at
være med til at bidrage til KUV-samarbejdet.
I 2012 vil der blive sat endnu mere FOKUS
på arrangementer i KUV-klubberne. Der skal
spilles træningskampe, opvisningskampe
og sommerkampe ude i KUV-klubberne. Pt.
arbejder vi på et set-up.
Derudover vil vi 2012 søsætte førsteholdstræning i KUV-klubberne og på Jokri Park. Et
spændende tiltag, hvor vi vil kunne give jeres

KUV-Match blev omdøbt til Merrild Match.
Et elite- og breddearrangement 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 førstehold i U-13, U-14 og U-15 på
højeste niveau.
KUV-Match / Merrild Match blev fra dag et en
succes. Det tredje arrangement blev afholdt
d. 28. til 30. oktober. Styregruppen med Ole
Weiersøe, Henrik Jacobsen, Kim Engstrøm,
undertegnede og de tre arrangørklubber,
Hedensted IF, Egtved IF og Kolding IF, sørgede endnu engang for en stor succes.
68 hold heraf 19 licensklubber, hvilket vil sige
de bedste i DK – svenske, norske og tyske
hold, havde meldt deres ankomst. Læs mere
på: www.KUV-match.dk

KUV-formand Peter Ladegaard har fået søsat
besøg i KUV-klubberne. Efter at 2011 også
blev brugt på at tilrette og forny KUV-konceptet, var alle enige om, at KUV-klubberne
skulle have besøg. Emnet har været frit, og
DIALOG har været /er i FOKUS, og forventninger er blevet afstemt. Besøgene fortsætter i 2012.

KUV 98
Bagest fra venstre: Mads Vedel, Gottfred Thorkildsen, Erik Fredgaard (alle Bredballe IF), Rasmus Henriksen (Skibet IF), Ebbe
Møller (Hover IF), Victor Iversen (Bredballe IF), Mikkel Troelsen og Henrik Bjerremand (begge Vinding SF)
Forrest fra venstre: Frederik Jochumsen (Erritsø GIF), Lasse Andersen (Give Fremad), Thorbjørn Nielsen (Bredballe IF), Ebbe
Bliksted (Vinding SF), Martin Henningsen (Jelling fS), Martin Mathiesen (Hedensted IF), Frederik Laursen (Erritsø GIF), Lasse
Hansen (Egtved IF), Andreas Vanting og Lasse Trier (begge Bredballe IF)
Fraværende: Mark Jørgensen (Erritsø GIF), Morten Jacobsen (Hedensted IF), Simon H. Nielsen (Firehøje IF)
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Coerver Coaching Danmark og KUV
har et tæt samarbejde.

VB Trænerakademiet
KUV Coerverdays i maj måned – aldersgruppen U-8 til U-12 for drenge og piger.
I min verden det bedste arrangement, der
findes i Danmark.
Træning med Coerver-trænere fra hele Norden, Schweiz og med Brad Douglas i spidsen.
KUV Coerver Ekstra i Vinding SF
Fredagstræning / ”SFO” (Kan foregå alle
ugens dage)
2 x 16 hold = KÆMPE succes og hurtig
udsolgt, flere ”nabo” spillere” forsøgte at
booke sig ind.

KUV-hold

U-13 (1999), U-14 (1998) og U-15 (1997) er
årgangene, vi har arbejdet med i år.
Hele tiden evalueres også dette koncept. Alt
lige fra antal spillere, antal træninger, den
ældste årgang contra det at bruge resurserne anderledes mm.
Konceptet er:  
Der trænes 12 gange fra april til midt november.
Der trænes teknisk træning efter Coerver
principperne.
Kampe mod andre Talenthold i forbindelse
med 2 x talentturneringer samt forkamp på
Jokri Park.
Træningen foregår ude i KUV-klubberne:
En af de helt store fordele ved det er, at der

derved bliver sat fokus på klubben og deres
trænere. Klubben inviterer deres trænere til
GRATIS inspirationstræning.

Spilleren i centrum

KUV ser det som en mission, at være vejleder
for hver enkelt familie i forhold til drengenes
fodboldfremtid.
Øverst på dagsordenen står dog ALTID – spilleren i centrum.
For hvad der for den ene dreng er rigtigt, er
ikke nødvendigvis det rigtige for kammeraten. Det er alt lige fra tidspunktet at flytte
klub på, til hvilken klub man evt. skal flytte
til, da der også sker spilleoverflytninger fra
en KUV-klub til en anden KUV-klub.
Hold da op, hvor er der mange interessepunkter at tage med i overvejelserne. Alt lige
fra spillerdrømme til forældreambitioner
over klubinteresser. Men som sagt: Øverst
på dagsordenen står dog ALTID – spilleren i
centrum.
Også derfor lægger vi megen seriøsitet og
kræfter i at råde og vejlede. Et af de tiltag,
der nu har kørt i to år er: VB-forløb og vintertræning.
VB-forløb er spillere, der har trænet med i
VB en gang ugentligt, men hvor man stadig
spiller hjemme i KUV-klubben. Vi forsøger på
denne måde at finde den spiller, vi ønsker til
VB, men også på et meget bedre grundlag,
nu da han har været med over en længere

KUV 99
Bagest fra venstre: Frederik Thomsen (Kolding IF), Patrick Mogensen (Kolding IF), Mads Juhl (Egtved IF), Adam Andersen
(Give Fremad), Søren Mørch (Firehøje IF), Svend Knud Markussen (Firehøje IF), Marcus Iversen (Hedensted IF), Mads Steffensen
(Gauerslund IF), Søren Rothausen (Hedensted IF), Aldin Beganovic (VFC / Bredballe IF), Jonas Søgaard Andersen (Vinding SF)
Forrest fra venstre: Joakim Helios (Erritsø GIF), Villads Steffensen (Vinding SF), Lucas From (Ammitsbøl/Jerlev), Michael Madsen
(Vinding SF), Magnus Bitsch (Give Fremad), Kenneth Stjernholm (BPI), Martin Nielsen(Ammitsbøl/Jerlev), Alexander Frostholm
(Hedensted IF), Daniel Larsen (Tørring/Ølholm), Frederik Kallesøe (Kolding IF), Mikkel Vilstrup(Bredballe)
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periode, og forhåbentlig ved spilleren og
familien samtidig også, hvad de går ind til.
VB, KUV, KUV-klubberne og forældre / spillere føler sig meget bedre klædt på til at tage
den rigtige beslutning.

VB-forløb - vintertræning i VB

Fra KUV-holdene 2011 er følgende indstillet
til vintertræning, og følgende har deltaget i
VB-forløb:
Årg. 1999: Lukas Skjoldborg From (Ammitsbøl/Jerlev IF), Marcus Iversen (Hedensted IF),
Alexander Frostholm (Hedensted IF).
Årg. 1998: Rasmus Henriksen (Skibet IF).
VB-forløb: Sebastian Bruhn (Bredballe IF),
Janus Winding Poulsen og Rasmus Fink Hansen begge Vinding SF.
Årg. 1997: Kristian Kirkegaard (Skibet IF),
Peter Hansen (Egtved IF)

Spilleroverflytninger 2011

Nedennævnte spillere har på den ene eller
anden måde været tilknyttet KUV-talentudvikling i 2010 / 2011 og i samarbejde med
moderklub, VB og forældre/spilleren valgt et
forløb, der nu har udmøntet sig i, at de i dag
spiller i VB.
Tillykke og held og lykke frem over til:
Årg. 1999: Magnus Lund (Gauerslund IF),
Simon Bisp (Bredballe IF) og Tobias Utoft
(Vinding SF), Benjamin Suner (Hedensted IF)
alle fra sommerferien 2010.
Årg. 1998: Kristoffer Larsen (Give Fremad),
Emil Toft (Hover IF) begge til vintertræning
2010 med spilleroverflytning fra 1.1.2011.

Årg. 1997: Christian Larsen (Give Fremad /
Skibet IF), Anders Houmann (Jelling fS) Rasmus Stentoft Kjærulff (Erritsø GIF), alle til
vintertræning 2010 med spilleroverflytning
fra 1.1.2011, Martin Damsbo (Skibet IF), fra
sommerferien 2011.
Spillere, der gennem tiden er kommet til VB
gennem KUV og stadig er i Vejle-Kolding
U-17 – U-19.
U-19: Oliver Thychosen (DBU U-19) (Vinding
SF), Niels Bisp Rasmussen (DBU U-19) (Vinding SF), Jacob Poulsen (Hedensted IF) Ronni Nordnæs (Hedensted IF), Jonas Dalstrup
(Bredsten IF)
U-17: Jesper Svenningsen (Vinding SF) Nikolaj Vilsbøl (Vinding SF), Jonas Djernæs (Vinding SF), Mikkel Olsen og Ole Bisp Rasmussen
begge Vinding SF, Daniel Eriksen og Andreas
Winther begge Give Fremad.
Derudover skal nævnes, at der på DBU
Talentcenter U-15 i løbet af 2011 har deltaget tidligere KUV-spillere: (spiller i dag U-15
Mester i VB)
Martin Damsbo (Skibet IF), Mads Døhr (Vinding SF), Oliver Olesen (Løsning IF).

TAK for i år

I samarbejde med 32 samarbejdsklubber, de
meget kompetente trænere/ledere i KUV og
VB kan jeg ikke takke nok for den opbakning, jeg får alle steder fra.
Tak til alle, der på den ene eller anden måde
har været med til at bidrage til 2011. I leverer

KUV træning
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alle på den ene eller anden måde en uvurderlig indsats. Jeg glæder mig til at samarbejde med Jer igen i 2012.
Kunne du også tænke dig at blive en del af
KUV?? Kunne det inspirere dig at være med
til at gøre en forskel og synes du, at du har
kvaliteter, der kunne være med til at løfte
KUV, så ringer du bare, om det så er som, ja...
hold dig ikke tilbage.
Tak for i år – på gensyn i 2012.
KUV Koordinator
Carsten S. Hansen

Trænerakademiet

Fra B-rækken til puljevinder i A-rækken…
Sommerferien 2010 stod jeg og skulle overtage Bredsten IF U-14 B-række. Jeg kendte til
alle spillerne og mente helt klart, de skulle
en række op. Formen er et af mine varemærker, så den skulle i top med det samme, 10
kampe senere var oprykning i hus, og et ny
A-hold var født. Jeg syntes, jeg manglede lidt
krydderi til træning, så sammen med klubben blev vi enige om, jeg skulle prøve Vejle
Boldklub Koldings trænerakademi for at se,
om der kunne komme lidt mere inspiration
til min træning…
VBK’s trænerakademi er super spændende,
med masser af teknisk fodbold på program-

met. Der er masser af gode trænere, og ikke
mindst får man et godt netværk, som kan
bruges på sigt.
Skal jeg være ærlig og det skal man jo, synes
jeg helt klart, der løber mange gode spillere
rundt i Bredsten IF, og flere af dem har også
været inde og snuse til KUV for at se, om de
kunne blive udtaget til KUV-holdet, men nej,
nej, nej, sådan skulle det ikke være. Gang
på gang måtte vi hjem med spillere, der var
meget skuffede og faldt helt sammen. Min
helt klare mening om det var, at jeg ikke ville
bruge min tid på det, og mine spillere skulle
ikke gå rundt og hænge med hovedet.
En torsdag aften efter træning blev jeg ringet op af KUV, hvor jeg blev spurgt om, hvorfor der ingen spillere fra Bredsten var kommet til deres KUV-udtagelse. Jeg fik lov til at
sige min mening, og den havde de respekt
for, men de ville gerne ud og se vores næste
kamp, for der skulle udtages to eller tre spillere mere.
Så gik det hurtigt. To af mine spillere blev
udtaget, og ugen efter stod de på Jokri
Park, hvor begge fik fuld spilletid, Det var en
supergod oplevelse for dem og et rigtig godt
bevis på, at man aldrig skal sige aldrig… men
at hårdt arbejde ude i klubberne kan lønne
sig.
D. 30.10.2011 spillede vi kval.kamp imod
Hedensted IF om M2. Det var drengene fra
Hedensted, der trak det længste strå (4-2)
og stor til lykke til dem, men det var også
en kanon indsats af drengene fra Bredsten IF.
Til sidst vil jeg gerne takke Vejle Boldklub
Kolding for et rigtig godt Trænerakademi,
det kan varmt anbefales, og efter jeg har
arbejdet sammen med KUV, kan jeg kun have
dyb respekt for jeres professionelle måde at
tackle drengene, trænerne og klubberne på.
Allan Nielsen,
træner U-15-Bredsten IF

Vi fra FC Grejs-Dalen…

KUV træning
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Efter sidste års bekendtskab med VB's Trænerakademi var det med store forventninger,
at seks trænere fra FC Grejs-Dalen igen i år
tilmeldte sig akademiet.
VB havde lyttet til sidste års kursisters ønsker
om, at dette års kursus i høj grad skulle have
fokus på Coerver Coaching og praktiske øvelser, som trænerne kunne tage med tilbage til
klubberne og den daglige træning. Vi startede op med de første moduler i marts for at
være klar til sæsonstart.
Fra første møde blev vi mødt af særdeles
engagerede og professionelle mennesker i

VB. Det er mennesker, som brænder for deres
interesse og er klar til at dele ud af deres
viden for at løfte fodboldspillet i klubberne.
Coerver Coach Hans Hansen var en overordentlig positiv oplevelse med hans tilgang
til træningsøvelserne og den efterfølgende
debat. Super forberedt, engageret og med et
arkiv af træningsøvelser lige til at kopiere. Vi
blev i den grad klædt på, så vi kunne returnere til FC Grejs-Dalen med fornyet inspiration
og fokus på et forår i Coerver Coachingens
tegn.
Der er ingen tvivl om, at Trænerakademiet
har været med til at styrke vores klub, så vi
går i samme retning, og børn og forældre
forhåbentlig kan se den røde tråd i den daglige træning.
Nu er vi blot spændte på, om Akademiet kan
fortsætte den flotte stil. Forventningerne
er bestemt ikke blevet mindre til næste års
moduler.
Jens Liengård,
FC Grejs-Dalen

Spillerne
Emil Rosengreen Nielsen, Egtved IF

Hej, jeg hedder Emil, jeg er 13 år gammel og
er på KUV i årgang 1997. Jeg spiller i Egtved,
det har jeg gjort siden jeg var helt lille. Egtved er en mindre klub, men vi har alligevel
et stærkt hold. Min årgang er rigtig stærk,
vi har en enorm forældreopbakning, og der
kommer mange tilskuere til hver hjemmekamp. Vi spiller i A-rækken, og vi har de sidste par sæsoner, prøvet på at rykke i M2. Vi
møder stærke modstandere og gode udfordringer, så det er ikke lykkedes endnu. Vi har
tre spillere udover mig, som spiller på KUV,
henholdsvis 99, 98 og 97. Det er sjovt også at
have nogle af sine venner at dele oplevelsen
med.
I KUV-sammenhæng startede jeg som tilskuer. Jeg blev ikke valgt til at komme til udtagelsen de første to år, derfor kunne jeg se
nogle af mine holdkammerater prøve kræfter med det. Jeg var med ude og kigge begge
år, så jeg lærte også, hvordan systemet fungerede. Min største drøm var, at jeg selv en
dag kunne få chancen. Det gjorde jeg så det
tredje år.			
Jeg oplevede nogle stærke konkurrenter, og
det var slet ikke ”piece of cake”. I løbet af
de to udtagelser prøvede jeg mine fysiske
grænser af, fordi udtagelserne var lange,
og fordi der hele tiden var pres på. Det var

Emil, Egtved IF

sjovt at opleve, hvor stille alle var i omklædningsrummet før udtagelsen. Jeg blev helt
vildt glad, da jeg fik at vide, at jeg var blevet
valgt. Desværre kom nogle af mine holdkammerater ikke med, og jeg kendte selv til den
følelse, som de gik rundt med. Jeg var selv
helt vildt glad, og jeg glædede mig bare til
den første træning.
Jeg glemmer den aldrig. Det var et vanvittigt stormvejr, og vores kegler, mål og bolde
blæste rundt omkring. Selvom vejret var
dårligt, havde vi en rigtig god træning. Jeg
synes også, at det kendetegner KUV, at selvom banerne var dårlige, vejret var dårligt og
mange var trætte efter kampe i klubberne,
var træningen god hver eneste gang. Måden
man træner på, er også fantastisk. Det er en
fed teknisk træning, hvor vi træner pasninger, hurtige fødder, presspil og det at gøre
angreb og dueller færdige, hver gang.
Det at være med i KUV er hårdt arbejde, og
jeg prøver til hver træning at vise, at jeg fortjener at være der. Jeg tænker også meget
over at være parat, spise ordentligt og koncentrere mig hele tiden under hver eneste
øvelse til træningen. Jeg træner også lidt selv
derhjemme, da jeg er en lille fyr, så jeg laver
”planken” og mine mave- og armbøjninger
næsten, hver aften.		
Jeg har også oplevet, at man møder en masse nye kammerater, fra mange af de hold,
man spiller kampe mod til daglig. Vi snakker
meget sammen. Det er rigtigt fedt at kunne
prale lidt overfor de andre, hvis man har slået dem i en klubkamp.
Man føler også en stor stolthed over at
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repræsentere sin klub, når forældre fra
andre hold kigger på, at man træner. Også
da vi spillede byholdsturnering, og da vi var
på Jokri-Park og spille forkamp. Det gør, at
man vil vise sit hold frem, og man vil gøre sit
bedste hver eneste gang.
Jeg har haft stor glæde af KUV. Jeg har fået
udvidet min horisont, lidt væk fra lille Egtved, så jeg følger også med, når mine nye
venner spiller. KUV er en stor udfordring, det
er vildt sjovt og jeg kan kun sige gode ting
om det. Jeg håber, at alle dem, som kommer
med i KUV-samarbejdet, vil have det lige så
fedt, som jeg har haft det.
KUV-året sluttede med en personlig samtale
med KUV-træner Jan Erik. Det var en super
afslutning på min KUV-karriere. Den var ligeså seriøs som træningen. Man følte, at der
var arbejdet grundigt med, hver enkelte spiller. Stor tak til Jacob og Jan Erik, som jeg har
været vildt glad for at have som trænere.
Emil Rosengreen Nielsen,
Egtved IF

Magnus Thomsen Lund
– fra Gauerslund til KUV til VB

Hej, jeg hedder Magnus Thomsen Lund, og
jeg spiller for VB U-13 Mesterrække.
Det hele startede med at jeg i marts skulle
til KUV udtagelse. Det var min træner, Brian
Larsen, der mente, jeg havde en chance for
at blive udtaget.
Jeg var rigtig spændt op til den første udtagelse, men jeg blev rigtig syg den uge og
kunne ikke komme… Og så var jeg meget
ked af det. For så tænkte jeg, at nu gik det
jo helt galt…Men heldigvis måtte jeg godt
komme til den næste udtagelsesdag.
Jeg var helt vildt nervøs op til KUV-udtagelsestræningen, og jeg var bange for, at de
ikke lagde mærke til mig. Jeg havde også lidt
ondt i lysken, inden træningen gik i gang,
men så snart vi kom i gang, gik det lige så
stille væk, og så gik det godt. Min papfar
Søren var med på sidelinjen og bakkede mig
op. Efter udtagelsestræningen fortalte Søren
mig, at de havde sagt gode ting om mig, men
vi måtte vente i 14 dage tror jeg, inden jeg
fik endelig besked. Så da min mor fortalte
mig, at jeg kom på KUV, blev jeg rigtig glad.
Det var nok det fedeste, der kunne ske.
Så startede jeg med at være med til KUV træningen, og det var rigtig godt. Der er bare
så mange gode fodboldspillere og en masse
konkurrence. Så det er svært at vide, om man
gør det godt nok. Men vi trænede en masse
gode ting, og jeg lærte en masse. Det er godt
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Magnus, Gauerslund

at spille sammen med så mange andre gode
spillere. Jeg var faktisk nervøs og bange hver
gang for, om de lagde mærke til mig og syntes, jeg var god nok.
Det gjorde de heldigvis. Min træner Brian
blev kontaktet tidligt i foråret og snakkede
med min mor og papfar, om jeg havde lyst
at starte med at spille i VB. Det fortalte de
mig ikke, for de ville lige tænke lidt over det,
og Brian ville jo også godt beholde mig lidt
længere…
Men efter et par KUV træninger mere, og
en god snak med en forælder til en ældre
VB-spiller, besluttede de at sige ja tak til, at
jeg skulle til VB. Så til den næstsidste KUV
samling i foråret blev jeg budt velkommen til
VB’s mesterrækkehold af Carsten Hansen, og
det er nok det bedste, der kunne ske.
Jeg startede med at spille for VB i uge 29 i
sommerferien, og det er bare gået så godt.
Vi skulle være sammen i uge 30 og 31 også
for at spille os sammen. Vi var et helt nyt
sammensat hold, fuld af gode spillere fra forskellige klubber og nogle fra KUV. VB havde
ansat en ny træner Morten til at træne os, og
det var godt.
Vi har siden sommerferien trænet fire gange
i ugen, og jeg har lært utroligt meget og fået
gode kammerater på holdet. Vi har været
tilmeldt mesterrække U-13 og har spillet
mange kampe, og vi blev nummer 2. Nu er
vi i mesterrække 1, så næste år bliver rigtig
spændende. Til træning laver vi meget teknisk træning og næsten alt, vi laver, er med
en bold. Der er ikke så meget, hvor man bare
skal løbe. Vi spiller tit ”jæger” og ”flipper”
og ”1 mod 1”. Det er meget sjovt.
Jeg tager bussen fra Gårslev Skole hver efter-

middag og sidder i bussen ca. en time i alt,
så tager jeg en ny bus, der kører fra Banegården i Vejle ud til VB Parken. Her mødes vi
et par stykker og hygger os, indtil træningen
går i gang. Min mor henter mig efter træning, og så har jeg fri ved 17.30 tiden…
Jeg har spillet både midtbane og angriber på
holdet. Jeg kan bedst lide at spille angriber,
men midtbane er også godt! Jeg glæder mig
til at træne på kunststofbane i vintersæsonen og til at spille træningskampe og især
til, at det starter igen med turneringer til
foråret.
Jeg elsker at spille fodbold!
Magnus Thomsen Lund

Rasmus Henriksen

Jeg hedder Rasmus og er 13 år. Jeg er en
dreng, hvor fodbold fylder og betyder rigtig
meget i mit liv.
Jeg startede som ganske lille i Give Fremad,
hvor jeg spillede i mange år.
I 2010 blev jeg udvalgt af min daværende træner til at prøve KUV og ja, hvad var
egentlig KUV?
Jeg mødte op til første prøvetræning sammen med mange andre meget spændte
drenge, for hvad skulle der ske? Vi skulle
træne forskellige øvelser, samtidig med der
stod nogle og lurede på os, for ud af alle os
drenge skulle der kun gå 16 videre, så der

skulle ydes 100 procent, så man kunne gå
igennem nåleøjet og alligevel var ingenting
sikkert. Vi skulle igennem 2 prøvetræninger i
alt og denne var kun den første.
Da jeg kom hjem og sad over aftensmaden
og fortalte mine forældre om dagens træning, blev jeg ringet op, og i den anden ende
var der en, der fortalte, at jeg var gået videre. De havde set, hvad de skulle se, så jeg var
jublende glad. Kan huske, at jeg sov rigtig
godt den nat.
I løbet af efteråret trænede vi ude i de
forskellige klubber - mange lærerige træningspas – og vi fik et godt kammeratskab.
Vi havde nogle superdygtige, sjove og søde
trænere, og så lærte/spillede vi en masse fodbold.
Til sidste træning var vi til en spillersamtale,
hvor der blev snakket om forskellige ting,
som bl.a. spillerprofil og fremtid. Samtidig
fik jeg tilbud om at komme ind til VB og vintertræne med deres daværende U-12 mesterrækkehold, et tilbud jeg straks takkede ja til,
det blev også en lærerig og spændende tid.
Da sæson 2011/12 startede, syntes jeg, at
jeg havde fået en masse nyt med i rygsækken, men ikke nok. Der skulle ske noget nyt,
nogle nye udfordringer, derfor valgte jeg at
skifte Give Fremad ud med Skibet IF.
Tiden var kommet til, at KUV kaldte igen i år,
jeg var forhåndsudtaget, så jeg sprang prøvetræningen over.
Denne gang var det noget andet at skulle af
sted. Jeg vidste, hvad der ventede med nye
kammerater, nye trænere, nye udfordringer
og en masse fodbold. Jeg fik tilbudt at træne
med VB U-14 mesterrækkehold i efterårsferien og at komme med til KUV-match weekenden efter, og I kender nok mit svar…!
Vi skal efter den afsluttende træning til spillersamtale igen, det glæder jeg mig til, har
jo prøvet det før, men kender ikke svaret…
og dog, jeg ved, at jeg skal vintertræne med
VB`s U-14 drenge, men jeg kender ikke svaret for fremtiden, det må tiden vise…(efter
deadline er Rasmus Henriksen blevet tilknyttet VB, red.)
En ting er sikkert, KUV har givet mig rigtig
meget, det, jeg har oplevet kan ingen tage
fra mig, noget jeg altid vil huske på som en
fantastisk samt oplevelsesrig tid.
Rasmus Henriksen

Rasmus, Give

PS. Rasmus' forældre synes lige, der skal lyde
en stor tak til alle de personer, der står bag
KUV for det kæmpe stykke arbejde og al den
tid, de lægger i det, og for det de har givet
vores fodboldglade drenge.
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Scouting
Endnu et år er gået i Vejle Boldklub Kolding,
og vi har på vores nu andet år i scout-afdelingen taget flere spændende og udviklende
skridt. Vi kan mærke, når vi er ude, at vi faktisk er mere synlige end vi gik og troede –
vi er blevet en afdeling, som andre klubber
ønsker at kopiere, og flere er i gang, hvilket
jo er dejligt. Dejligt, fordi vi går meget højt
op i, at vi er synlige, når vi er ude. Vi er ærlige
og åbne, og vi er meget påpasselige med at
overholde de retningslinjer, som DBU har
udstukket under ”etik og moral.” At andre
klubber ønsker at lave noget lignende, er jo
en stor cadeau!
Vi har i det daglige et godt og tæt samarbejde med amatørafdelingen (Henrik Jakobsen og trænere) samt talentsektoren (Lasse
Christensen og trænere). Det er i fællesskab
lykkedes os at få tilknyttet spillere til begge
afdelinger - i løbet af 2011 har vi fået fire
spillere til vores amatørafdeling og syv spillere til talentsektoren, som i dag er en del af
Vejle Boldklub Kolding.
Vi ønsker i afdelingen at have et tæt samarbejde med klub, forældre og spiller. Derfor
gør vi meget ud af samtaler, information og
måden, vi generelt håndterer alle tre parter
på. Vi ønsker at have spillerne i forløb gennem nogen tid, så vi giver spilleren og forældre et godt indtryk af klubben, og dermed

Jeppe Hansen, årgang 96 - tidligere Tønder SF - nu Vejle
Boldklub Kolding U-17 Liga.

Abnor Muccoli, årgang 99 - nuværende klub Fredericia fF spiller i forløb hos Vejle Boldklub.

giver dem gode betingelser for at tage den
rigtige beslutning, når den nye klub - og dermed fremtid - skal vælges.
Vi har spillere i forløb fra U-13 - U-16. Lige p.t.
har vi 17 spillere i forløb og er i dialog med
yderligere syv. Alle disse kontakter med klubber og forældre kører via Carsten S. Hansen
(KUV-koordinator). Han har førstekontakten,
så vi sikrer, at det kører på rette vis, og alle
får den samme information, vigtigt for os.
En af vore mange spændende opgaver består
blandt andet i at afholde Talentskoler. Dem
holder vi i skoleferierne sammen med vore
egne hold – uge 7, påsken og uge 42. Dette
er med stor succes, for vi kan derigennem
få set de spillere, vi har i forløb, træne i det
miljø, som Vejle Boldklub Kolding jo har i det
daglige. Herudover laver vi 2-3 skoler KUN
med spillere udefra. Den sidste blev afholdt
den 20. november med efterfølgende kamp
og spisning til kampen mellem Vejle Boldklub Kolding – Randers FC i 1. division – en
god kamp at se.
Efterhånden er vi kommet op på at være 30
scouts og dækker hele landet samt Nordtyskland, så vi har fået etableret et rigtig godt
netværk, hvilket, vi kan mærke, begynder at
fungere mere og mere effektivt. Vi er blevet
meget mere målrettet i vores søgen efter
talenter, end vi var på det første år – så en
stor ros og tak til vore scouts, I gør et kæmpe
stykke arbejde!
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For at motivere og videreuddanne vore
scouts afholder vi nogle gange om året det,
vi kalder et ”scout-arrangement” – det har
vi også gjort to gange i år. Første arrangement startede i VB-Parken med gennemgang
af vores spillestil. Efterfølgende tog vi til et
stævne i Horsens og scoutede. Da dette var
overstået med et voldsomt regnskyl, tog vi
igen til VB Parken, hvor der var sørget for lidt
til mund og gane – her gennemgik vi dagens
oplevelser og hyggede. Den 20. november –
samme dag som Talentskolen – var vi igen
samlet for at tale målsætning for kommende år. Ligeledes synes vi, at det er vigtigt at
skabe dialog mellem de forældre, spillere og
scouts, som jo til dagligt skal ses til kampe i
marken – det gør hverdagens dialog og nærhed lidt nemmere. Vi var alle efterfølgende
til kamp og spisning på stadion – en rigtig
god og hyggelig dag.
Jeg vil gerne nævne her til sidst, at man som
scout - og en del af talentsektoren i klubben – synes, det er fedt at sidde på stadion
sammen med vore scouts udefra og her se,
at vi bruger så mange af vore unge talenter
på førsteholdet. Stor ros til klubben for det,

og at vi så samtidig har gjort det godt og lykkedes med rigtig mange ting på førsteholdet
er jo fantastisk.
René Lybek Hansen, scoutkoordinator
rh@vejleboldklubkolding.dk

Malte Olsson, årgang 99 - tidligere Strib IF - nu Vejle Boldklub U-13 Mester.

• Ekspresskørsel
• Budkørsel
• Kranarbejde
• Containerservice
• Lagerhotel
• Containertømning
• Terminalgods
• Opmagasinering
• Flytteopgaver
• Firmaflytning
• Privatflytning
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2011 i talentsektoren

Lasse Christensen

Flere begivenheder og forandringer har
mødt talentsektoren i Vejle Boldklub i 2011,
og en af de store af disse er jo, at U-17- og
U-19-holdet kom med i samarbejdet med
Kolding og derfor ligesom førsteholdet nu
hedder Vejle Boldklub Kolding. Samarbejdet
har på ungdomsniveau betydet, at U-17- og
U-19-holdet nu spiller hjemmekampe på Kolding Stadion. Flere projekter for at styrke
sammenholdet og samarbejdet mellem klubberne er sat i gang. U-13-, U/14- og U-15-holdene har flere gange trænet på tværs af
klubberne, og til Merrild Match i november
stillede Vejle Boldklub Kolding med fælles
hold, hvor spillere fra VB og Kolding IF deltog. Ligeledes er Kolding IF ved at starte et
mikroakademi op på samme måde, som har
givet stor succes i Vejle Boldklub.
2011 var også året hvor Vejle Boldklub Kolding fik tildelt den højeste ungdomslicens,
A+. Denne licens gives til de klubber, der præsterer de bedste udviklingsmiljøer i Danmark
og samtidig har en del spillere repræsenteret
på de danske U-landshold. Begge U-hold er
derfor igen i år at finde i landets bedste ungdomsrækker U-17- og U-19-ligaen.
I forbindelse med samarbejdet omkring Vejle
Boldklub Kolding har man fra klubbens side

valgt i endnu højere grad at satse på egne
talenter, og denne satsning har medført et
ændret setup omkring førsteholdet. Her er
A+ træner Lasse Christensen, U-19-træner
Kim Engstrøm og U-17-træner Nikolaj Primdal nu en del af trænerstaben omkring 1.
Divisionsholdet. Dette bevirker, at førsteholdet spiller efter samme spillestil som alle
ungdomsholdene med udgangspunkt i et
aggressivt pres og boldbesiddelse. Samtidig
letter det overgangen for klubbens egne
ungdomsspillere, at der er trænere omkring
spillerne, som de kender og føler sig trygge
ved. Christian Clarup, som det sidste år har
varetaget den fysiske træning i talentsektoren, er nu også en integreret del af divisionsholdets træning, således spillerne hele tiden
kan flyttes imod næste step i deres udvikling.
Flere ungdomsspillere har derfor allerede nu
været inde og snuse til førsteholdsfodbold,
hvor Oliver Thychosens meget fine præstationer står som et lysende eksempel på, at skellet mellem U19 fodbold og seniorfodbold er
blevet mindre i Vejle Boldklub Kolding.
Til sidst skal nævnes to meget flotte præstationer af Derrick Nissen og Patrick Jensen, som var med på det meget succesfulde
U-17-landshold, som først meget overbevisende vandt EliteRound, og dermed blev
seedet til EM slutrunden, hvor Tyskland blev
endestationen i semifinalen efter flotte pulje
sejre over store fodboldnationer som Frankrig og England. Det flotte resultat til EM
betød, at de to og resten af U-17-landsholdet
skulle en tur til Mexico for at spille VM. Denne oplevelse, og det at spille mod de bedste
spillere i verden på sin egen årgang, modner
spillerne og er derfor også en faktor, når Vejle Boldklub Kolding gerne vil bringe spillere
igennem til førsteholdet.
Lasse Christensen
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Årsberetning for herreungdom 2011
Som indledning til dette
indlæg ønskes stort tillykke til klubbens tre jyske
vinderhold, nemlig U-15 M
piger (pokal), U-15 B piger
(JM) samt U-14 A drenge
(JM), hvor sidstnævnte
bedrift samtidig betød, at
U-15 afdelingen for førHenrik Jacobsen,
ste gang nogensinde fra
formand ungdom
efteråret 2011 kunne lade
sig repræsentere i både U-15 M1 og U-15 M2.
Dernæst naturligvis en pointering af glæden
ved atter at have fået en hjemmebane på det
pragtfulde anlæg VB Parken. Det var efter to
års længsel en stor tilfredsstillelse atter at
kunne byde udehold og dommere velkommen til VB Parken. Vel har vi stadig et stykke vej at gå – primært omkring disciplin og
”passen på” anlægget – men nu er de ydre
rammer i hvert fald nær det perfekte.
Om det skyldes ibrugtagen af VB Parken eller
andre omstændigheder, vides ikke, men det
er et behageligt faktum, at ungdomsafdelingen i 2011 har fået tilgang hos næsten alle
aldersgrupper. Selv i de ældste ungdomsårgange er der blevet flere, og ser man på U-5
– U-12 piger og drenge, så er der sket næsten
en fordobling af antallet af medlemmer.
Vejle Boldklubs Mikroakademi under ledelse
af Jan S. Hansen tiltrækker nu ikke kun børn
fra nærområdet, men også børn fra udkanten af KUV-området. Desuden har projektet
vakt genlyd hos øvrige talentudviklingsklubber, og selv DBU har forespurgt til indhold
og struktur.
I 2011 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-15, U-14 og U-13 har kvalificeret sig til forårets bedste M1-rækker, U-17 til M2, mens
U19-holdet fortsætter i U-19 A.
Lige så god en oplevelse det er, hver weekend at følge de mange VB-talenter, som nu
optræder på og omkring klubbens 1.divionshold, lige så stor udfordring er det fortsat
at fastholde vore U-19-spillere over i herreseniorregi. På trods af godt samarbejde med
herresenior, er vi heller ikke i 2011 lykkedes
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med dette, og problemstillingen er et klart
fokusområde for 2012.
Hjemmesiden bliver mere og mere informativ og udgør i dag klart klubbens foretrukne
medie for kommunikation og information
såvel internt som eksternt. Vi skal dog som
brugere – og det gælder både ledere, trænere samt spillere/forældre – være bedre til selv
at benytte os af hjemmesiden, så den også
i fremtiden opnår den fulde anvendelighed.
Informationer
omkring
hold-,
bane-,
omklædningsproblematikker,
medlemsrestancer og meget mere er fornemt blevet
formidlet af vore ungdomsafdelingsledere
Carsten, Lars, Maiken og Jes, som jeg takker
for et rigtig godt samarbejde. Desuden har
Ivan bistået fornemt på de mere tværgående
projekter.
Også en stor tak til
-	
Vivian for et efterhånden mangeårigt
samarbejde i sekretærrollen;
-	Lasse og øvrige VBS-trænere for super
samarbejde i vor talentudvikling på tværs
af aldersgrupper og tilhørsforhold;
-	Anette som ansvarlig for DBU`s Fodboldskole;
-	Carsten Hansen som kontakt og sparring
over for områdets KUV-klubber;
-	Carsten Quist og Finn Poulsen som kampfordeler og klubsekretær.
Vi har hen over 2011 deltaget i mere end
1000 ungdomskampe fortrinsvis i Danmark,
men også i udlandet, og vi har i det forgangne år kun i ganske få tilfælde haft indberetninger omkring dårlig opførsel. Tak for det.
Ser man til sidst frem imod 2012 må vore fælles udfordringer være:
-	En fortsat optimering af forholdene i VBParken. Vi skal være bedre til at tage vare
på anlægget og vore rekvisitter og hele
tiden påtænke de flotte forhold, vi nu
har til rådighed.
-	En bedre styring/struktur i de ældste
årgange med fastholdelse af vore medlemmer som overordnet mål. Vor ungdomskonsulent på dette område er nu
mere bekendt med vore medlemmer,
deres ønsker og forventninger, og dette
sammen med den fortsatte udvikling af

vort U-21-hold giver forhåbninger til
2012.
- En strukturering af træningsprincipperne
i U-13-U-15 til sikring af overgangen fra
Mikroakademiet til de øvrige aldersgrupper. Rasmus har bistået fornemt i 2011,
og dette arbejde skal vi nu have udbygget.
- Opstart af VB`s Udviklingscenter (læs: fritidsordning) i VB Parken.
-	Etablering af stævner/træningsarrangementer i VB Parken.
- Identifikation af flere ressourcepersoner
til varetagelse af opgaver af såvel praktiske art som løsning af mere administrative opgaver.
Afslutningsvis skal lyde en tak for en fantastisk indsats fra vore ungdomsledere og ungdomstrænere samt for god opbakning fra
spillere og forældre.
God jul til alle og på gensyn til endnu et
aktivt VB-ungdomsår i 2012.
Henrik Jacobsen,
ungdomsformand

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

NØRUP MEJERI
J. R. Beierholm Poulsen
Nørup, 7182 Bredsten
Telefon 75 88 30 16
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U-19 Drenge
I foråret bestod U-19 afdelingen af to hold, et ligahold
under DBU samt et hold i
A-rækken under JBU.
Ligaholdet klarede sig efter
forventningerne og placerede
sig midt i tabellen.
Carsten Quist
A-rækkeholdet klarede sig
meget tilfredsstillende ud fra
det spillermateriale, som de havde til rådighed, og sluttede midt i rækken
Sæsonen startede ellers med en rimelig tilslutning til de første træningskampe, der
foregik på vores nye kunstbane i den nye
og lækre VB Parken, så i forhold til mange
andre klubber har vi mulighed for en optimal
opstart på turneringerne.
Da vi så rykkede på græs, forsvandt interessen for fodbold hos de unge mennesker,
og arbejde og andre fritidsfornøjelser trak,
hvilket åbenbart er et stort problem for alle
klubberne i Vejle-området. Et problem, som
vi i fællesskab må prøve at klare, så interessen for vor vidunderlige sport kan bibeholdes
Efter sommerferien fik vi en hel masse nyoprykkede fra U-17 afdelingen, hvilket betød,
at vi prøvede at tilmelde et ekstra hold i
B-rækken under JBU her i efteråret, men det
blev ikke den store succes. Holdet sluttede
sidst i puljen trods en stor indsats af især trænerteamet, Ismet og Selim, som var sat på en
utaknemmelig opgave, idet der kun kom få
til træning. I flere kampe måtte man spille
med kun 9-10 spillere til kampene, hvilket
selvfølgelig slet ikke er optimalt, så herfra
sendes en stor tak til Ismet og Selim for deres
indsats.
Vores A-hold spillede i store dele af efteråret
en flot gang fodbold, men måtte til sidst
desværre give slip i toppen og sluttede lidt
skuffende midt i tabellen. Trænerne omkring
holdet, Søren Laulund og Ole Rasmussen,
skal også her have stor ros for deres indsats
- altid positive og rigtig gode til at lære fra
sig. Problemet til sidst var dog desværre, at
vores ligahold samt serieholdene trak lige
rigeligt på vores spillere, således at vi ikke
kunne stille i stærkeste opstilling hverken på
A- eller B-holdet.
Vores ligahold har i efteråret skuffet meget
med deres resultater og ligger her inden den
sidste kamp i bunden.
Alle spillere, trænere og andre omkring
holdene skal have en stor tak for det store
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arbejde, som I har lagt i det trods de meget
vanskelige vilkår.
Jeg vil ønske alle spillere og trænere en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår og håber at
se jer alle samt gerne flere næste år.
Carsten Qvist,
afdelingsleder

U-19-Ligaen forår 2011

Vejle Boldklubs U-19-Ligahold sluttede sæsonen 2010/2011 på en 6. plads i U-19-Ligaen
med 39 point og en målscore på 57-56 efter
26 kampe. Inden begyndelsen på foråret lå
vejlenserne godt til i medaljekampen med
23 point for 13 kampe, men desværre var
forårets periode uden sejre lige lang nok til,
at holdet sluttede uden for medaljeplaceringerne, som man ellers lå til i lang tid. Efter en
3-1 sejr over Silkeborg spillede Vejle Boldklub
otte kampe i streg uden sejr – det blev til syv
nederlag og en enkelt uafgjort. Så betød det
ikke så meget i forhold til stillingen, at de to
sidste kampe i foråret blev vundet med henholdsvis 5-2 over AGF/Viby og 2-1 over Randers på udebane.
Holdets profiler var bl.a. kvartetten fra
årgang 1992 - Alexander Scholz, Denis Fazlagic, Jeppe Andersen og Jonas Faaborg – og
mens de spillede hele efterårssæsonen på
U-19-holdet, var de mere fraværende i foråret, da de prøvede kræfter med divisionsholdet, og det er en del af forklaringen på et
forsømt forår.
- Jeg tror ikke, at vi i foråret har kunnet
stille med de samme 11 spillere to kampe i
streg, mens vi i efteråret kunne stille med
de samme 11 til hver kamp. Foråret har
været meget ujævnt på den front. Vi bliver
selvfølgelig målt på, hvor mange spillere vi
kan levere op igennem systemet, og fire spillere fra en årgang er meget flot, sagde Kim
Engstrøm til www.vejleboldklubkolding.dk i
et tilbageblik på sæsonen, hvor han pegede
på Jeppe Andersen som årets spiller.
- Set over hele sæsonen, så havde vi en målsætning, der hed top 5. Og det er klart, at
den har vi ikke indfriet med en 6. plads, men
vi er trods alt kun et point fra 5. pladsen. Det
er små ting, der afgør, at vi ikke er i top 3. De
seks tophold, som vi er en del af, har været
meget lige. Brøndby (vinderne, red.) har
været helt suveræne, og de fem øvrige hold
har været meget tætte, og det kunne lige så

godt have været os, der var blevet 3’er eller
4’er, sagde Kim Engstrøm.
- Vi spillede rigtig godt i efteråret og var inde
i en super periode, hvor vi kun tabte til FC
Midtjylland, af de øvrige tophold. Og det
var klart, at med så god en efterårssæson (7
sejre i 13 kampe, red.) så havde vi også forhåbninger om, at foråret kunne slutte med
medaljer, og det havde vi også efter de første
tre kampe i foråret. Men så skete der selvfølgelig nogle ting i klubben, som gjorde, at vi
blev lidt hårdere ramt end forventet. Og det
kom vi os ikke over, før de sidste par kampe.
Og på den måde er foråret ikke helt lige så
godt som efteråret, sagde Kim Engstrøm,
som så sit hold få point mod næsten alle hold
i løbet af sæsonen:
- De hold vi tabte til i efteråret - OB, AaB og
Randers Freja - dem slog vi her i foråret. Det
eneste hold, vi ikke har fået point mod i hele
sæsonen, er FC Midtjylland. I efteråret slog
vi både Brøndby (4-1, red.) og Lyngby (6-2,
red.) suverænt, og fraset FC Midtjylland,
fik vi point mod alle top 6-holdene i efteråret, mens vi i foråret tabte til de hold, og
det afgør, at vi slutter som 6’er, sagde Kim
Engstrøm, der i løbet af foråret så de to
bundhold, AB og FK Viborg, rejse fra Vejle
med sejre, og havde vejlenserne vundet de
to kampe, var målsætningen i hvert fald blev
indfriet.
Henning Jepsen

U-19 Drenge Ligaen, slutstilling forår 2011
Kampe, Mål og point

		
1 Brøndby		
2 Lyngby		
3 FC Nordsjælland
4 FC København
5 FC Midtjylland
6 Vejle		
7 Randers Freja
8 OB		
9 Silkeborg		
10 FK Viborg		
11 Esbjerg		
12 AB		
13 AaB		
14 AGF/Viby		

k
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

v
18
15
13
13
11
12
11
11
10
7
8
6
6
5

u
4
4
7
7
7
3
4
3
4
9
6
6
5
3

t
4
7
6
6
8
11
11
12
12
10
12
14
15
18

mål
Point
56 - 22
58
53 - 36
49
60 - 30
46
53 - 34
46
56 - 49
40
57 - 56
39
46 - 46
37
46 - 51
36
54 - 62
34
30 - 40
30
34 - 46
30
25 - 47
24
36 - 48
23
27 - 66
18

t
1
2
3
1
3
2
1
4
7
6
6

mål
Point
21 - 11
20
20 - 7
19
20 - 11
19
17 - 11
17
16 - 14
15
16 - 19
14
14 - 8
13
15 - 21
8
9 - 24
7
12 - 23
6
10 - 21
6

U-19 Drenge Ligaen, efterår 2011
Kampe, Mål og point

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

k
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

u
2
1
1
5
3
5
7
5
1
3
3

U-19 Liga
Siddende: Frederik Brochstedt, Nicklas Eriksen, Bogi Reinert Pedersen, Jeppe Kirk, Jacob Poulsen, Jonas Malberg, Derrick
Nissen, Mikkel Bertelsen. Stående: Susanne Damgaard (fysioterapeut), Brian Rasmussen (træner), Christian Frandsen, Jonas
Dalstrup, Nicklas Ullum, Patrick Jensen, Benjamin Hansen, Ronni Nordnæs, Sebastian Spornberger, Christian Clarup (fysisk
træner), Kim Engstrøm (træner) Bagest: Matthias Nielsen, Oliver Thychosen, Niels Bisp Rasmussen, Jakob Nielsen, Kasper Høst
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U-19 Ligaen efterår

Vejle Boldklub Kolding ligger efter en skidt
efterårssæson på 11. og sidstepladsen i
U-19-Ligaen. Klubbens ældste ungdomshold
har seks point og en målscore på 10-21 efter
ti kampe, mens FC Nordsjælland har samme
pointtal men en bedre målscore.
Placeringen er lidt en skuffelse, således havde U-19-træner Kim Engstrøm følgende mål
for sæsonen, da han inden første kamp talte
med www.vejleboldklubkolding.dk
- Vores målsætning er at slutte i top 5, og det
er en meget realistisk målsætning med tanke
på den spændende trup, som vi råder over,
sagde Kim Engstrøm.
Efter et 1-3 nederlag til AGF/Viby i premierekampen på hjemmebanen Kolding Stadion
kom U-19-holdet ind i en god stime med fem
point i de næste tre kampe. Først blev det
0-0 ude mod AaB, hvorefter holdet ude slog
Esbjerg fB 2-0 på mål af nytilkomne Mikkel
Bertelsen og Nicklas Eriksen. Den sidste kamp
mod FC Nordsjælland også på udebane endte 1-1 – Niels Bisp Rasmussen udlignede for
gæsterne i det 90. minut.
Efter tre kampe med fem point blev det kun
til et point i de sidste seks kampe, da holdet efter fire nederlag i træk spillede 2-2 i
Randers den 13. november. Begge mål blev
scoret af U-19-landsholdsspilleren Oliver Thychosen.
Efter 2-2 kampen havde Kim Engstrøm følgende kommentar til hjemmesiden:
- Det er okay, at kampen ender 2-2. Det, vi
havde talt om i ugens løb, var, at vi skulle til
at vise nogle helt andre attituder end dem, vi
har vist i de seneste kampe. Og på den konto
leverede spillerne rigtig godt. Og i forhold til
den periode, vi har været inde i, var det rigtig vigtigt, at vi fik et point. Jeg synes, vi er
ligeså tæt på at score til 3-2, som de er, men
kampen kunne også være endt 3-3 eller 4-4,
sagde Kim Engstrøm.
Efterårets sidste kamp - mod topholdet fra
Brøndby - blev tabt 2-1 efter en rigtig godt
præstation fra Vejle-Kolding holdet. Jonas
Dalstrup kom på scoringstavlen for hjemmeholdet.
- Brøndbys havde et topholds held i dag.
Jeg synes, resultatet er en smule misvisende,
for vi spiller en rigtig god omgang fodbold,
og det er måske noget af det bedste, vi har
spillet i denne halvsæson. Kampen er jævnbyrdig hele vejen igennem, og jeg er meget
tilfreds med spillernes præstation, sagde Kim
Engstrøm efterfølgende til
www.vejleboldklubkolding.dk.
Henning Jepsen
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U-19 A

Forår
Foråret sluttede med en fjerdeplads efter
mange uafgjorte kampe. Vi spillede fem
kampe uafgjort (2-2), ud fra en lidt smal trup
og en stram disciplin. Vi tabte kampene klart
til Bredballe og fuldt fortjent, at de vandt
puljen i foråret. Vi havde ingen hjælp fra
Liga-truppen, da de havde mange skader. Vi
måtte også aflevere spillere til serieholdene,
så det indebar, at nogle af vores spillere måtte spille både lørdag og søndag.
Efterår
Her startede vi op med en helt ny trup. Vi var
omkring 20 – 25 stykker til træning, hvilket
bevirkede, at intensiteten steg gevaldigt, og
der måtte kæmpes om pladserne til A-holdet. Vi nåede at spille to opvarmningskampe
til den nye sæson, hvor vi bl.a. slog Odder og
Dalum (U-19 M). Set ud fra spillermaterialet
havde vi, Ole og Søren, et forsigtigt håb om
at kvalificere os til mesterrækken til foråret
2012.
Turneringen gik i gang, og vi spillede noget
positivt fodbold, som betød mange mål, da
vi havde mange offensive kræfter – hvilket
dog også gav os store problemer forsvarsmæssigt. Vi tabte afgørende kampe midtvejs
i turneringen, hvor vi kom bagud ret tidligt i
kampene. Det bevirkede, at vi skulle kæmpe
os tilbage i kampene igen – hvilket vi ikke
formåede at gøre. Det betød, at vi måtte
slutte på tredjepladsen.
Vi vil takke spillerne for deres positive humør
og indstilling til tingene. Altid klar til en dialog omkring mandskabsbehandlingen og
taktiske elementer i spillets faser.
Ole Rasmussen og Søren Laulund
U-19 Drenge A/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Bredballe IF
2 Nr. Bjært/Strandhuse IF
3 Vejle FC 		
4 Vejle B 		
5 Vinding SF
6 Fr. KFUM/Fr. FF

k
10
10
10
10
10
10

v
9
5
4
3
3
0

u
1
3
2
5
1
0

t
0
2
4
2
6
10

mål
Point
44 - 14
28
26 - 14
18
29 - 20
14
24 - 18
14
16 - 43
10
0 - 30
0

v
6
6
4
4
2
0

u
4
2
3
2
2
3

t
0
2
3
4
6
7

mål
Point
35 - 16
22
44 - 22
20
46 - 31
15
30 - 35
14
25 - 43
8
4 - 37
3

U-19 Drenge A/11 efterår
Kampe, Mål og point

		
1 FC Horsens		
2 Ry/Sorgenfri		
3 Vejle 		
4 Tørring/Ølholm
5 Vinding SF
6 Bredsten IF

k
10
10
10
10
10
10

U-19 drenge A: Bagest fra venstre: Ole Rasmussen (Holdleder), Frederik Bilde, Jacob Boisen, Anders Thomsen, Jonas Dalstrup,
Benjamin Hansen, Frederik Dvinge, Jens Nielsen, Søren Laulund (træner)
Forrest fra venstre: Djulijan Alijevic, Frederik Pedersen, Anders Schytz, Kristoffer Skjærlund, Niklas Nymand, Mads Andersen,
Joakim Jensen

BRUDEKJOLER og SELSKABSTØJ

- til ham og hende

Dæmningen 10 · 7100 Vejle · Denmark · Telefon 75 82 90 91
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U-19 B

Efterår
Tak for en god og spændende sæson, hvor vi
ikke var med helt fra start af.
Vi trådte til inde i efterårssæsonen. Vi har
haft et godt socialt forhold på holdet, men
seriøsiteten var der ikke, når det kom til kampene Grundet frafald og mangel på opbakning var vi var nødsaget til at aflyse den sidste kamp.
Vi har ikke på noget tidspunkt været 14
mand til en eneste kamp.
Til gengæld vil vi rose de spillere, som var
med til kampene mod Hatting på hjemmebane og udebane, hvor vi spillede uafgjort
begge gange efter at have været bagud i
begge kampe. I ingen af de to kampe havde
vi udskiftningsspillere. En kamp mere, vi vil
udpege, var mod topholdet Juelsminde, hvor
vi spillede lige op med dem i første halvleg.
Alle kæmpede rigtig godt, men i anden halvleg tabte spillerne pusten, idet nogle af dem

havde spillet for serie 3 dagen før. Endnu en
kamp uden reservespillere.
Når vi skulle til udebanekampe, var der ikke
nogen, der ville køre, hvilket også var et
stort problem. Spillerne mødte ikke altid op
til træning, vi plejede altid at være omkring
5-8 spillere.
Alt i alt har det været en meget udfordrende
sæson for os at stille hold.
Tak for denne efterårssæson.
Ismet og Selim
U-19 Drenge B/11 efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Juelsminde IF
2 Sole IF 		
3 Lund IF 		
4 Brædstrup IF
5 Hatting IF
6 Vejle B 		

k
10
10
10
10
10
10

v
10
6
5
4
1
0

u
0
1
2
1
2
2

t
0
3
3
5
7
8

mål
Point
63 - 16
30
42 - 32
19
45 - 24
17
32 - 25
13
22 - 60
5
21 - 68
2

Der er friske nyheder på www.vejleboldklubkolding.dk

Bagest fra venstre: Ismet Kilic (træner), Karol Zdunek, Darek Swiatecki, Nikolai Jørgensen, Casper Bredahl, Oliver Fyrst, Amran
Mahboub, Selim Kilci (holdleder)
Forrest fra venstre: Zia Ziraki, Thomas Sørensen, Mumeen Solhjou, Erol Erdogan, Sangevan Sayananthan, Emil Knudsen,
Mustafa Kilic
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U-17 Drenge
Året 2011 vil i U-17 afdelingen
blive husket som et omstillingens år på mange områder.
Vi tog for alvor vort nye træningsanlæg i brug og er rigtig
tilfredse med de forhold, vi har
fået.
Lars Mouridsen
Første halvdel af året har
generelt været præget af en
rigtig god kemi i truppen, superengagerede
trænere og en stor mængde af spillere, der
trodsede vinterkulden og startede sæsonen i
godt humør. En lille træningstur til Skærbæk
i foråret var med til at ryste truppen sammen.
På resultatsiden haltede vi i foråret bagefter, men kunne se positiv fodbold hver dag,
selvom resultaterne ikke altid var med os. I
foråret havde vi i U-17-afdelingen med Ligaholdet tre 11-mands hold og et 7-mands hold.
Vore engagerede trænere fandt i foråret frem
til en del sponsorer, som gav os midler til at
skaffe tøj til drengene, hvilket udmøntede sig
i paradedragter kvit og frit. I efteråret blev
resten af sponsorkronerne brugt på et sæt
træningstøj, som vi måtte tage en beskeden
sum for. En stor tak til sponsorerne.
Ved afslutning af foråret og dermed 20102011 sæsonen måtte vi sige farvel til vore trænere/ledere Jan Erik og Lars, hvilket var med
stort vemod! De havde sammen med den øvrige trænerstab gjort et stort stykke arbejde for
de unge mennesker og klubben.
Ved opstart af 2011-2012-sæsonen modtog
afdelingen et nyt »kuld« U-15-spillere samt ny
trænerbesætning. Samtidig tiltrådte Kurt som
U-17/U-19-konsulent.
De rigtig mange spillere medførte, at vi tilmeldte endnu et 11-mandshold, så vi i dette
efterår havde hele fire 11-mands hold og et
7-mands hold. Vore resultater har i efteråret
ikke levet op til vore forventninger, men de
unge mennesker har gjort det efter bedste
evne. Vi må i det nye år lægge det sidste lag
på, så vi igen kan være med i toppen af vore
rækker.
En tur til Italien, hvor sammenholdet styrkedes, blev det også til.
Grundet et stigende arbejdspres har jeg
desværre valgt at stoppe mine aktiviteter i
klubben og ønsker afdelingen al god vind
fremover. Jeg har haft rigtig mange gode
og positive oplevelser i klubben og vil varmt
anbefale andre at yde et stykke frivilligt arbejde for Vejle Boldklubs ungdomsafdeling.

Afslutningsvis vil jeg takke alle trænere, ledere, spillere og forældre i U-17-afdelingen samt
ungdomsledelsen for godt samarbejde i 2011.
Er sikker på, at 2012 vil bringe med sig lige
så mange gode oplevelser på og omkring fodboldbanerne.
Lars Mouridsen, afdelingsleder U-17

U-17-Ligaen foråret 2011

Vejle Boldklubs U-17-Ligahold endte sæsonen 2010/2011 på en 9. plads i U-17-Ligaen
med 27 point og en målscore på 26-39 efter
26 kampe. Ved vinterpausen lå holdet nr. 7
med 17 point efter 14 kampe, men i de sidste
tolv kampe blev det kun til 12 point til mandskabet fra Nørreskoven. Således bød foråret
på to sejre, fire uafgjorte og seks nederlag
for Nikolaj Primdals tropper.
- Hvis vi udelukkende skal måle holdets
sæson på resultaterne og placeringen i
tabellen, så er den jo ikke godkendt. Også
med den målsætning og de forventninger, vi
havde inden, om at vi skulle være et hold,
der skulle spille med i top 6. Der kan være
mange forklaringer på og begrundelser for,
at det ikke lykkedes, men sort på hvidt, så er
sæsonen ikke godkendt. Hvis man så kigger
på vores output i talentsektoren, som er at
levere spillere til førsteholdet på sigt, så er
jeg sikker på, at der også vil være spillere fra
denne U-17-trup, som kan gøre sig gældende
på Vejles førstehold, sagde træner Nikolaj
Primdal i et tilbageblik på sæsonen til www.
vejleboldklubkolding.dk. Vejle-træneren har
set rigtig mange spillere rykke sig i løbet af
det seneste år.
- Jeg er også sikker på, at de spillere, som
har været marginalspillere eller har spillet meget, men som vi ikke havde regnet
med, skulle spille meget, også har flyttet sig
meget. Det har bare ikke været nok til at
spille med længere oppe i tabellen. Der skal
nok blive rigtig dygtige fodboldspillere ud af
denne her trup, men de er kommet hertil på
hårdt arbejde, mere end de er kommet hertil
på talent, forklarede Nikolaj Primdal.
- Det er den periode i efteråret, hvor vi tabte
seks kampe i træk, som er den periode i sæsonen, hvor vi i trænergruppen (Hans Hansen,
Brian Rasmussen og Orhan Avdic, red.) og
spillerne individuelt lærte mest. For da var vi
under pres, og udefra begyndte folk at sige,
at vi var dårlige. Det er klart den sæson, hvis
67

jeg kigger på mig selv, at jeg har lært mest.
Der skulle noget trænerhåndværk til at få
det her til at fungere. I sidste sæson, hvis der
var en kamp, der lå på vippen, så vidste vi,
at Kasper Høst eller Oliver Thychosen kunne
lave et eller andet, sagde Nikolaj Primdal og
sendte en stor tak til de førnævnte trænere
omkring U-17-holdet, som har bakket op i
forbindelse med kampene og træning.
- Det, vi som klub har lært af denne sæson,
er, at det kan være svært at se, om spillere,
der er gode på U-15-niveau, også er gode på
U-17-niveau. Og på den konto er der måske
nogle af 95’erne (førsteårs spillerne, red.),
som har ”snydt” os lidt. Vi havde forventet,
at nogle af de spillere var trådt mere i karakter, og det er ikke det samme som, at de har
gjort det dårligt, uddybede Nikolaj Primdal,
der slet ikke nåede at sende to af de ’94’ere,
der var højst forventninger til i kamp. Jakob
Nielsen og Andreas Jørgensen har nemlig
siddet ude med skader i hele sæsonen.
Han fremhæver Patrick Jensen og Derrick
Nissen som spillere, der har præsteret på et
højt niveau sæsonen igennem både på klubog landshold. Sebastian Spornberger, som
utallige gange er blevet kampens spiller, når
der efterfølgende er blevet stemt om det,
ligesom målmand Jeppe Kirk får ros for sin
første sæson i Nørreskoven.

U-17 Drenge Ligaen, slutstilling forår 2011
Kampe, Mål og point

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

k
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

v
21
17
15
13
15
10
10
9
7
7
5
6
6
5

u
0
2
7
9
3
6
5
7
6
4
9
4
4
6

t
5
7
4
4
8
10
11
10
13
15
12
16
16
15

mål
Point
58 - 19
63
44 - 29
53
43 - 20
52
45 - 25
48
54 - 39
48
37 - 36
36
40 - 39
35
43 - 39
34
26 - 39
27
40 - 52
25
34 - 58
24
25 - 42
22
23 - 54
22
27 - 48
21

t
0
2
3
2
4
5
5
6
4
6
8
9

mål
Point
21 - 4
27
28 - 12
25
23 - 13
22
22 - 10
21
15 - 18
18
29 - 16
16
15 - 16
14
15 - 32
13
18 - 19
12
10 - 19
7
18 - 34
7
9 - 30
2

U-17 Drenge Ligaen efterår 2011
Kampe, Mål og point

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

k
11
11
11
11
10
11
11
11
10
11
11
11

v
8
8
7
6
6
5
4
4
3
1
2
0

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

U-17 Liga.
Siddende: Tim Fahlén, Patrick Rasmussen, Søren Balsgaard, Andreas Jensen, Rasmus Bach, Andreas Winther, Ole Bisp Rasmussen, Arnold Kristiansen. Stående: Susanne Damgaard (fysioterapeut), Brian Rasmussen (træner), Lars Hansen (holdleder),
Jakob Malberg, Peter Nielsen, Daniel Eriksen, Frederik Lauritsen, Jonas Djernæs, Peter Dahl Kristensen, Christian Clarup (fysisk
træner), Nikolaj Primdal (træner). Bagest: Allan Carlsen (holdleder), Nikolai Vilsbøll, Filip Bekic, Joakim Momme, Anders
Lystbæk, Jesper Svenningsen, Jakob Kristensen. Fraværende: Jeppe Hansen.
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U-17-Ligaen efterår

Vejle Boldklub Koldings U-17-Ligahold fik
en skidt start på efteråret med nederlag i de
fire første kampe, der endte som følger: AaBVejle-Kolding 4-0, Vejle-Kolding-AGF/Viby
0-1, Esbjerg fB-Vejle-Kolding 5-2 og FC Nordsjælland-Vejle-Kolding 3-2. Herefter vågnede
Vejle Boldklub Kolding-mandskabet op med
en 5-1 sejr over bundholdet fra OB. Hjemmeholdets mål blev scoret af Andreas Winther
(3) og Patrick Rasmussen (2). Efter storsejren
var det en tilfreds træner Nikolaj Primdal,
som talte med klubbens hjemmeside.
- Det er klart det bedste, vi har præsteret i år.
Det er der slet ingen tvivl om. Der var glød i
øjnene på drengene, og der var tro på, at i
dag kunne det lade sig gøre. Det var en stor
forløsning, og der var stor jubel ved scoringerne, og efter kampen så det ud som om
at vi havde vundet noget stort, siger Nikolaj
Primdal.
Den efterfølgende lørdag kom holdet dog
ned på jorden igen, da det på udebane blev
til et 7-1 nederlag til FC Midtjylland, men
heldigvis svarede holdet hurtigt igen og
vandt 3-2 i den vigtige bundkamp mod HB
Køge. Målscorere i den kamp var Jeppe Hansen, Andreas Winther og Patrick Rasmussen.
Efterårets sidste fire kampe gav til gengæld
kun et point – en 2-2’er hjemme mod Lyngby
– ellers var der nederlag til FC København,
Randers Freja og Brøndby. I sæsonafslutningen blev det til et 5-2 nederlag til Brøndby.
Efter nederlaget havde træner Nikolaj Primdal følgende kommentarer:
- Brøndby rammer heldigvis ikke deres topniveau i dag, og så kan vi til tider spille med.
Man kan godt se forskellen på de to hold, for
de er hele tiden på forkant med situationerne, mens vi har en tendens til at være på bagkant med det, der sker inde på banen. Før vi
bliver ti mand, synes jeg, vi spiller noget rigtig fint forsvarsspil, men det er klart, at det
bliver sværere at forsvare mod så gode fodboldspillere med en mand i undertal, sagde
Nikolaj Primdal, og fortsatte:
- Jeg synes, vi bider fra os med alt, hvad vi
overhovedet har i dag, og spillernes indstilling og gå-på-mod kan jeg overhovedet
ikke sætte en finger på. Men vi fejler bare
individuelt i et par situationer, og det straffer Brøndby benhårdt. Vi har dog luget ud
i fejlene hen over efteråret, og efterhånden står vi også bedre og bedre som hold,
og de blæser ikke rundt om os i dag. Men
modstanderen var bare for hård, og det må
vi erkende. Jeg er selvfølgelig rigtig træt af
at tabe 5-2, for 3-2 havde set pænere ud. Vi
må arbejde på at være lidt mere primitive i

vores spil. Engang imellem skal vi bare sparke
bolden væk eller lave et frispark, sagde Nikolaj Primdal.
Vejle Boldklub Koldings U-17-Ligahold sluttede efterårssæsonen på 11. pladsen med syv
point og en målscore på 18-34.
Henning Jepsen

U-17 drenge M

Forår
Stabilitet og kontinuitet er væsentlige for et
holds præstationer, og da vi startede op med
holdet i januar havde vi en god mavefornemmelse. Ret hurtigt fandt vi os tilpas med, at vi
nok ikke ville få mange spillere til rådighed
oppe fra ligaen. Det betød, at vi forventede
en fast stamme til træning, og dermed ville
det være de samme spillere, vi havde om
mandagen, som vi skulle spille kamp med
om lørdagen. En god udvikling for et mesterrækkehold, der ofte har været foranderligt
fra weekend til weekend, afhængig af overskuddet af spillere fra ligaen.
Træningskampene gav også et ok indtryk,
ikke vildt godt, men bestemt positivt. Særligt
efter de sidste par træningskampe, hvor den
næstsidste mod Varde blev vundet med hele
15-0. Dejligt at få scoret mange mål, selvom
modstanden var begrænset.
Efter første turneringskamp mod Kolding B
fortsatte vores gode humør. Bagud 2-0 fik vi
vendt bøtten og vandt kampen 3-2. Hallo for
en start! Nu hvor sæsonen er slut, ser det lidt
anderledes ud, for Kolding blev det eneste
hold, der sluttede under os…
Når vi tager et kik på statistikken og læser,
at modstanderen har scoret 3,2 mål i gennemsnit hos os, er det let at konstatere, at vi
har været for dårlige til at forsvare vores mål,
og med kun 1,4 mål sparket i modstanderens
har vi også været for dårlige til at sparke den
i kassen. Et italiensk hold havde måske været
meget tilfreds med et scoringsgennemsnit på
1,4, men de er også fantastiske til at forsvare
målet, og det er bestemt ikke, hvad vi skal
opdrage vores tekniske spillere i VB til. Så
hellere nogle nederlag, hvor vi mener, at vi
har været gode i spillet mellem felterne. Her
er det vores bedste overbevisning, at vi har
spillere, der er gode i pasningsspillet, og har
en god forståelse i opbygningsspillet.
Jeg vil ikke bruge dyrebart papir på undskyldninger om mange skader, afbud, efterskolespillere og spillere, der skulle hjælpe ligaen,
og heraf manglende stabilitet og kontinuitet
– og så fik jeg vist gjort det alligevel…
Til drengene, resten af fodboldafdelingen,
bestyrelsen og forældre skal fra Andreas,
Brian og Kenneth lyde en velfortjent TAK for
forårssæsonen.
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Efterår

Sagt med det samme, det har været et godt
efterår målt på udvikling, nye talenter og
humør. Vi kan også roligt være tilfredse med
den indstilling drengene har vist til træning
og kamp, samt de mange arrangementer der
har været i efteråret. Eneste lille, meget lille,
minus er antallet af point på kontoen og dermed fjerdepladsen i rækken. Utilfredse får I
bare ikke trænerteamet til at sige, vi er!
Det har været en række præget af to klare
tophold, AGF og FC Århus, og derefter tre
midterhold, VRI, Horsens fS og os selv, for
på sidstepladsen at have FC Silkeborg. For
vores eget vedkommende har vi haft 10
meget tætte kampe, hvilket nedenstående
statistik tydeligt viser: ud af 10 kampe er 6
kampe afgjort med ét mål, og en kamp er
endt uafgjort. Kun tre kampe er afgjort med
mere end ét mål, og vore målstatistik siger 19
scorede mål og 23 mål imod.
Særligt er vi stolte af drengenes indsats i de
to kampe mod det absolutte tophold AGF,
andethold til det suveræne tophold i U-17
ligaen, som vi begge gange kun taber til
med et mål. Det bedste er dog, at vi i disse
kampe så en flok drenge spille det bedste, de
kan, men også fighte for hinanden, og selv
om vi manglede mange kilo i forhold til de
store drenge fra Århus, så tog de også der
kampen op. Vi vil oven i købet komme med
den påstand, at i begge kampe havde vi spillet i lange perioder, og kun uheld gjorde, at

vi ikke fik tilkæmpet os det mål, der kunne
have givet et enkelt point.
En stor styrke på holdet har været at integrere
de mange spillere, vi har fået prøvet af, f.eks.
har vi på målmandsposten brugt tre forskellige, men også i marken rundede vi 25 forskellige spillere. Det giver selvfølgelig lidt udfordringer i starten af kampene, særligt da vi
også ofte måtte ændre på opstillingen blandt
de seks bagerste. Modsat har vi i år haft to
stærke afsluttere i Søren Balsgaard og Nikolaj Kaas, som hver har sendt bolden ind bag
modstanderens målmand hele otte gange.
Her skal i øvrigt lyde en tak til Nikolaj og ligaen. I efteråret har vi haft flere spillere nede,
som alle er gået til den med krum hals og
har gjort en forskel. Det er godt for klubben
og ligaen, når spillere for en stund glemmer
skuffelsen og viser det bedste, de kan.
Til vores egne drenge skal også lyde en stor
tak for indsatsen i år. I har præget rækken og
med jeres gode humør og indsats til træning
gjort, at det altid har været en fornøjelse at
være sammen med jer.
Til slut skal lyde en tak til resten af U-17 afdelingen, Kurt som U-17 konsulent, og Lars og
Henrik i kulissen med alt det administrative,
som i efteråret har været megastort med tre
ellevemandshold og et syvmandshold. Blandt
ledere, trænere og spillere har der været et
super samarbejde – tak for i år.
Kenneth Jesper Andersen

U-17 M
Bagest fra venstre: Kenneth Jesper Andersen (træner), Belmin Toric, Jacob Lindstrøm Pedersen, Thomas Ahrenkiel Mikkelsen,
Tobias Damm-Henrichsen, Ezz El-hassan, Patrick Emil Gude, Mikkel Krabbe Pedersen, Nicolai Andersen.
Forrest fra venstre: Nikolaj Holm Kaas, Ilir Jakupi, Nicolaj Hjelm, Allan Lyngvig Hansen, Mehmed Unlu, Simon Sønderskov,
Mathias Munch Lauridsen, Mikkel Haahr Eriksen, Kevin Broch.
Fraværende: Joachim Nebel og Brian Blensner (ass.træner)
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U-17 Drenge M 2 forår
Kampe, Mål og point

		
1 FC Fredericia
2 Haderslev FK
3 SUB/Dybbøl		
4 Midtals IF 		
5 Vejle B 		
6 Kolding B 		

k
10
10
10
10
10
10

v
7
6
6
4
2
1

u
1
3
1
1
0
2

t
2
1
3
5
8
7

mål
Point
29 - 21
22
42 - 15
21
26 - 14
19
18 - 23
13
14 - 33
6
12 – 35
5

v
8
8
5
3
3
1

u
1
1
1
1
0
0

t
1
1
4
6
7
9

mål
Point
29 - 8
25
43 - 13
25
13 - 16
16
19 - 23
10
16 - 39
9
13 - 34
3

U-17 Drenge M efterår
Kampe, Mål og point

		
1 AGF/Viby 		
2 FC Aarhus 		
3 VRI 		
4 Vejle B 		
5 Horsens fS		
6 FC Silkeborg

k
10
10
10
10
10
10

U-17 drenge A

I efteråret blev vi 35 spillere i A+B holds truppen, og da vi fik 5–6 spillere ned fra mesterholdet, meldte vi et hold med i 7- mands turneringen.
A-holds truppen bestod af 16 spillere, hvoraf
de otte næsten altid skulle sidde over for
A-holdet.
Vi startede træningen i juli, hvilket var midt
i sommerferien. Dette var ikke den optimale
start på turneringen, da der var en del nye
drenge man skulle lære at kende, men ret
hurtigt fik vi et godt hold sat på benene.
Turneringsmæssigt fik vi en god start, hvor
vi vandt 5-0 i første kamp, men var uheldige
i anden kamp med et 3–5 nederlag. Sådan
var resultaterne svingende de første kampe,
men med en god fighterindsats og holdånd
fra alle. Desværre havde vi et par store huller undervejs, og især i sidste kamp, men her
var vi sikre på at kunne blive i A-rækken til
foråret.
Det er altid svært at få kontinuitet på et
hold, når man svinger mellem at få 3–8 spillere ned fra mesterholdet.
I efterårsferien tog vi som afslutning på
efterårsturneringen til Limone Cup i Italien.
Vi var 19 spillere med samt fem forældre og
søskende.
Vi startede fra VB Parken kl. 13.00 lørdag,
hvor turen gik mod Italien. Søndag morgen
ankom vi til Gardaland (en forlystelsepark),
hvor vi efter morgenmaden, som sammen
med sandwich på turen derned var sponsoreret af Jesper Schytte, lukkede drengene

frit ind i parken. Om aftenen ankom vi så til
Garda Village, hvor vi blev indkvarteret i otte
bungalows med udsigt ud over Gardasøen.
Mandag spillede vi først tre kampe i turneringen, med tre sejre efter fantastisk spil.
Om aftenen skulle vi møde et Italiensk hold,
hvor et træt hold tabte mod nogle gode italienere.
Tirsdag gik turen til Sirmione halvøen, hvor
der blev handlet, og om eftermiddagen blev
der spillet fodbold og hygget på pladsen.
Onsdag skulle vi igen spille tre kampe, hvor
den første blev vundet stort, og i anden
kamp mødte vi nogle 93-94 spillere, som vi
tabte 0–2 til men der blev kæmpet godt fra
alles side, og vi blev snydt for et straffe ved
0-0. I den sidste kamp, som også var mod
93-94 spillere, spillede drengene over evne
og vandt kampen. Dette var en spændende
kamp med masser af stemning på tilskuerpladserne, og dermed sluttede vi på andenpladsen á point med vinderne.
Om aftenen var på turens højdepunkt til CL
fodbold på San Siro, hvor vi så Milan vinde
2–0 over Bate Borisov.
Torsdag kl. 13.00 gik turen atter mod VB Parken efter nogle dejlige dage i Italien.
Andreas Grønkjær og
Jørgen Bærenholdt

U-17 Drenge A forår
Kampe, Mål og point

		
1 Fr. KFUM/Fr. ff		
2 FC Horsens 		
3 Vejle B 		
4 Hedensted IF 		
5 Bredballe IF 		
6 Egebjerg IF 		

k
10
10
10
10
10
10

v
9
4
4
4
4
1

u
1
3
1
1
0
0

t
0
2
5
5
5
9

mål
Point
38 - 9
28
26 - 19
15
29 - 20
13
25 - 32
13
19 - 23
12
17 – 51
3

v
8
7
4
3
2
1

u
1
0
4
2
1
2

t
1
3
2
5
7
7

mål
Point
40 - 14
25
34 - 20
21
30 - 16
16
26 - 39
11
15 – 32
7
12 – 36
5

U-17 Drenge A efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Hedensted IF 		
2 Vinding SF 		
3 Juelsminde IF		
4 Vejle B 		
5 Løsning IF 		
6 Vejle Kammeraterne

k
10
10
10
10
10
10
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U-17 A. Bagest fra venstre: Jørgen Bærenholdt, Ezzaldden El-Hassan, Frederik Schytte, Thomas Mikkelsen, Nicolaj Hjelm,
Rasmus Ørum, Daniel Jensen, Andreas Grønkjær Forrest fra venstre: Belmin Toric, Joachim Nebel, Mathias Munk, Peter Uth,
Ali Al-Saadi, Lasse Gude, Mehmed Ünlü

U-17 B efterår

Vi startede sæsonen med flotte resultater,
hvor vi blandt andet slog Kolding Nord, som
senere skulle vise sig at blive sikre vindere af
vores pulje. Vi har i flere kampe spillet flot
fodbold, og fightet for hinanden. Dog endte
vi med at mangle 1 point for, at rykke op til
forårets sæson.
Sammen med Mesterrække, A og C holdet var
vi til Limone Cup. Her havde vi en rigtig god
tur, såvel sportsligt, hvor vi fik en flot andenplads, som socialt – der var højt humør blandt
alle, der deltog i turen. Det har været fantastisk at have så mange spillere til hver træning

og se spillerne komme med så meget energi.
Til alle forældre skal der også lyde en stor tak
for jeres støtte til holdets kampe.
Erik Christoffer Bærenholdt &
David Bærenholdt
U-17 Drenge B efterår
Kampe, Mål og point

		
1 FC Kolding Nord (1)
2 Fr. KFUM/ff		
3 Vejle B 		
4 Vinding SF 		
5 Vejle FC 		
6 Erritsø GIF (2) 		

k
10
10
10
10
10
10

v
9
6
5
4
2
1

u
0
0
2
1
3
0

t
1
4
3
5
5
9

mål
Point
50 - 4
27
55 - 22
18
27 - 23
17
24 - 45
13
24 – 36
9
10 – 60
3

U-17 B. Bagest fra venstre: Erik Christoffer Bærenholdt, Mathias Nielsen, Tobias Pedersen, Marco Sindlev, Sebastian Larsen,
Nicklas Nielsen, Mike Storbank, David Bærenholdt. Forrest fra venstre: Nicklas Bunke, Mads Burchard, Patrick Madsen, Alvin
Gado, Martin Billund, Valdemar Lind, Jakob Kjærager
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U-13 til U-15 Drenge
Det er med stor glæde og fornøjelse, at vi nu
kan se tilbage på et år, hvor VB Parken har
været i brug. Vi har alle haft glæde og gavn
af de nye topmoderne faciliteter og de gode
omgivelser. Det er dejligt at se, at banerne
summer af liv og sportslyst.
De sportslige bedrifter på de forskellige hold
vil ikke blive beskrevet her. Dette lægges i
gode hænder hos de enkelte trænere, der vil
berette om årets gang for det pågældende
hold.
Samværet med trænere og holdledere har
været en sand fornøjelse. Jeres indsigt i og
interesse for foldbold og spillernes udvikling
har bragt mig stor glæde og tilfredsstillelse i
samarbejdet. I formår på naturlig vis at sætte
spilleglæden og kammeratskabet i højsædet,
samtidig med, at I opfylder de sportslige mål
og opnår flotte resultater. Desuden vil jeg
ikke undlade at bemærke at I i høj grad medvirker til, at spillerne lærer om fairplay og
god opførsel, både i og uden for banerne. En
stor tak for dette.
Også spillerne skal roses for deres store
engagement og spilleglæde. Ikke mindst er
kammeratskabet og sammenholdet af stor
betydning. Det er dejligt at følge, hvordan
kammeratskab og venskaber knyttes på
tværs af hold og giver gode sociale relationer.
En stor tak skal også lyde til de forældre, som
med ildsjæl løbende har stillet op til bl.a.
udbringning af telefonbøger, kørsel, tøjvask
og meget andet. Dette har altafgørende
betydning for, at en klub som vores kan fungere optimalt.
Endelig skal også lyde en stor tak til vore
sponsorer.
Maiken Kehlet,
afdelingsleder U-13 – U-15

U-15 Drenge M1/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Esbjerg fB 		
2 OB 		
3 AGF, Aarhus
4 Vejle B 		
5 Haderslev FK
6 S.f.B.		

k
10
10
10
10
10
10

v
7
7
5
4
1
0

u
1
0
3
2
2
4

t
2
3
2
4
7
6

mål
Point
24 - 13
22
22 - 15
21
20 - 15
18
29 - 24
14
14 - 24
5
13 - 31
4

U-15 M1

Forår
Vejle Boldklubs bedste U-15 mandskab kvalificerede sig via en flot efterårssæson til fortsat deltagelse i M1. Holdet spillede ganske
mange kampe i optakten til turneringsstart
heriblandt deltog vi i det andet KUV-match
i Hedensted, hvor vi spillede mod nogle af
de allerstærkeste modstandere sm Brøndby
(2-2), Randers (2-2), AB (2-4) og FCK (3-2).
Den første turneringskamp skulle søsætte
vores vej mod et forsvar af det jyske mesterskab, vi vandt som U-14 hold. Svendborg blev
besejret med hele 7-1, og selvtilliden var i
top, før vi weekenden efter skulle deltage i
AGF Elite Cup med deltagelse af de bedste
otte hold fra hele Danmark. Vi var i pulje
med OB, Brøndby og Esbjerg. Den første
kamp mod OB blev tabt 1-2 og vi var dermed
under pres inden den anden puljekamp mod
det vel nok stærkeste hold, Brøndby. Vi leverede vores stærkeste præstation og var foran
2-1 til de døende sekunder, hvor Brøndby
udlignede og dermed sendte os ud af turneringen. Et meget hårdt slag for holdet, som vi
aldrig rigtig kom os over. Nederlag til Esbjerg
og sejr over Viborg gjorde, at vi sluttede som
nr. syv i Grenå-stævnet.
Den resterende forårsturnering blev resultatmæssigt op og ned uden, at vi på noget
tidspunkt ramte niveauet fra efterårs- og
U-14-turneringen. Alt for mange point blev
sat til og vores ellers så høje spillemæssige
niveau blev aldrig rigtig fundet. Fire sejre, to
uafgjorte og fire nederlag gjorde, at vi sluttede på en skuffende fjerde plads i rækken.
Til trods for de skuffende resultater fik adskillige af vores talentfulde U-15-spillere debut
på vores U-17-ligahold – Andreas Winther,
Ole Bisp Rasmussen, Peter Kristensen, Mikkel
Olesen og Patrick Rasmussen.
U- 15 M1 truppen foråret 2011:
Mathias Storgaard, Thomas Ravn Mikkelsen,
Søren Balsgaard, Peter Nielsen, Ole Bisp Rasmussen, Malte Vacker, Jakob Malberg, Mikkel Olesen, Jacob Svendsen, Jacob Kragh,
Rasmus Meng, Daniel Eriksen, Peter Kristensen, Andreas Winther, Patrick Rasmussen,
Jacob Pedersen.
Trænerteamet:
Anders Bo Mikkelsen, assisterende træner
Søren Lykke, Træner
Bent Vacker, holdleder
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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 sammen?

Ulla Svenningsen
afdelingsleder
tlf. 74 37 58 56
ulsk@sydbank.dk

9314.1110

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

Efterår
Efter en kort ferie på blot tre uger skulle de
nye U-15 spillere atter i gang med at forberede sig til en ny og spændende sæson i
U-15 M1. Holdet vandt på fornem vis U-14
M1 rækken i foråret og overgik dermed til
U- 15 M1. Som optakt til sæsonen tog truppen på træningslejr med Vejle Boldklub Koldings U-17 og U-19 hold i Bitburg, Tyskland.
En rigtig god tur, hvor vi fik arbejdet videre
med holdets strukturer i både forsvars- og
opbygningsspillet. Dertil havde vi to gode
træningskampe mod belgiske modstandere.
Først mødte vi CAS Eupen og havde rig lejlighed til at øve os på opbygningsspillet i
vores 5-0 sejr. Den anden træningskamp var
mod det belgiske storhold Standard Liege.
Vi tabte ganske klart 0-4 og måtte arbejde
rigtig hårdt for at stå imod en både fysisk og
teknisk overlegen modstander.
Kort efter træningslejren tog vi til Brøndby
Cup. Vi var i pulje med det færøske U-15
landshold, Lyngby og AB. To sejre og nederlag til Lyngby var desværre ikke nok til at
kvalificere os til semifinalerne, men i de
efterfølgende to placeringskampe gjorde
vi rent bord med sejre over FC Nordvest og
Køge. Det betød, at vi sluttede på turneringens femteplads.
Inden turneringens begyndelse spillede holdet ligeledes to træningskampe mod både
Holstein Kiel (1-2) og FC St. Pauli. Sidstnævnte
blev slået i overbevisende stil med hele 4-0.
JBU ændrede inden denne sæson turneringsstrukturen for U-15 M1 ved at udvide rækken fra seks til otte hold. Denne ændring

har betydet, at turneringen i skrivende stund
endnu ikke er afsluttet. Holdet ligger efter
12 af 14 kampe på en flot andenplads i rækken lige efter Esbjerg og har seks point ned
til den sjetteplads, der betyder nedrykning til
M2. Holdets resultater har langt hen ad vejen
været tilfredsstillende i en meget svær og
tæt pulje. Alle kampene har været afviklet
på et højt niveau, og forskellen på holdene
har været minimal. Særligt skal hjemmekampen mod OB fremhæves for en virkelig god
præstation mod en virkelig dygtig modstander. Kampen endte med en flot sejr på 4-2.
U-15 M1 truppen har i øjeblikket fire spillere
(Mads Døhr, Oliver Olesen, Frederik Laursen og Martin Damsbo) med på DBU’s U-15
talentcenter.
U-15 M1 truppen i efteråret 2011:
Frederik Laursen, Kasper Djernæs, Jonathan Haug, Oliver Olesen, Anders Haumann,
Simon Schultz, Christian Huno, Jacob Espensen, Martin Damsbo, Jesper Stab, Jonathan
Emdal, Christian Larsen, Mathias Jacobsen,
Mads Døhr Thychosen, Rasmus Mortensen,
Dino Harbas, Mikkel Fink, Rasmus Kjærulff.
U-15 Drenge M1/11 efterår
Kampe, Mål og point

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

k
14
14
14
14
14
14
14
14

v
7
8
7
6
5
5
5
0

u
6
2
3
3
5
5
1
1

t
1
4
4
5
4
4
8
13

mål
Point
26 - 12
27
35 - 23
26
34 - 22
24
29 - 22
21
29 - 24
20
29 - 20
20
20 - 27
16
9 - 61
1

U-15 M1
Bagest fra venstre: Søren Lykke (træner), Mads Døhr Thychosen, Anders Haumann, Christian Larsen, Kasper Djernæs, Rasmus
Mortensen, Simon Schultz, Jonathan Emdal, Mikkel Fink, Oliver Olesen
Forrest fra venstre: Rasmus Kjærulff, Christian Huno, Jesper Stab, Frederik Laursen, Matinus Kristensen, Jacob Espensen, Jonathan
Haug. Fraværende: Anders Mikkelsen (ass.træner), Allan Olesen (holdleder), Dino Harbas, Mathias Jacobsen, Martin Damsbo,
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U-15 M2

U-14 A – januar 2011 – juni 2011
Vi startede her for alvor vores jagt på oprykning til M2, og der er kun én plads, som giver
denne billet, så vi skulle vinde rækken.
Der er kommet mere struktur på holdet,
og hvordan vi skal udvikle os. Spillerne får
meget få fokuspunkter at arbejde med til
hver kamp. De ved, hvordan vi vil spille,
hvilket gør, at de kan lægge stor energi i at
arbejde på deres fokuspunkter.
Vi starter ikke så godt, fordi vi sparker fodbold i første kamp. Kick'n'Rush. Dette ender
i en uafgjort kamp med vores største konkurrent til førstepladsen i rækken. Vores hold
er bedst, når vi spiller bolden langs jorden
med hurtige pasningskombinationer. Det var
den type fodbold, vi havde fået alle de gode
resultater med, så den valgte vi at holde fast
i fremover, hvilket gav pote.
24. juni kan Emil Ladefoged løfte pokalen, og
vi kan kalde os jyske mestre i A- række sammenhæng, og nyslået mesterrække 2-hold.
Vi er gået ubesejret igennem sæsonen med
et scoringsgennemsnit på 6,9 pr kamp, og
hvor vi lukker 1,5 mål ind pr kamp.

U-14 Drenge A/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle B 		
2 Hedensted IF
3 Vinding SF 		
4 Sole IF 		
5 FC Grejs-Dalen
6 Firehøje IF

k
10
10
10
10
10
10

v
9
8
6
2
2
2

u
1
1
0
0
0
0

t
0
1
4
8
8
8

mål
Point
69 - 15
28
53 - 16
25
25 - 28
18
18 - 41
6
21 - 49
6
22 - 59
6

www.insigncenter.dk

Rasmus Good

U-15 M2
Bagest fra venstre: Ulrich Ladefoged (holdleder), Kevin Lüdemann, Peter Hansen, Alexander Hesel, Mikkel Jensen, Mads Boldt,
Victor Kirk, Ermin Salimusa, Kim Demiraj, Simon Jensen, Jacob Jørgensen, Anders Paulin (træner)
Forrest fra venstre: Rune Arlbjørn, Tobias Stampe, Mikkel Lindby, Emil Ladefoged, Jesper Lauritsen, Anders Schultz
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U-15 M2 efterår
Jeg overtog holdet i sommerferien efter
Rasmus Good. Inden da havde jeg set et par
træningspas og nogle kampe med drengene.
Det lagt sammen gjorde, at jeg glædede mig
rigtig meget til opgaven.
Det startede som forventet, drengene kom
til træning med den rette attitude, indstilling og professionalisme, som jeg håbede
på. Desværre, var vores opstart lidt sløv, da
mange spillere holdt en lang sommerferie.
Men manglen på spillere stoppede ikke de
fremmødte. I vores tre første træningskampe
vandt vi to ud af tre, og spillet pegede i den
rigtige retning. Man kunne blot håbe på, at
vores turnering ville forløbe lige så godt.
Overordnet synes jeg, turneringen har været
tilfredsstillende, selvom vi af to omgange
tabte til Horsens fS. Men set i bakspejlet
mener jeg, at disse to kampe har lært os en
masse, og det skal vi tage med os ind i den
nye sæson.
De resterende turneringskampe synes jeg, vi
har domineret. Selvom vi har tabt nogle stykker, synes jeg, vi har gjort vores for at vise
VB-logoet på en fornuftig måde. Vi har spillet med tålmodighed, vilje, gejst og til dels
kynisme. Alle nogle positive værdier for et
fodboldhold.

Afslutningsvis vil jeg tilkendegive min store
tilfredshed med spillerne og til forældrene
som er trofaste tilskuere - bliv ved med det!
Ellers vil jeg sige tak for et godt halvt år og
på gensyn til januar til nye og spændende
udfordringer!
Som konklusion kan man sige, at holdet fik
de resultater, de søgte. Coerver Coaching
filosofien udviklede spillerne som spillere og
mennesker, færdighedsmæssigt gik de fra at
være et okay A-række hold til at være suveræne i A-række sammenhæng. Coerver Coaching filosofien og positiv psykologi lærte
dem også at være hårdtarbejdende, aldrig
give op, stole på hinanden og at spille med
stor selvtillid og spilleglæde.
Anders Paulin, træner

U-15 Drenge M2/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Horsens fS 		
2 Skibet IF 		
3 Vejle B 		
4 Næsbjerg RUI
5 Spangsbjerg IF
6 Varde IF 		

k
10
10
10
10
10
10

v
8
5
5
4
3
1

u
1
1
1
2
2
1

Se b

t
1
4
4
4
5
8

mål
Point
24 - 7
25
20 - 14
16
14 - 12
16
19 - 20
14
11 - 16
11
6 - 25
4

“Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re
not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave
the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey
Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink
and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks
behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet”
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a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie …
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that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk,
you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with
the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If
your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The
problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on”
(Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo
dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without
holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out
for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the
floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis”
· “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you
can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” ·
“Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re
not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave
the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey
Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink
and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is a few drinks
behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie … just be quiet”
· “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is that everyone is
a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk, you can’t lie …
just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with the world is
that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If your drunk,
you can’t lie … just be quiet” · “Don’t drink and drive … leave the car at home” · “Toilet Tennis” · “Watch out for Limbo dancers” · “The problem with
the world is that everyone is a few drinks behind” (Humphrey Bogart) · “You’re not drunk if you can lie on the floor without holding on” (Dean Martin) “If
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U-15 drenge A+B forår

Vi startede op i januar med løbetræning på
Vejle Gl. Stadion, hvor vi var ca. 20 spillere.
Da vi flyttede til kunststofbanen i VB Parken,
var vi pludselig 35 spillere til træning, hvilket
var en stor og dejlig trup.
Vi havde fået sponsoreret en del træningstøj, så det var et flot syn at se alle drengene
træne i ens tøj.
Vi havde fået David og Erik Christoffer til at
tage B, så vi kunne dele op i to grupper, hvilket gav flere muligheder til træning.
Da turneringen gik i gang, havde vi håbet,
at vi kunne være med helt i toppen, men
desværre sluttede begge hold midt i deres
rækker.
A- holdet fik ellers en god start, men faldt
af på den i de sidste kampe, men der var en
god stemning og et godt kammeratskab på
holdet.
Til sommerafslutningen var vi i Grindsted og
spille fodboldgolf med efterfølgende grill,
her var forældre og spillere med til en hyggelig eftermiddag.
Året topscorer blev Lasse Gude, som altid var
god for et par mål. Årets spiller blev Kevin
Brock.
Tonny Frederiksen og
Jørgen Bærenholdt
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U-15 Drenge A/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Hedensted IF (1)
2 Kolding B (1)
3 Uldum-Lindved
4 Vejle B 		
5 Vinding SF 		
6 RMÅ 		

k
10
10
10
10
10
10

v
8
7
5
5
2
0

u
1
1
1
0
2
1

t
1
2
4
5
6
9

mål
Point
42 - 7
25
41 - 14
22
20 - 29
16
36 - 33
15
18 - 38
8
11 - 47
1

v
9
8
5
4
2
0

u
0
1
0
2
1
0

t
1
1
5
4
7
10

mål
Point
34 - 11
27
45 - 13
25
26 - 16
15
23 - 18
14
13 – 53
7
0 - 30
0

U-15 Drenge B/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle Kammeraterne
2 Erritsø GIF
3 Vejle B 		
4 Gauerslund IF (2)
5 Fredericia ff
6 Bredballe IF

k
10
10
10
10
10
10

U-15 – 7-mands, efterår

Vi har på M2-holdet været så privilegeret,
at vi har haft omkring 20 spillere til rådighed, når vi skulle udtage 14 spillere til kamp.
Derfor valgte vi at starte et 7-mands hold op
i håb om, at alle spillere kunne træne frem
imod en spændende kamp i løbet af ugen.
Dette lykkedes til dels, og på trods af en del
afbud fra både os selv og modstanderne
fik vi stablet fire kampe på benene, hvilket
drengene skal have stor ros for.
Selvom jeg som træner, og drengene også,
blev kastet lidt pludseligt ind i turneringen,
har de givet den fuld gas, når først fløjten
lød. Det blev til to sejre og to uafgjorte, og
dermed sluttede vi den korte sæson som
ubesejret – på banen i alt fald - og jeg kan
næsten garantere, at hvis vi ikke havde fået
aflyst så mange kampe, så var vi endt som nr.
1 i stedet for på en sjetteplads.
Vi har fået en smule hjælp af spillerne fra
M2-holdet, og det har været super, at drengene har bakket op om 7-mandsholdet også.
Af de mere faste spillere på 7-mandsholdet
kan nævnes Jesper, Jakob J, Rune, Graniti,
Tobias, Alexander og Martinus.
Tak til jer drenge, og også en tak til de
M2-spillere, der hjalp til.

U-15 Drenge C1-C2/7 efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Lindved GF 		
2 Engum UI		
3 Firehøje IF
4 Alminde/Viuf GIF
5 Vamdrup IF
6 Vejle B		
7 Fynslund B 		
8 Fredericia fF (C1)

k
7
7
7
7
6
6
7
7

v
5
4
4
3
3
2
2
1

u
1
1
1
1
0
2
0
0

t
1
2
2
3
3
2
5
6

mål
Point
32 - 17
16
35 - 14
13
37 - 25
13
25 - 20
10
36 - 32
9
29 - 16
8
18 - 53
6
21 - 56
3

Der er
friske nyheder på
www.vejleboldklub.dk

Daniel Bjørn

VI MANDS PDÆKKER DET L KALE

Vores entusiastiske journalister er med på banen hver gang!
...er du også det?
Bugattivej 8
7100 Vejle
Tlf.: 75 85 77 88
www.vejleamtsfolkeblad.dk
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U-14-drenge M

Forår
Efter et efterår hvor vi hang lidt med r.... i
vandskorpen, skulle der nu andre boller
på suppen. Vi følte alle, at den kommende
sæson skulle vise, at vi hørte hjemme i toppen af Mesterrække 1, og at det var slut med
at lege med nedrykningsspøgelset. Flere
ting var med til at styrke troen på vore egne
evner. Bl.a. var vi blevet forstærket med Christian Larsen (Skibet), Anders Haumann (Jelling) og Rasmus Kjærulff (Erritsø), ligesom
opstarten havde vist, at vi kunne bide skeer
med de bedste. Uafgjort med AGF (2-2), sejre
over bl.a. Næsby (7-0), Viborg (2-1), FC Midtjylland (4-3), Brøndby (3-1) og IK Start (6-3)
samt knebne nederlag til FCK (1-3), St. Pauli
(0-2) og Holstein Kiel (2-3) betød, at vores
selvtillid var i top inden sæsonåbningen mod
oprykkerne fra Haderslev...
Men, men, men...højt at flyve, dybt at falde,
som man siger. Det blev langt fra den start,
som vi havde ønsket os. På trods af at vi kommer foran efter blot tre minutter, ender vi
med at tabe 1-5. Det var et slag i ansigtet,
men også et slag, der mindede os om, at man
ikke kommer sovende til noget. De næste
tre kampe bød på en lidt blandet landhandel med en flot sejr over Kolding, acceptabel
uafgjort i Esbjerg og en forfærdelig indsats i
nederlaget mod Sønderborg.
Så vendte bøtten til gengæld! Spillerne tog
skeen i den anden hånd, og de sidste seks
kampe endte med fem sejre og en uafgjort.
Fantastisk flot gået. Det hele kulminerede på
sidste spilledag, hvor vi med en sejr kunne
smutte forbi Haderslev på førstepladsen...
Dog kun, hvis Haderslev tabte hos Kolding IF.
Vi vandt sikkert over Kolding FC, og så var
det bare at afvente resultatet fra Kolding,
hvor kampen var startet et kvarter senere
end vores. Et neglebidende kvarter, som til
sidst endte ud til vores fordel, da Kolding
vandt 4-3.
Dermed skulle vi ud og spille med om Jysk
Mesterskab. Den lidt spøjse model, som JBU
har sat sammen til de afgørende kampe til
JM magede sig således, at vi skulle møde FC
Midtjylland i semifinalen, efter at FCM havde
tabt den første semifinale til Randers. Desværre formåede vi ikke, at holde vores halvlegsføring på 1-0 og endte med at tabe kampen 1-3. Alligevel må vi kigge tilbage og se
på dette som en stor bedrift og ikke mindst
på den rivende udvikling, som holdet har
været igennem. Topscorer blev Mads Døhr
Thychosen med 9 mål.
Til sidst vil jeg sige tak til spillere, forældre
og trænerne omkring mig for støtten og den
80

gode opbakning. Derudover en ekstra tak til
holdleder Allan Olesen for at bistå mig til alle
kampene samt lytte til mit brok, når tingene
ikke altid flaskede sig. Vi ønsker alle drengene held og lykke med tiden som U-15 spillere.
U-14 Drenge M1/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle B		
2 Haderslev FK
3 Kolding IF 		
4 FC Sønderborg
5 Esbjerg fB 		
6 Kolding FC 		

k
10
10
10
10
10
10

v
6
6
4
3
3
2

u
2
1
2
3
2
2

t
2
3
4
4
5
6

mål
Point
23 - 14
20
33 - 17
19
18 - 16
14
13 - 22
12
8 - 16
11
16 - 26
8

Efterår
Et halvt år præget af en smule kaos og en
del udfordringer, dog ikke af egen vilje, er
vel nogle af de ord, man kan sætte på her i
eftermælet. Det hele startede ellers op som
planlagt, og med en trup på 15 mand plus
et par prøvespillere drog vi af sted til det
anerkendte KB Cup. Et flot stævne med deltagelse af de bedste hold i Danmark samt
flere udenlandske. Resultatmæssigt blev det
til tre nederlag, hvor vi taber med et mål,
hvilket vidner om, at vi sagtens kunne spille
med, men stadig manglede det sidste. Kun
Brøndby slog os klart (0-4). Til sidst fik vi dog
oprejsning og slog LFA 5-0. Øvrige modstandere var Silkeborg, Hammarby og FC Honka.
Efter hjemkomsten fra København var der
knap to uger til sæsonstart, men pludselig
stoppede to spillere deres engagement i VB,
og en havde meldt ud tidligere, at han også
ville skifte. Dermed stod vi tilbage med en
trup på 12 mand og ikke mange muligheder
for at hente kvalificerede forstærkninger ind
inden første turneringskamp mod OB. Oveni
var en af vore profiler ude med skinnebetændelse og dermed på skånekost hele turneringen. Det betød at vi måtte trække store
veksler på U-13-M holdets talentfulde kuld.
Så tak til Frederik Nielsen, Magnus Lund,
Benjamin Suner, Malthe Olsson og Simon
Bisp, som alle har fået værdifuld U-14 M erfaring. Der skal selvfølgelig også lyde en tak til
Steen Okholm, som har været ved min side
som holdleder gennem alle udfordringerne.
Første kamp mod OB skulle komme til at
symbolisere vores efterårsturnering meget
godt. Det endte med et nederlag på 3-4 efter
vi havde været foran 1-0 og bagud 1-4. I sidste sekund af kampen havde vi endda at skud
på stolpen, så det var bogstavelig talt stolpe
ud! Inden næste kamp blev vores målmand
også skadet resten af sæsonen, så vi følte os
hårdt ramt... Næste kamp i Ribe gav heller

ingen point, da Ribe fik tilkendt et tvivlsomt
straffe. På trods af al den modgang, drengene oplevede, fortsatte de ufortrødent med at
arbejde stenhårdt, både til træning og kamp.
Og jeg er ikke i tvivl om, at det er det, der har
flyttet os til der, hvor vi er nu. Sikre sejre i turneringen over Haderslev og Fredericia betød,
at vores eksistens i Mesterrække 1 ikke kom
i fare, og da vi samtidig tog point fra både
Ribe og Esbjerg - sidstnævnte udlignede dybt
inde i overtiden - var vi faktisk ubesejret i fire
kampe i træk. Det er stærkt gået.
Derfor var det også med god selvtillid vi tog
til KUV-match, hvor programmet lød på FCK,
Herfølge, Næstved og Brøndby. Især Brøndby-kampen kunne vise os, hvor meget vi
havde flyttet os. Vi taber til FCK (0-4), der var
klasseforskel i den kamp, men til gengæld
viser vi klassen mod Herfølge, som vi gennembanker med hele 9-1. En sejr, der sagtens
kunne have været større. Næstved er et hold,
der altid har været stærk i denne årgang og
der har været rigtig mange tætte, gode kampe mod dem, så det så vi også frem til her.
Men det blev det bare ikke... Vi sad på dem
fra start til slut og vandt fortjent 5-1 (burde
have været større). Næstveds reduceringsmål
faldt endda først i dommerens overtid. Kam-

pen mod Brøndby stod som sidste målestok,
og det blev endnu en positiv en af slagsen
selvom det endte med et nederlag på 1-2. Vi
spillede helt op med dem og kunne med lidt
held/dygtighed have udlignet.
Så alt i alt må man konkludere, at vi har flyttet os markant siden sommerferien og stor
ros til drengene for det. Jeg er ikke tvivl om,
at hvis vi fortsætter den hårde, målrettede
indsats, så ender vi med at spille med om topplaceringerne i foråret.
Holdleder Steen Okholm og
cheftræner Steffen Bendixen

U-14 Drenge M1/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 OB 		
2 Esbjerg fB 		
3 Ribe BK 		
4 Vejle B 		
5 Haderslev FK
6 Fredericia ff

k
10
10
10
10
10
10

v
8
6
5
4
3
0

u
2
2
2
2
0
0

t
0
2
3
4
7
10

mål
Point
32 - 10
26
37 - 17
20
23 - 21
17
28 - 22
14
17 - 30
9
8 - 45
0

U-14 M1
Bagest fra venstre: Steffen Bendixen (træner), Jonas Erngaard, David Hansen, Emil Toft, Mikkel Okholm, Jamal Bazarga, Karl
Ulbæk, Steen Okholm (holdleder)
Forrest fra venstre: Mahdi Kazemi, Andreas Folmer, Casper Bigom, Kristoffer Larsen, Martin Gernow, Mikkel Egsgaard
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U-14 B
Bagest fra venstre: Sten Madsen (træner), Kasper Skau Johansen, Martin Kringelum, Mohamed Arabi, Furkan Gökce, Furkan
Turkyilmaz, Rahi Al Badri, Ronni Nielsen (holdleder)
Forrest fra venstre: Hassan Ozcelik, Emre Arikan, Emil Nielsen, Mads Riis, Victor Nordby, Younes Benchaou

U-13 M
Bagest fra venstre: Morten Dahm Kjærgaard (træner), Mads Emil Sørensen, Marco Schultz, Lauge Madsen, Benjamin Suner,
Anders Sørensen, Simon Bisp, Simon Lyhne, Lasse Søgaard, Christian Lillebæk, Frederik Nielsen, Tobias Bendixen (træner)
Forrest fra venstre: Alexander Schytte, Alex Lascaen, Laurits Sønderborg, Thomas Nørgaard, Malthe Olsson, Benjamin Debel,
Anders Nielsen, Malthe Larsen, Tobias Utoft og Magnus Lund

82

U-13 Drenge M

Efterår
I denne årgang 99 har vi i VB nogle rigtig gode drenge. Vi har i løbet af efterårssæsonen arbejdet med 22 spillere omkring
mesterrækketruppen. Vi fik en stor tilgang
i løbet af sommerpausen, så truppen er en
god samlet flok fra hele Vejle-området og
fire stykker fra Fyn. Det er fantastisk at arbejde med disse gode drenge. Der er gang i den
i omklædningsrummet, hvor der er en super
stemning, alle er med og gode ved hinanden.
Drengene skal havde stor ros for deres indsats til træning, hvor lysten til at træne og
blive bedre har været stor.
Vi har spillet 19 kampe i løbet af efteråret, 10
kampe i turnering, 4 kampe til KUV match og
5 træningskampe.
Vi har spillet mod syv jyske hold, tre sjællandske hold og et tysk, et norsk og et svensk
hold.
Vi har fået rigtig mange erfaringer ud af
vores 19 kampe. Tætte kampe, store sejre,
små sejre, store nederlag, små nederlag, tabt
point til sidst, vundet point til sidst, været
bagud og vundet og været foran og har tabt.
Så med en masse god viden fra vores erfaringer er drengene og jeg klar til fremtiden.

U-13 B

Efterår
U-13 B har spillet et forrygende efterår, hvor
holdet kun sat et point til - mod Vejle Kammeraterne.
Ellers vandt vi kun store sejre! Et super sammenhold af drengene, som nu er U-13A.
Godt gået drenge!
Kasper og Kim, trænere
U-13 drenge M/11, forår
Kampe, Mål og point

		
1 Haderslev FK
2 Vejle B 		
3 Dybbøl IU		
4 Vejen SF 		
5 Kolding IF		
6 Kolding B 		

k
10
10
10
10
10
10

v
7
7
5
3
2
1

u
1
1
2
2
2
2

t
2
2
3
5
6
7

mål
Point
32 - 18
22
32 - 13
22
41 - 19
17
23 - 31
11
30 - 31
8
15 - 61
5

v
9
7
6
4
2
0

u
1
2
1
0
0
0

t
0
1
3
6
8
10

mål
Point
68 - 10
28
47 - 22
23
37 - 26
19
22 - 40
12
13 - 59
6
0 - 30
0

U-14 drenge B/11 efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle B 		
2 Vejle Kammeraterne
3 Vinding SF 		
4 BPI 		
5 Erritsø GIF		
6 Vejle FC		

k
10
10
10
10
10
10

U-13 B
Bagfra fra venstre: Træner Kim Hansen, Sujeen Ravichandran, Emra Ozer, Berat Arikan, Mikkel Sørensen, Furkan Gokce, Holger Pedersen, David Andreasen, Alexander Schytte, Richiban, træner Kasper Pedersen
Forrest fra venstre: Rene Kilstrup, Rasmus Mortensen, Macmud Al-Kassem, Mudi El-sayed, Frederik Andersen, Mads Riis, Krølle, Viktor Nordby, Lukas Hansen
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U-14 Jyske Mestre

Jyske mestre:
Bagest fra venstre. Ulrik (holdleder) – Jesper – Jacob J – Anders – Matinus – Jonathan – Mads – Rasmus M – Kevin – Emil – Peter
– Mikkel – Victor – Simon – Rasmus G (træner) – Rasmus E – Jacob S
Forrest fra venstre: Rune – Burak

Anfører Emil Ladefoged løfter pokalen

Træner Rasmus Good får en velfortjent lufttur efter den
overbevisende 4-0 finalesejr over Skive

Torvegade 24 - 7100 Vejle
Tlf. 7582 5611
www.holst-sko.dk
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Mikkel W rammer bolden perfekt og afgør kampen med
målet til 3-0 med et skud lige i trekanten

Vejle Boldklubs Mikroakademi 2011
2011 har på mange måder været et positivt
år i VBM (Vejle Boldklubs Mikroakademi),
som i august blev 1 år og stadig er under
opbygning.
Det var meget glædeligt, at vi i det tidlige
2011 kunne starte træningen i de nye omgivelser i VB Parken, hvilket uden tvivl har
været medvirkende til, at der blandt såvel
spillere, trænere og forældre er kommet en
større følelse af samhørighed med i billedet,
en samhørighed, som vi i VBM øver os på at
blive bedre til at bruge konstruktivt, så vi kan
give spillerne så mange gode oplevelser med
fodbolden som muligt og hertil hører utvivlsomt også en stor indsats fra forældrene i
form af kørsel, tøjvask, kampledere, m.m.,
denne ressource vil vi i 2012 sætte yderligere fokus på, så vi måske kan få oprettet
»forældreråd« i alle årgange. Opgaven for
et sådant forældreråd kunne være at sikre
administrative opgaver som f.eks. holdledere
og information via hjemmesiden o. lign.
Herfra skal lyde en stor tak til ALLE forældres
indsats i 2011, det er vigtigt for os og jeres
børn, at I bakker op!
På det sportslige plan har vi i 2011 fået
årgangene 2003 - 2000 piger med i VBM regi,
så de nu også træner efter de samme principper som drengene i de samme årgange,
hvilket både spillere og trænere har ytret sig
positive over for og vi glæder os alle til at
kunne udvikle pigerne endnu mere i 2012.
På drengesiden begynder vi at mærke interessen for den måde, vi har valgt at træne
på, brede sig, og vi har også sagt goddag til
spillere, der kommer både fra nær og fjern.
Dette glæder os selvfølgelig meget, fordi det

er den måde, vi ønsker at vokse på i VBM det skal være kvaliteten, der gør forskellen!
Indsatsen på træningsbanen begynder vi
ligeledes at kunne se, når der spilles kampe,
hvorfor der hos de yngste (U-5 – U-7) kan
observeres en stor glæde ved at prøve at
gøre noget med bolden, og kontrollen med
verdens bedste legetøj forbedres også stille
og roligt.
Hos de mellemste årgange (U-8 – U-9) har der
været fokuseret på vendinger, afleveringer
og finter. Her er udfordringen at kunne inddrage sine medspillere, så de færdigheder,
der øves, bliver anvendt som »våben« over
for modstanderne.
Hos de ældste (U-10 – U-12) har vi arbejdet
med, hvordan færdigheder hænger sammen
med den måde, vi gerne vil spille fodbold på
i VB, så der efterhånden opnås forståelse for,
hvordan man f.eks. skaber 1v1 situationer,
hvor den øvede finte kan bruges.
Hos alle spillere synes jeg, at der er sket en
positiv fremgang i løbet af 2011, og vi trænere i VBM vil i 2012 gøre alt, hvad vi kan for
at gøre spilleren endnu bedre, give dem flere
spændende oplevelser med fodbolden og i
det hele taget udvikle den måde, vi træner
og spiller kampe på i VBM.
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak
til alle trænere, der virkelig knokler for, at vi
i VBM leverer høj kvalitet, stort engagement
og niveautilpasset udvikling for alle spillere.
Jan S. Hansen,
konsulent U-5 – U-12,
leder VBM
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Jordarbejde
Kloakarbejde
Belægningsarbejde
Vejarbejde

Restaurant - Konferencelokaler - Selskabslokaler - Diner Transportable

Leverandør til VB
75 moderne værelser med bad, telefon, tv og canal+
Selskabslokaler op til 225 personer
Valdemar PoulsensVej 4 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 08 33 · fax 75 72 13 26
www.hotel-hedegaarden.dk · email: hotel@hotel-hedegaarden.dk
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U-12 Drenge – og yngre
Mikroakademiet

Så lykkedes det at få samlet
hele mikroakademiet i VB Parken. Det har været en fornøjelse at følge træningen og se,
hvordan den udvikling, som vi
startede med i 2010 virkelig er
Jes Hansen
kommet til sin ret, når, man
har fået det fysiske på plads.
Baner, omklædningsrum m.m., således at vi
har undgået den store forvirring, som der
var i 2010 med bl.a., hvor man skulle træne.
Trænerne var også for sjældent sammen, når
træningen foregik forskellige steder.
På det sportslige plan i 2011 har man virkelig
kunnet se den træning, som blev sat gang i
2010, give resultater hos børnene. Forståelsen for og udførelsen af de forskellige øvelser ser man tydeligt på banen, og det er lige
meget, om man er A-B-C spiller, så har alle
fået rigtig godt fat i, hvordan vi gerne vil
træne/spille i VB. Aktiviteten har igen i år
været utrolig høj på træningsbanen og ved
kampe. Og selv om der er kommet rigtig
mange nye medlemmer til, så virker det, som
alle er faldet godt til.
Mikroakademiet har igen i år haft hold med
i JBU-turneringer samt i div. private turneringer og i træningsturneringer. En stor TAK til
alle trænere i mikroakademiet for den indsats, som de har udvist i forbindelse med træning og kampe, og der er ingen tvivl om, at
der er andre klubber, som har lagt mærke til,
hvordan det udføres i VB.
Desuden vil vi også gerne takke alle forældre
for den opbakning, man har givet til kampe
og træning, samt når der skulle køres til
kampe.
En særlig tak til Michael Henriksen for den
store hjælpsomhed og venlighed over for
trænere/ ledere, som bliver udvist hver gang,
man har et problem. Han er altid klar til at
hjælpe.
Jes Hansen,
afdelingsleder

U-12

Mikroakademiet må siges at have sin berettigelse, for i U-12 årgangen oplevede vi i
august en massiv medlemstilgang og en interesse udefra, der var ved at vælte trænere
og ledere omkuld. Dygtige U-12-drenge væltede ind til træning, så det var en sand fornøjelse, og fra i foråret knap at kunne stille
to hold, så var der pludselig fire slagkraftige
hold. Der blev med al hast rokeret rundt på
holdtilmeldingerne, så godt det kunne nås,
og vi endte med to A-hold og to C-hold.
En rigtig god træningskultur er der kommet i
årgangen, således at der er omkring 34 drenge til træning hver gang.
Samtidig er der rigtig stor og god konkurrence om pladserne på holdene – det øger
niveauet!! For husk at HÅRDT ARBEJDE SLÅR
TALENT, HVIS IKKE TALENTET ARBEJDER
HÅRDT NOK!
JBU-turneringen:
3. holdet i C1 vandt samtlige kampe og fik
ikke meget modstand i deres kampe, men
holdleder Gert formåede at holde drengenes
fokus i samtlige kampe, hvilket vidner om
høj klasse.
4. holdet tabte én kamp i C1, og her kan Jes
være rigtig godt tilfreds.
2. holdet tabte ligeledes én kamp i A-rækken. Nederlaget må siges at være et af dem,
man godt kunne være foruden. Det betød
dog ikke andet, end at holdet med en sejr i
næstsidste kamp mod udfordrerne til førstepladsen, Gauerslund, ville blive nr. et i puljen.
Gauerslund blev slået 5-4, på mål til 4-4 i det
57. og 5-4 i det 59. minut! Tobias og Lars glædede sig over drengenes udvikling fra til at
ville vinde til VIRKELIG at VILLE VINDE!
1. holdet led en grum skæbne i Hatting, med
et nederlag på 3-2, men fandt sidenhen VINDERATTITUDE, LØBEVILLIGHED OG AGGRESSIVITET frem og spillede de resterende hold i
puljen ned under græstæppet.
En sikker førsteplads i A-rækken var i hus,
hvorefter Lars og Tobias straks er videre i udviklingen af drengene med 9- og
11-mands.
U-12 har deltaget i en række en-dagsstævner, bl.a. havde vi tre hold til Pokal Cup i Horsens og et hold til Vestfyns Bank Champions
League i Nr. Åby.
Vi havde to hold, med succes, med til Vejen
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SF Cup i september, hvor andetholdet fejede
al modstand til side i B-rækken og stensikkert vandt finalen over Brønderslev med 4-0.
Førsteholdet endte også i finalen, men måtte
se sig besejret 1-2 af AB.
Tredjeholdet var i oktober til Apollo Cup
i Tommerup, hvor det i række 2 blev til to
nederlag og tre sejre. Sluttelig var første holdet med til KUV Match (11-mands) i
U-13-bredde, med tre sejre og et nederlag til
følge.
Vi takker vore sponsorer rigtig mange gange
for støtten til vores træningstøj m.m.
Stor tak til Privathospitalet Mølholm, Ørumgaard Grusgrav & Put and Take, Louise i Søndergade, Vejle Amts Folkeblad og Føtex.
Lars Primdahl
38. Internationale Ungdomsturnering
Som det har været tradition i mange år, er
Kristi Himmelfartsferien henlagt i fodboldens tegn. I hvert fald for Vejle Boldklubs
U-12 drenge.
Torsdag d. 2. juni i år drog 16 spændte U-12
drenge og deres tre trænere derfor til Holland – nærmere bestemt Gorinchem i Sydholland - for at deltage i den 38. Internationale
Ungdomsturnering, som den hollandske klub
S.V.W. Gorinchem i år var værter for.
Siden 1973 er turneringen på skift ble-

vet afholdt hvert år, og engelske Waltham
Abbey, tyske Bramfelder SV, danske Vejle
Boldklub og hollandske S.V.W. skiftes til at
være værter. I år havde hollænderne dog
bedt om at være værter, da de netop fejrer
klubbens 100 års jubilæum. Hollænderne
havde, som det er kutyme for værtsklubben,
inviteret et lokalt hold til at deltage, og i år
faldt valget på Schelluinen. Dermed var der
fem hold i turneringen, og der blev spillet
alle mod alle over to dage.
Lige som trænerne ved ankomsten til den
lokale fodboldklub blev indkvarteret hos
de lokale trænere, blev de danske drenge
indkvarteret to og to hos de hollandske
værter, og det var noget af en oplevelse for
alle. Vældig spændende når alt foregår på
engelsk, og man skal leve i en anden familie
et par dage.
Og det er netop det, denne turnering også
går ud på: At stifte venskaber på tværs af
grænser og sprog, med én fælles reference:
FODBOLD!
Ikke alene er dette en tur for U-12 drengene,
men fra alle lande er der ankommet forældre, søskende, bedsteforældre og andre supportere. Humøret er højt, vejret er skønt og
forventningerne høje!
Den første formiddag havde værterne arrangeret en ´Mini OL-turnering.´ Alle drenge
blev blandet på tværs af klub og nationalitet,

U-12 A
Bagest fra venstre: Lars Primdahl, Frederik Hansen, Victor Rasmussen, Søren Seiger, Jeppe Bech, Tobias Bendixen
Forrest fra venstre: Noah Svenningsen, Muhep Wardag, Nikolaj Hansen, Jonas Dregaard, Tobias Randers
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og disse hold kæmpede mod hinanden i en
række discipliner. Det var en herlig måde at
få løsnet lidt op for snakken drengene imellem, og efter et par timers leg og lidt frokost
kom så kampene:
VB´s første kamp var mod værterne, og allerede efter 12 sek. kom vi bagud. Det varede
dog ikke længe, før vi også fik nettet, hvorefter hollænderne svarede igen med at score
endnu engang. Så var det som om, drengene
tog fat, og nu kørte det for dem. Kampen
endte 6-2 til os efter en god indsats på alle
pladser. Målene blev scoret af Thomas, Kristoffer, O.S., Benjamin og Bønne.
Dagens næste kamp var mod det andet hollandske hold, og vores indsats var lidt svingende. Ret hurtigt kom vi foran med et mål,
men inden længe udlignede modstanderen
til 1-1, og dette var stillingen ved pausen. I
anden halvleg kom sidste scoring, som heldigvis var vores, og selvom det ikke var den
mest velspillede kamp, vi har set, så sluttede
kampen 2-1 til os. Scoringerne stod Simon og
Thomas for.
Om lørdagen var drengene sammen med deres
respektive familier, og til middag mødtes alle
på stadion for at genoptage fodbolddysten.
Vores første kamp den dag var mod englænderne, og allerede efter bare 10 sek. satte vi
første scoring ind med et flot mål, og efter
endnu 10 min. endnu et mål. 2-0 ved pausen

– herligt! Sidste mål i denne kamp blev også
sat ind af VB´s drenge, så kampen sluttede
3-0. Simon og Alexander kunne her tage
æren for scoringerne.
Vi er klar til finalen mod tyskerne! Helt klar
og alligevel lidt trykkede. Der bliver ladet op,
snakket taktik, indtaget frugt og vand – alt
det rigtige – og vi er klar! Presset fra start,
jovist, men alligevel finder vi noget hæderligt spil frem, og selvom spillet bølger frem
og tilbage, er det tyskerne, der kommer først
på scoringstavlen. Vi lukker dem unødvendigt meget ind i kampen, og til pausen må
vi erkende, at der står 1-0 til Tyskland. MEN
drengene kommer frisk fra start, og selvom
tyskerne har mange farlige skud, rider vi
stormen af i første omgang. Desværre kommer de på 2-0 på et (for dem) meget heldigt
mål, og vi kommer ikke rigtig ind i kampen igen. 5-0 kommer tyskerne op på, men
Anders synes heldigvis, at der lige skal pyntes
en smule på det og sætter turneringens sidste bold i målet!
Lørdag aften var det dermed tyskerne, der
kunne løfte kæmpepokalen ´The Rose Bowl,´
alt imens VB-drengene, efter den første skuffelse over nederlaget, kunne fejre, at de
trods alt havde fået en flot anden plads.
Rikke Suner

U-12 C1
Bagest fra venstre: Lars Primdahl, Philip Højgaard, Mikkel Bach, Emil Duus, Thib Bremanhanchdran, Rasmus Jørgensen, Tobias
Bendixen. Forrest fra venstre: Nayef el Sayed, Endrit Meha, Belal Farahi, Hugo Andersen, Nikolaj Hansen, Søren Madsen,
Malte Jørgensen
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Vejen Cup U-12 drenge 23/9 – 25/9

Fredag: Noah Svenningsen
Vi ankom til Vejen Idrætscenter fredag den
23. september. Det var dejligt vejr – tørvejr
og rimeligt varmt. Vores forældre kørte os. Vi
havde fordelt os i ca. fire biler. Da vi ankom,
var der en ansat ved Vejen Idrætscenter, der
gav os nøgler til en børnehave i nærheden,
hvor vi skulle bo. Vi pakkede ud, men skulle
dog pakke en taske, vi skulle have med til
omklædningsrummet, og dernede blev vi
delt op i to hold. Jeg kom på andetholdet,
og vi skulle spille vores første kamp på atletikstadion. Førsteholdet vandt deres kamp,
og vi vandt også vores kamp. Efter kampene
gik vi i omklædningsrummet og tog bad,
hvorefter vi skulle spise aftensmad. Aftensmaden var rigtig dejlig, og vi sad stille og
roligt. Efter aftensmaden gik vi igen over i
børnehaven, spillede lidt kort og hyggede os.
Da vi skulle sove, fortalte Tobias en uhyggelig historie, herefter faldt vi i søvn.
Lørdag: Emil S. Petersen
Efter en lang nat skulle vi op kl. 7 for at
pakke taske og spise morgenmad. A2 holdet
skulle først spille, mens A1 skulle spille en
lille time senere. A2 vandt alle deres kampe,
og A1 vandt også alle deres kampe. Da vi var
færdige med at gå i bad, skulle have noget
aftensmad. Da alle havde spist aftensmad,

skulle vi hjem til børnehaven, hvor vi boede.
Da vi var hjemme, skulle vi lege en leg, hvor
man skulle sige en dyrelyd. Hvis man sagde
den forkerte, røg man ned bag køen – og
den, der blev længst oppe, vandt. Den, der
kom på andenpladsen, skulle tage en armbøjning osv. Da vi var færdige, gik vi ind og
spillede lidt kort inklusiv poker og hyggede
os. Senere på aften skulle vi lege gæt og grimasser. Efter det skulle vi i seng.
Søndag: Simon V. Lauridsen
Da vi stod op søndag morgen, vidste jeg, at
vi skulle spille nogle svære kampe. Vi skulle
spille mod Haderslev først. Vi spillede en
okay kamp, og vi vandt kampen.
Så skulle vi spille mod Holbæk – vi skulle vinde for at gå videre, for de havde også vundet
over Haderslev. Vi vidste, at Holbæk havde
en god midtbanespiller, og ham skulle vi
lukke ned, og det formåede vi også at gøre.
Vi spillede en klassekamp og løb fortjent
med sejren. Nu var vi i semifinalen. Vi skulle
spille mod Randers Freja og vandt 3-0, og vi
holdt bolden i egne rækker.
Vi var i finalen og skulle møde AB. Mod AB
kom vi foran 1-0, og de kom lidt heldigt på
1-1, og så vandt de 2-1 lidt ufortjent. Men en
god kamp og god modstander og en fortjent
andenplads til os. Det var en god finale og en
god fodboldtur.

U-12.C2
Bagest fra venstre: Lars Primdahl, Emil S. Petersen, Niels Bøje, Philip Troelsen, Denis Suljic, Tobias Bendixen
Nederst fra venstre: Victor Olesen, Simon V. Lauridsen, Mathias Eriksen, Lucas M. Jensen, Nikolai Primdahl
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U-12 tredjehold

Apollo Cup 14.–16. oktober
Vi var ni friske fyre, der tog af sted til Apollo
Cup stævnet på Fyn midt i oktober måned.
Vores sædvanlige holdleder kunne desværre
ikke være med, så Sørens papfar, der hedder
Anders, tog med os i stedet for.
Vi var af sted i tre dage, så vi skulle sove to
nætter på en skole tæt ved stadion. Der var
to af drengene, der havde glemt liggeunderlag, men der var heldigvis andre, der havde
dobbelte luftmadrasser med, som de fik lov
at sove på. Uden for banen var der masser af
hygge, og på banen var der masser af fight
og vindermentalitet. Desværre var det ikke
helt nok med vindermentaliteten, så vi tabte
tre ud af de fem kampe. Én af kampene var
mod et U-13 hold og en anden kamp var
mod et hold fra A-rækken, så vi fik masser
af modstand.
Det var megakoldt om morgenen, så vi skulle
have skiundertrøje, skibukser, hue og vanter
på for at holde musklerne varme.
En af aftenerne var der underholdning,
hvor der kom en rigtig dygtig boldjonglør.
Han kunne nogle tricks med en flaske og en
kuglepen. Det var supersejt. Han holdt flasken på panden, mens han havde bolden på
hovedet. Han fik bolden til at snurre rundt
på kuglepennen og fra kuglepennen direkte
over på sit hoved, hvor den snurrede videre.

Man kunne komme op til ham senere og
lære nogle af hans tricks.
Efter hver kamp var der straffesparkskonkurrence, så det var godt at få øvet sin straffesparksteknik. Vi havde ikke nogen målmand
med, så vi skiftedes til at stå på mål.
Den første aften havde vi selv madpakke
med, og den anden aften fik vi lasagne. Om
lørdagen spiste vi også frokost derovre –
uden mad og drikke dur helten ikke!
Der var også nogle forældre, der kom over
for at se os spille nogle af kampene. Vi spillede på kunstgræs de første fire kampe, men
den sidste kamp var på almindeligt græs.
Det var en rigtig dejlig weekend med masser af gode mål, godt sammenspil og godt
sammenhold.
Rasmus, U-12

U-12 Apollo Cup. Fra kampen tidligt søndag morgen, mens
solen stod op i frostvejr

U-11 A
Bagest fra venstre: Kim Hansen (træner), Magnus Kristensen, Joachim Mazanti, Niklas Jacobsen, Waris Faghir,
Stefan Jensen (træner). Forrest fra venstre: Gustav Kunst, Mikkel Kristensen, Bjarke Ejlskov, Thomas Iversen
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U-11 B
Øverst fra venstre: Kim Hansen (træner), Addi, Jonas Samad, Edmond Kurshumliu, Jens Nielsen, Stefan Jensen (træner)
Forrest fra venstre: Alex Grigorian, Adis Adkanovic, Nikolaj Hansen, Albin Meha, Thomas Sokolowski

U-10 A
Bagest fra venstre: Søren Laulund, Tobias Koch, Thor Frederiksen, Mikkel Kristensen, Mathias Berthelsen, Michael Berthelsen
Forrest fra venstre: Mikkel Haugaard, Wahid Faghir, Matthias Christensen, Christian Grøndal
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U-10

U-10 drengene har i denne sæson taget
skridtet videre i mikroakademiet, hvor vi har
mere fokus på færdighederne i forhold til
spillestilen, og hvordan vi lykkes bedst med
det i kamp.
Dette har været igangsætningen på en kulturomvæltning for drengene, både på træningsbanen og til kampe. Årgangen har dygtige individuelle spillere, som nu er i gang
med at lære, hvad det vil sige at bruge færdighederne i forhold til holdets bedste.

U-10 B spillede også mange gode kampe i
foråret, men heldet var ikke altid med dem,
så det blev til flere tabte end vundne kampe,
men efter sommerferien, hvor de blev til
U-11B er der sket noget med spillerne. Et par
nye spillere kom til, og de har fået vendt bolden mod modstanderens mål, og det blev til
flere sejre end nederlag. Så superflot af drengene - der vil også komme træningskampe til
dem, så de er klar til foråret.
Kim Hansen og Stefan, U-11

Rasmus Good
U-10 A gjorde det i foråret fint med både
vundne og tabte kampe og blev hen over
sommeren
til U-11 A. Med tilgang af et par nye spillere
er det blevet et supergodt U-11A hold, der
kun tabte
én kamp i efterårsturneringen, og der vil
over vinteren komme mange træningskampe, så det bliver et stærk U-11A-hold, der bliver klar til forårsturneringen 2012. Vi glæder
os til at følge drengene.

www.vbsvenner.dk

➚

U-10 B
Bagest fra venstre: Søren Laulund, Samsor Niazi, Erik Lascan, Jalte Rasmussen, Michael Berthelsen
Forrest fra venstre: Semih, Sebastian Løkkegaard, Kaan Kaya, Arman Jalalzai
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U-9
Bagest fra venstre: Bjørn Ejlskov, Vildan Subasic, Meadaris Dapo, Stefan Jensen (træner), Noah Jochumsen, Tarik Blagajcevic,
Anes Omic, Mustafa Mehrali, Viktor Berisha
Forrest fra venstre: Elvis Fejzic, Cristian Kristensen, Jeppe Thomsen, Morten Nielsen, Wahid Faghir, Atal Rahmani

U-8.1
Øverst fra venstre: Henrik Rasmussen (træner), Daniel. Johansen, Simon Mortensen, Tobias Bendixen (træner)
Nederst fra venstre: Alaudin Metkamberi, Magnus Lundfald, Denis Ajanovic, Thiahan Dileepan
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U-9

For U-9’s vedkommende er træningsfremmødet helt i top. Stort set alle spillere møder op
til hver eneste træning, hvilket er helt fantastisk. Dog har der i løbet af efterårssæsonen været nogle problemer med ”at være til
stede” mentalt, men alle i U-9 er ved godt
humør efter hver træning.
Med hensyn til kamp er det gået op og ned.
U-9 1 & 2 spillede begge i A-rækken, hvor
spillerne har gjort et flot stykke arbejde, specielt vores 1v1 situationer, som vi vinder stort
set hver gang. Problemet ligger i, at vi ikke
kigger op og finder den frie mand. Det er et
udviklingsområde, som, hvis vi mestrer dette,
kan få os til at spille rigtig flot fodbold.
For U-9 3 gik det bedre resultatmæssigt. Også
spillemæssigt er vi gode 1v1, og da tempoet
er lidt lavere, har vi tid til at orientere os. U-9
3 har spillet en god omgang fodbold.
Samlet set er vi rigtig gode 1v1, men vi tænker os ikke rigtig om. Alle vil gerne op og
score, hvilket er en god ting, men når den
bagerste mand løber ind foran mål og laver
et kæmpe hul bagude, så scorer vores modstandere tit på omstillinger.
Et udvalgt hold var i København for at spille
en turnering, som udelukkende bestod af
inviterede hold. Her vandt vi det hele (stort
til lykke!!), og selvom det så sort ud i finalen,
så hev drengene sejren hjem.
Steffan

U-8

Så er året ved at være gået, og jeg vil gerne
sige tak for sæson 2011.
Året har budt på op- og nedture, vi har vundet og vi har tabt, men vigtigst er at se, at
drengene stadig kan holde humøret oppe.
Både til kampe og træning synes jeg virkelig,
man kan se, hvordan spillerne har udviklet
sig.
En stor tak til forældrene for jeres hjælp til
kampe, da det ikke altid har været helt nemt,
når tre hold skulle spille samme weekend tre
forskellige steder. Uden jeres hjælp havde
det været umuligt, så endnu engang tak for
det!
Henrik Rasmussen

U-7, U-6, U-5

U-7 har været i en god udvikling, og spillerne
er nu ved at være mere trygge ved fodbolden og flere af årgangens spillere begynder
at have forståelsen af at arbejde sammen 2v2
fx i forhold til bandespil.
Det er en lille bunke lærevillige spillere, der
elsker fodbold, og som det er en fryd at træne med. Udviklingen, som spillerne har gennemgået siden U-5/U-6. er meget tydelig, og
de har arbejdet med afleveringer, førsteberøringer, step-on og lodret vristspark.
Rasmus Good

U-8.2
Bagest fra venstre: Henrik Rasmussen (træner), Mads Berkholt, Edin , Miregl Resic, Tobias Bendixen (træner)
Forrest fra venstre: Abdelhakim Abdelrahim, Andre Pedersen, Magnus Lundfald,Ernest Kurshumliu , Malik Paxton.
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U-5-6-7
Bagest fra venstre: Søren Laulund (træner), Beran, Frederik Brasil, Tasal Ranmani, Noah Sayed, Tobias Larsen, Frederik Nielsen,
Lærke Berg, Kazzim, Silas, Rasmus Good (træner)
Forrest fra venstre: Kim Hansen (træner), Dino Larsen, Harnan Subasic, Lucas Nielsen, Elmedin Metkamberi

Med hjerte
og sjæl

Conrad
Café
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Kvinder og pigeungdom
Nye tider på pigesiden

2011 blev på mange måder
startskuddet til nye tider i VB.
Efter nøje overvejelse havde
klubben besluttet at satse på
en ny struktur, hvor spilleren skulle være i centrum, og
Jesper Søgård
holdtankegangen et afsluttet
kapitel. Nye måder at træne på, andre retningslinjer og et nyt set-up – jo, der lå mange
udfordringer foran os. Der skulle samtidig
udarbejdes en licensansøgning til Pige U-18
DM med henblik på sæsonen 2011-12. DBU
lægger vægt på antallet af landsholdsspillere
- Sarah Dyrehauge var fra sæsonens start eneste VB-spiller i det system.
Forår 2011
U-15 holdet klarede sig fantastisk, og med
flot fodboldspil og højt humør sikrede holdet
sig pokaltitlen i JBU samt en flot andenplads
i kampen om det jyske mesterskab. Det hele
under flot ledelse af træner Ole Gren Hansen.
U-18 holdet kvalificerede sig til den bedste
mesterrække efter et forår med både med- og
modgang. Holdet udviklede sig fint, og en del
spillere fik lov til at snuse til 3F ligaen undervejs. Træner Poul Erik Jensen var det samlingspunkt, pigerne i modgang havde brug for, og
der skal lyde en kæmpe tak til Poul Erik fra
klubben.
3F liga-holdet opfyldte hurtigt og sikkert målsætningen om at blive i rækken, da holdet
i VB Parken fik vigtige sejre over Viborg og
Kolding. Yderligere to sejre i nedrykningsspillet gjorde forårssæsonen tre sidste kampe til
ren kosmetik.
Midt på foråret kom så den glædelige og
længe ventede licens fra DBU, som betød, at
VB igen havde fået licens på Pigesiden. Efter
flere år udenfor var VB nu igen tilbage i den
bedste række med U-18, og på rette vej. I denne forbindelse skal lyde der lyde en stor tak
til formand Lars Kjeldsen og Finn Poulsen på
kontoret for et fortræffeligt stykke arbejde.
Efterår 2011
I sommerpausen var det tid til oprykning af
spillere og samtidig en stor omstrukturering,
da den store 96-årgang blev U-18. Det betød,
at vi nu havde 2 U-18 hold og kun et 11 mands
U-15 hold.
Ole Gren Hansen og Poul Erik Jensen søgte
nye udfordringer, så derfor var der nye ansig-

ter på trænersiden hele vejen rundt. Jørgen
Tand Sørensen U- 18 DM, og Kristian Rasmussen U18 M samt Michael Christensen og Jan
Erik Bergholm U-15 M.
U-15 mesterrækken har kvalificeret sig til den
bedste mesterrække i 2012 med et spændende og meget ungt hold. Spillerne har udviklet
sig rigtig godt, så jeg er sikker på, de er klar
til den store ufordring, der ligger foran dem.
U-18 mesterrække var meget tæt på det samme, men det glippede desværre til sidst. Det
er ikke altid nemt at være et andethold, men
spillerne og træner Kristian Rasmussen har
gjort det flot.
U-18 DM har fået en hård modtagelse i landets bedste række, men af modgang bliver
man stærk, og med rækkens yngste hold skal
sejrene nok komme. Holdet har udviklet sig
hele tiden, og hver enkelt spiller har forbedret sig meget. Der bliver arbejdet seriøst med
tingene, så jeg er sikker på, 2012 bliver resultatmæssigt bedre.
3F liga holdet har med 15 point opnået et fint
udgangspunkt inden foråret. Store sejre hos
Kolding 6-0 og Taastrup 5-0 viser, at holdet er
blevet bedre til at score mål, mens 2-0 sejren
hjemme over nr 4 OB, var efteråret højdepunkt. En del skader samt rejselystne piger
har gjort, at holdet stadig er langt fra de bedste, men alle spillere har gjort deres bedste og
ydet en kæmpe indsats.
Status på DBU- siden for 2012 er virkelig dejlig
læsning for en talentansvarlig. Simone Holm
er i bruttotruppen til U-19 landsholdet. Sarah
Dyrehauge er blevet fast mand på U-17 landsholdet, hvor hun har selskab af holdkammerat Anne Kathrine Christoffersen, og de var
begge med til EM kvalen i Serbien. Emilie
Henriksen og Laura Pedersen er omkring U-16
og med på U-15 talentcenter, hvor også Ida
Hedager Kristensen deltager. 98-årgangen er
startet i DBU regi, og vi har tre med. Super
flot.
2011 har været et spændende og udfordrende år, hvor vi har flyttes os meget, lad os sammen gøre 2012 til et år, hvor VB igen tager
store skridt i den rigtige retning.
Tak for i år.
Jesper Søgård,
talentansvarlig og 3F træner
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Kvinder
3F Ligaen forår

Jesper Søgaard overtog ved årsskiftet træningen af 3F liga holdet. Han afløste Benny
Gylling, som havde haft ansvaret det seneste
halvandet år.
Holdet havde før de sidste fire runder i
grundspillet et forspring på seks point ned
til nedrykningsstregen, som VB’s kvinder de
seneste år har været vant til at skulle forholde sig til.
Med to vigtige sejre sikrede holdet sig – på
trods af den obligatoriske pointhalvering –
et fornuftigt udgangspunkt før nedrykningsspillet. Der var fire point ned til Skjold og
meget langt ned til fortabte AaB.
En alvorlig streg i regningen var det dog, at
VB’s goalgetter, stortalentet Linette Andreasen, brækkede hånden i den afgørende,
straffesparksgivende situation mod Viborg i
den sidste kamp i grundspillet og var ude for
resten af foråret.
I nedrykningsspillet fjernede VB med to sejre
straks enhver tvivl om holdets forbliven. Det
betød samtidig en stime på i alt fire sejre i
træk – en uhørt flot serie af VB’s kvinder! Jo,
Jesper Søgaard formåede at få det optimale
ud af en smal spillertrup
Rart at holdets forbliven allerede nu var sikret, for den næste kamp bød på en byge af
alvorlige skader hos VB. Værst gik det ud
over Camilla Christensen, som med alvorlige
benbrud lå og ventede på en ambulance, der
ikke kunne finde VB Parken – en kedelig,
meget medieomtalt historie.
Holdet sluttede på flot andenplads i kvalifikationsspillet – og dermed samlet nr. 6 i Danmark. Særdeles tilfredsstillende!

BSF - VB 2-0 (0-0)

Sæsonpremieren mod BSF var, trods nederlaget, en spillemæssig godkendt indsats. Især i
første halvleg, hvor vi kom til enkelte store
chancer. Det gjorde værterne dog også. Men
efter 0-0 ved pausen havde vi troen på, at vi
kunne få point med hjem, men to hurtige
scoringer af hjemmeholdet midt i anden
halvleg afgjorde kampen. BSF var bare bedre
spillemæssigt og formmæssigt, hvor vi haltede bagefter gennem især anden halvleg. Vi
manglede form og tempo, men det var sæsonens første kamp, og vi skulle fortsat arbejde
på at forbedre formen, så vi fremover kunne
levere i 90 minutter.
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VB – Fortuna Hjørring 0-5 (0-4)

Nederlagets størrelse siger alt om niveauforskellen på de to hold. Alligevel en flot præstation af hjemmeholdet, der formåede at
holde stand mod overmagten i 25 minutter
og kun lukkede ét mål ind i anden halvleg.
Fortuna scorede på næsten alle deres chancer i første halvleg, og de straffede vores fejl
hver gang. Men VB’erne var godt organsiseret og kæmpede flot, selv om vi aldrig kom
til en reel chance i hele kampen. I efteråret
2010 tabte vi 10-0 til Fortuna, så dagens præstation må siges at være en forbedring. Helle
Nielsen og Louise Jenner skal fremhæves for
deres indsats, og det skal nævnes, at Louise
Jenner blot er årgang ’95 og ligeledes er
Malene Pedersen, der i dag fik en flot debut
i 3F Ligaen.

Kamilla Pedersen får mod Fortuna Hjørring overrakt 100
kamps nålen

VB – KoldingQ 3-2 (1-2)

Sæsonens tredje kamp blev kampen, hvor vi
endelig kom på måltavlen. Vi startede egentlig fint i kampen, men lavede for mange
personlige fejl, og det udnyttede gæsterne
kynisk. Vi var bagud 0-2 efter 20 minutter, og
Helle Nielsen blev skadet og måtte udgå. Det
var derfor også et Vejle-hold, der var sendt
til tælling. Men lidt heldigt fik vi et tvivlsomt
frispark udenfor Koldings felt ti minutter
inden pausen, og på en ripost kom Kathrine
Terp først og fik reduceret til 1-2. I anden
halvleg fik vi presset spillet længere frem
med god hjælp af medvinden, og midt i halvlegen kom udligningen på et selvmål efter
et godt VB-pres. Et kvarter før slutfløjt fik vi
et straffe, da en Kolding-spiller med hånden
snuppede Kamilla Pedersens afslutning på
målstregen. Kamilla Pedersen eksekverede
selv, og scorede sikkert til 3-2. Herefter var
sejren ikke i fare, da VB’erne organiserede
defensiven flot og holdt lidt igen på det
offensive. Spillerne viste flot moral, da tingene spidsede lidt til.

VB – Viborg 3-2 (0-1)

Dagens kamp var den sidste i grundspillet,
og med en sejr ville vi have et godt udgangspunkt inden starten på kvalifikationsspillet weekenden efter mod Skjold. Vi kom
bagud efter 25 minutter, og første halvleg
var præget af hurtige Viborg-spillere. Men
vi åd os ind i kampen, og efter 60 minutter
kom udligningen på et flot mål af Linette
Andreasen. Blot syv minutter senere kunne
Helle Nielsen bringe os i front efter dyb spilning fra Kathrine Terp, hvor Viborg forsvaret
så passivt til i feltet. Men kun tre minutter
efter udlignede gæsterne, og så var der for
alvor spænding i kampen igen. Men vi skabte
mange chancer i anden halvleg, og på en af
dem blev der begået straffe mod hjemmeholdets Linette Andreasen, som Helle Nielsen
sikkert nettede til endnu en 3-2 sejr. Holdets
moral sejrede endnu engang, og målet for
grundspillet blev nået med to sejre ud af fire
mulige. Desværre for Linette Andreasen, så
brækkede hun hånden, da hun blev væltet i
feltet, og en operation samt seks ugers pause
ventede hende forude.
3F Ligaen, 2010-2011, Grundspil
Kampe, Mål og point

		
1 Fortuna Hjørring
2 Brøndby 		
3 Skovbakken 		
4 OB 		
5 BSF 		
6 Vejle 		
7 Team Viborg
8 KoldingQ 		
9 Skjold 		
10 AaB 		

k
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

v
17
16
14
10
7
6
5
5
3
1

VB – Skjold 2-0 (1-0)

u
0
1
1
1
3
2
1
0
3
0

t
1
1
3
7
8
10
12
13
12
17

mål
Point
82 - 12
51
85 - 8
49
65 - 12
43
52 - 40
31
23 - 35
24
19 - 58
20
35 - 70
16
26 - 60
15
24 - 48
12
13 - 81
3

Med Linette Andreasen ude resten af sæsonen, kom Helle Nielsen i dag helt i front. Det
betød, at Louise Koldsø og Julie Dahl skulle
udfylde den centrale midtbane. I øvrigt også
en startopstilling, der talte hele fire U-18 spillere. Vi dominerede første halvleg, og Helle
Nielsen kunne fortjent nette til 1-0 efter 28
minutter på et flot opspil i venstre side. Hun
kom fri og alene med keeperen og omsatte
chancen til pausestillingen 1-0, der i øvrigt
var tre-fire mål for lille. Efter pausen spillede
vi ikke godt, og selv om Skjold ikke skabte
noget, så var vi da lidt nervøse for, at en dum
dødbold eller en dårlig clearing skulle give
en udligning. Men med tyve minutter igen
slog Anja Dukic sejren fast med sit mål til 2-0.
En vigtig sejr, der dog var alt for lille. Fremhævet blev især Louise Jenner for sine to

assists samt ros til Julie Dahl og Louise Koldsø
på den centrale midtbane. Glædeligt var det
også, at Camilla Christensen fik debut de sidste fem minutter efter to års pause pga. en
korsbåndsoperation.

AaB – VB 1-2 (0-2)

Vi kom til Aalborg med tre sejre og favoritværdigheden i bagagen. Og en sejr over
AaB ville sikre os endnu en sæson i 3F Ligaen
med tre runder tilbage i kvalifikationsspillet.
Måske tog vi en smule let på tingene med
det i tankerne, vi spillede i hvert fald ikke
op til niveau. Det gjorde det heller ikke lettere, at baneforholdene var skandaløse. Det
var en langhåret mælkebøttemark, og vores
spillerboks væltede ned over en lille dreng,
fordi den ikke var fastboltet. Men derudover
startede vi egentlig ganske fint og kom let til
et par store chancer. Helle Nielsen kunne da
også fortjent score til 0-1 på et flot hovedstød efter indlæg af Rikke S. Petersen. Helle Nielsen scorede også målet til 0-2 på en
kontra. Herefter mistede vi lidt af den rette
ydmyghed, og lukkede AaB unødvendigt ind
i kampen. For mange fejl gav hjemmeholdet
chancer for reducering, og en halv time før
slutfløjt kom den da også efter en dårlig VB
clearing. Dog løb vi med sejren, den fjerde i
træk, og det var jo svært at klage over. Målet
om overlevelse var nået med tre runder
resterende i kvalifikationsspillet.

VB – KoldingQ 1-3 (1-1)

Første nederlag i kval-spillet blev mod KoldingQ. Gæsterne kom foran efter ti minutter,
men det var nu ikke det, der satte sit præg i
kampen. Kort tid efter skete et grimt uheld,
hvor Camilla Christensen i en uheldig tackling kom rigtigt galt afsted. En ambulance
blev straks tilkaldt og spillet fortsatte. Mens
Camilla lå med stærke smerter, fik vi udlignet
til 1-1 af Helle Nielsen, og det blev også pausestillingen. Først ved halvleg ankom ambulancen, der ikke kunne finde vej, og den var
endnu ikke kørt, da anden halvleg startede,
og der gik flere minutter, inden Camilla blev
bragt til sygehuset, hvor hun fik konstateret skinnebensbrud samt en brækket ankel.
Hun røg direkte på operationsbordet. Knap
var anden halvleg begyndt, da Simone Holm
slog hovedet sammen med en Kolding-spiller
og fik sig en brækket næse (der også krævede operation få dage efter). Hun spillede
dog kampen færdig. Lidt senere blev Anja
Dukic skubbet i metalhegnet, der indrammer banen, og hun måtte udgå med en lang
flænge i knæet og et overrevet korsbånd.
Kolding kom midt i anden halvleg foran
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1-2, og så var kampen reelt afgjort. Sidst i
kampen ogede de til 1-3. En meget uheldig
dag for VB-mandskabet, der trods de mange
uheld, leverede en ganske fin indsats. Den
bar dog præg af omstændighederne samt
visheden om, at vi var sikret endnu en sæson
i den bedste kvindeliga.

VB – Viborg 2-2 (1-2)

Det havde ikke den store betydning med en
sejr i dag. Men vi ville gerne vise god moral,
selvom vi ikke havde noget at spille for. Vi
kom foran efter ti minutter på et flot mål af
Annette Gravesen – hendes første mål i 3F
Ligaen. Og vi havde chancer til både to-tre
mål mere, men det var alligevel gæsterne,
der kom i front med inden pausen. Vi sad
totalt på kampen, men Viborg lavede to
fantastiske mål, et på langskud og et på et
flot hovedstød – begge kunne vi ikke stille
meget op imod. Flot gået af Viborg. Anden
halvleg var præget af gæsterne, men vi fik
udlignet på mål af Gitte Nøhr Schmidt, også
hendes første mål denne sæson, og kampen
endte 2-2. Et fair resultat med en halvleg til
hvert hold. Det var en kamp uden fem stamspillere pga. skader. Forrige kamp mod Kolding kostede tre skader, så holdet i dag bar
selvfølgelig også præg af det. Vi spillede en
rigtig god halvleg og en knap så god, men
sådan er det nogle gange.

BSF – VB 0-0

Sidste kamp i sæsonen og kvalifikationsspillet var på udebane i Ballerup. Og det var en
fin sidste tællende opgave, som holdet løste
med flot disciplin og god organisation. Vi var
slemt plaget af skader den sidste del af sæsonen, så vi var ikke i allerstærkeste opstilling.
Men spillerne leverede på maksimalt niveau
mod et ungt, stærkt BSF mandskab. De var i
bedre træning end os, og det blev tydeligt i
anden halvleg. Inden pausen var det ganske
lige med én stor chance til hvert hold, men i
anden halvleg styrede BSF slagets gang. Dog
kom de ikke for alvor tæt på, og det skyldtes
ikke mindts vores gode organisation. Ros til
hele holdet for en god solid indsats.

3F Ligaen, 2011, forår, Kval. spil
Kampe, Mål og point

		
1 BSF 		
2 Vejle 		
3 KoldingQ 		
4 Team Viborg
5 Skjold 		
6 AaB 		
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k
5
5
5
5
5
5

v
4
2
3
2
2
0

u
1
2
0
1
0
0

t
0
1
2
2
3
5

mål
Point
15 - 3
25
7-6
18
9-9
17
11 - 11
15
7 - 11
12
3 - 12
2

3F Ligaen efterår

Sædvanen tro gennemgik spillertruppen en
del forandringer hen over sommeren. Spillere forsvandt, men heldigvis sagde man i
klubben heldigvis også goddag til bl.a. en
flok unge talenter fra Skovbakken. Truppen
er stadig smal, og der er ikke noget underliggende hold, men Jesper Søgaard har været
dygtig til at integrere en række unge spillere,
og flere U-18 spillere har fået deres debut.
Yngst Sarah Dyrehauge med sine kun 15 år.
På målmandsposten tog Laura Carstens til
USA, men heldigvis kom Katrine Beck retur
fra Horsens.
Efter de første 14 runder er det lykkedes
klubben at holde sin sjetteplads i landet,
men med den forestående pointhalvering
skal man alligevel gå ind til foråret med fuld
koncentration.
Mindeværdig fra efteråret var storsejrene
over Taastrup samt KoldingQ samt en sjælden sejr over et – på det tidspunkt – top
4-hold, OB.
Sæsonen sluttede desværre med et par
ordentlige snittere mod topholdene. På
det tidspunkt manglede dog VB flere af de
bærende spillere, og det kan mærkes i en
snæver trup. Samtidig oplever dansk kvindefodbold jo også den sædvanlige afgrundsdybe forskel mellem top tre-holdene og resten.

VB – Viborg 0-0

Efterårets første kamp blev spillet en fredag
aften i begyndelsen af august. Det blev en
målløs affære, der dog afspejlede intensiteten i kampen for begge hold. Vi var nervøse
og virkede usikre, og Viborg var bedst i første halvleg. Linette Andreasen havde dog et
par store chancer i første halvleg, men havde
ikke heldet til at bringe os i front. Generelt
foregik spillet på midten af banen, hvor vi
havde mange boldtab. Dog stod vi godt i
bagkæden og keeper Laura Carstens leverede en fin indsats. Resultatmæssigt var det
tilfredsstillende med ét point, men en skidt
kamp, hvor vi ikke nåede niveau.

OB – VB 5-0 (2-0)

Selvom OB var placeret i Top 4 i Ligaen, havde
vi alligevel en offensiv tilgang til kampen. Vi
ville prøve at spille med og udfordre OB, og
det gik rigtigt fint i første halvleg. Inden for
de første tyve minutter havde vi tre hundredeprocents chancer, men havde ikke heldet
til at bringe os i front. I stedet skete der det,
at OB vågnede op og kom meget mere med
i kampen. Det sidste kvarter af første halvleg
fik de skabt en god håndfuld chancer på indlæg, og ved pausen var vi bagud 2-0. Vi fort-

satte dog anden halvleg med stadig at spille
med, men efter 60 minutter gik det galt, da
hjemmeholdet scorede til 3-0. Derefter blev
vi skilt ad og tabte 5-0. I dag forsøgte vi at
spille med mod et godt hold og lærte en
masse af det. Louise Koldsø og Helle Nielsen
gjorde begge en god figur for de rødblusede.
Kampens gang:
1-0 (18.)
2-0 (32.)
3-0 (60.)
4-0 (68.)
5-0 (82.)

BSF – VB 2-0 (0-0)

I dagens kamp præsterede VB’erne fint gennem alle 90 minutter, og vi kunne sagtens
have fået point med hjem. Så derfor var det
et ærgerligt nederlag. Vi havde godt styr på
kampen og holdt hjemmeholdet på to chancer i kampen, som de begge kynisk udnyttede. Det første mål blev scoret midtvejs i
anden halvleg efter en dum opspilsfejl. Vi
var selv tæt på at udligne, men bolden blev
reddet på stregen, og der var undervejs også
andre gode forsøg fra VB’erne. Vi manglede lige det sidste i offensiven. VB’s bedste i
dagens opgør var Giti Nadim.
Kampens gang:
1-0 (66.)
2-0 (79.)

VB – SønderjyskE 3-3 (2-2)

Helle Nielsen spillede i dag sin kamp nr.
250 for VB, og man havde håbet, at denne
flotte statistik ville blive belønnet med en
sejr. Specielt fordi de to hold mødte hinanden blot få dage forinden i 3F Cup’en med
en overbevisende sejr til VB. Og skønt vi var
foran tre gange, så lykkedes det kun at få
et point. Vi skabte et hav af chancer, og der
var også spillemæssige positive præstationer,
men vi indkasserede alt for let tre scoringer
på tre dødbolde, hvor vi på ingen måde fik
afvist gæsterne. Og det var ikke tilfredsstillende. Udligningen til 3-3 skete første gang
gæsterne var over midten i anden halvleg,
og VB’erne formåede ikke at udnytte de
mange chancer til et sejrsmål. Forhåbentligt
fik vi en brugbar erfaring med videre til de
næste kampe.
Kampens gang:
1-0 Giti Nadim (3.)
1-1 (10.)
2-1 Helle Nielsen (18. straffe)

2-2 (44.)
3-2 Julie Dahl (57.)
3-3 (83.)

KoldingQ – VB 0-6 (0-1)

Vi fik endelig hul på bylden mod Kolding, og
livsvigtige point kom på kontoen. Vi fik en
drømmestart, da Julie Dahl bragte os i front
allerede efter to minutter. Kolding havde et
par dødbolde, men Katrine Beck i VB-målet
kunne gribe uden problemer. Spillet og duellerne foregik herefter meget på midten af
banen med få chancer i rød favør, der ikke
blev omsat til mål. Det blev dog aldrig farligt foran eget mål, og de sidste tyve minutter af første halvleg, hvor vi begyndte at
spille i længderetningen, kom der gang i
målchancerne - store chancer!! Vi burde nok
have ført med 3-4 mål mere ved pausen, men
både Kolding's Camilla Simonsen i målet og
dårlige afslutninger gjorde, at stillingen ved
pausen blev ved 0-1.
Anden halvleg var en helt anden affære, og
efter Linette Andreasens flotte lobbe-mål til
2-0 efter 56 minutter, så var kampen faktisk
afgjort. Blot fem minutter senere kunne Kristiane Christensen øge føringen til 3-0, og et
kvarter senere igen til 4-0 i et følt lob over
Kolding keeperen. Louise Bendtsen kunne
sætte en tyk streg under sin fremragende
indsats med en scoring til 5-0 en håndfuld
minutter senere på et langskud, der blev rettet af og sneg sig forbi målmanden. Helle
Nielsen fik en friløber, men blev fældet i
feltet, og på straffe kunne hun sikkert score
til slutresultatet 6-0. Næsten alt lykkedes i
anden halvleg, og vi holdt værterne på én
reel målchance kampen igennem.
Kampens gang:
0-1 Julie Dahl (2.)
0-2 Linette Andreasen (56.)
0-3 Kristiane Christensen (61.)
0-4 Kristiane Christensen (74.)
0-5 Louise Bendtsen (77.)
0-6 Helle Nielsen (str. 80.)

VB – Brøndby 0-5 (0-0)

For anden gang på en uge mødte vi topholdet Brøndby. Også denne gang leverede
hjemmeholdet en fantastisk flot indsats i første halvleg, der endte målløs trods chancer
til begge hold, dog flest til de gule. Vi var
godt organiseret og disciplinerede gennem
hele første halvleg, og humøret var derfor
i top i pausen. Men humøret blev dog hurtigt sænket igen i anden halvleg, idet vi på
tyve minutter indkasserede hele fire mål. Vi
fik et kollektivt black-out og glemte vores
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aftaler, og mod et hold af den kaliber bliver man straffet hårdt. Alligevel skabte VB
to kæmpe store chancer i anden halvleg, og
det var brandærgerligt, at vi ikke fik udnyttet dem og drillet topholdet. Men samlet set
spillede vi en fremragende første halvleg og
en skidt anden halvleg – nærmest dag og
nat. Dog uden to vigtige spillere i form af en
skadet Helle Nielsen samt en bortrejst Kathrine Damgaard, som vi kommer til at mangle
resten af efteråret.
Kampens gang:
0-1 (50.)
0-2 (53.)
0-3 (57.)
0-4 (64.)
0-5 (87.)

VB – Skovbakken 1-3 (0-2)

Vi vidste godt, at dagens kamp ville blive
endnu en svær opgave for vores unge mandskab. Og Skovbakken afgjorde reelt allerede
kampen med to hurtige scoringer inden for
de første 11 minutter. Skovbakken er et bedre hold, men efter de to hurtige mål spillede
vi en rimelig jævnbyrdig kamp. Dog havde
gæsterne flere store muligheder, og vi var
aldrig tæt på at indhente noget, lige bortset
fra Linette Andreasens friløber. Men ud fra
vores kriterier lykkedes det hele mod Skovbakken, der ligger nr. 3 i tabellen. Kampens
yngste, VB’s Sarah Dyrehauge fra U-18, fik
debut blot 15 år og ti dage gammel, og det
var et meget opløftende pust på banen. Hun
spillede fremragende, da hun blev indskiftet
og havde en friløber, der desværre ramte
keeperens benparade. Også stor ros til den
næstyngste, Simone Holm, for en flot præstation. I sidste minut fik VB dog reduceret
efter et frispark, hvor Camilla Jørgensen nåede højest foran mål og satte panden på til
resultatet 1-3. Generelt en flot kamp af det
unge VB hold, der var oppe mod en bedre
modstander.
Kampens gang:
0-1 (5.)
0-2 (11.)
0-3 (61.)
1-3 Camilla Jørgensen (89.)

Taastrup FC – VB 0-5 (0-2)

Vi startede lidt nervøst på kampen, og fik
ikke helt lukket af i vores højre side, og det
gav værterne nogle gennembrud til baglinjen. Katrine Beck i VB målet fik reddet en
afslutning til hjørnespark, og hjemmeholdet
kom til enkelte hele og halve chancer på
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indlæg, men forsvaret fik fornuftigt afvist.
På en kontra efter 11 minutter lykkedes det
en veloplagt Linette Andreasen, på en kvart
chance at overliste sin direkte modstander
og keeperen og afslutte helt ude ved sidelinjen langt ude fra og score til 0-1. Superflot mål, endda med venstrebenet! Derefter
fik vi meget bedre styr på organisationen
og fik godt lukket af, selv om vi fysisk havde
svært ved at vinde duellerne på midtbanen.
Linette Andreasen øgede også til 0-2 efter
opspil/kontra i højre side, hvor hun driblede
på tværs af feltet og afsluttede fladt ved
fjerneste stolpe, endnu engang med venstreskøjten.
Efter 66 minutter øgede Giti Nadim til 0-3
efter en dyb stikning fra Linette Andreasen.
Julie Mautone gjorde et flot indhop og fik
et straffe, da værternes keeper tog benene
på hende i feltet. Kamilla Pedersen eksekverede sikkert til 0-4, og Taastrup måtte slutte
kampens sidste seks minutter med en spiller
i undertal. Indskiftede Louise Koldsø Pedersen lukkede kampen til 0-5 i opgørets sidste
minut.
Træner Jesper Søgaard sagde efter kampen:
»Vi spiller en super god gang kontrafodbold,
og er disciplinerede hele vejen igennem.
Forsvaret er kompakt, og det giver en ro
til resten af holdet. Linette Andreasen skal
fremhæves for to gode mål og en assist, og
vores tre indskiftere er medvirkende til at
lukke kampen.«
Kampens gang:
0-1 Linette Andreasen (11.)
0-2 Linette Andreasen (37.)
0-3 Giti Nadim (66.)
0-4 Kamilla Pedersen (84. straffe)
0-5 Louise Koldsø Pedersen (89.)

VB – OB 2-0 (1-0)

Hjemmeholdet havde i dag revanche til gode
fra sidste opgør i Ådalen, hvor OB i to tredjedele af kampen spillede os ud af banen og
sikkert vandt 5-0. Det var derfor et Vejlehold, der var meget opsat på at levere et
andet resultat i dagens kamp. OB var klart
favorit som nr. 4 i rækken, men med både
hårdt arbejde og marginalerne på vores side,
så lykkedes det at overraske allerede fra
kampens start.
I kampens andet minut fik VB'erne tilkæmpet sig et hjørnespark, som Kristiane Christensen sendte ind i et tætbefolket område,
og mellem venner og fjender stod Kathrine
Terp parat og sendte bolden i nettet til 1-0.
Derefter fik OB godt fat i kampen, og med
en række farlige indlæg fra venstrebacken

Freja Sander Hansen var de tæt på udligning
flere gange. OB sluttede første halvleg bedst
med meget spil og flere muligheder tæt på
mål, men stillingen var 1-0 ved pausen.
I anden halvleg kæmpede hjemmeholdet
benhårdt for alle bolde, og vi var helt klar
over, at vi skulle forsvare med alt, hvad vi
havde for at holde gæsterne fra scoring. Det
lykkedes alligevel Linette Andreasen efter
64 minutter at spille Giti Nadim dybt mellem
bagkæden, og hun lobbede frækt bolden
skævt over keeperen til 2-0. Helt fantastisk
flot mål!

Katrine Terp scorer allerede i det andet minut i 2-0 sejren
over OB i efteråret

Den resterende del af kampen gjaldt om at
forsvare og holde organisationen - 25 minutter er lang tid, og vi har erfaret hvad der kan
ske på kort tid, hvis vi ikke holder aftalerne.
Men holdet løste opgaven rigtig flot og stod
sammen, og træner Jesper Søgaard sagde
efter kampen: »Vi spiller en super flot kamp
med de midler, vi har. Spillerne arbejder
stenhårdt og fortjener kæmpe respekt, på
en dag, hvor alt gik op i en højere enhed. Vi
opsøger heldet og har marginalerne på vores
side, men der skal ikke pilles ved præstationen overhovedet. Klasse piger!«
Kampens gang:
1-0 Kathrine Terp (2.)
2-0 Giti Nadim (64.)

Viborg – VB 1-1 (1-1)

Det var ikke helt fortjent, men efter tyve
minutter bragte Louise Koldsø de rødblusede i front på et glimrende langskud. Det
var på grænsen til tyveri, for gæsterne havde
ikke haft hverken meget spil eller skyggen
af en chance indtil da. Viborg var toneangivende i hele første halvleg i en kamp, der
blev afviklet i næsten mørke pga. utrolig
dårlig belysning! Derfor var det tilfredsstillende for gæsterne med pausestillingen 1-1.
Efter pausen var det et nyt VB hold, der gik
på banen. Anden halvleg var præget af en
helt anden indsats, hvor der blev fightet om
alle bolde og virkelig gået til stålet i alle

nærkampe. Men det var ikke nok til en sejr,
og det var dog også okay med uafgjort set
over hele kampen. Katrine Beck i VB målet
var gæsternes bedste med sikre indgreb og
gode redninger.
Kampens gang:
0-1 Louise Koldsø (20.)
1-1 (35.)
1-2

VB – BSF 0-1 (0-0)

En sejr i dagens kamp ville have bragt os op
på en femteplads i tabellen, og vi gik også
helhjertet efter det med de midler, vi havde.
Med en skadet Linette Andreasen og stadig
uden Helle Nielsen, var Julie Mautone for
første gang i startopstillingen, og kampen
bød også på flot debut til U-18 spilleren
Anne Kathrine Christoffersen.
Første halvleg var meget jævnbyrdig, men
dog med gæsterne mest i boldbesiddelse. Og
selv om angrebsduoen Giti Nadim og Julie
Mautone formåede at holde godt fast i bolden, så havde vi vanskeligt ved at slippe igennem gæsternes forsvar. Det blev til to store
chancer, men Tine Ciderkvist i BSF målet tog
sig godt af afslutningerne, og hun var også
sikker i sine indgreb på en håndfuld dødbolde, hvor VB'erne ellers havde mulighed for
at blive farlige.
Efter 65 minutter bragte BSF sig i front på
et flot mål af Simone Rydahl Jørgensen, som
sendte bolden i modsatte hjørne fra en ret
spids vinkel. Fuldt fortjent efter flere nærgående forsøg og uden chance for VB keeper
Katrine Beck.
Indskiftede Camilla Struwe Andersen på
den centrale midtbane og debutanten Anne
Kathrine Christoffersen i forsvaret gjorde et
flot indhop trods svære betingelser i kampens sidste ti minutter.
De sidste fem minutter af kampen pressede
vi alt frem, men udligningen udeblev og
kampen sluttede 1-0 til BSF.
Kampens gang:
0-1 (65.)

SønderjyskE – VB 1-2 (1-0)

Lørdagens udekamp mod bundproppen SønderjyskE blev noget af en gyser. VB startede
fint men fik ikke kampen op i tempo, og lige
så stille kom SønderjyskE ind i kampen. Det
resulterede midt i første halvleg i et føringsmål til værterne, da VB ikke fik sparket bolden rigtigt væk, og farlige Rikke Bøtcher flot
udplacerede Katrine Bech i VB målet.
En udskiftning efter 50 minutter og en ander103

ledes tilgang til kampen betød, at SønderjyskE blev sat under pres, og efter 60 minutter
fik vi tilkendt et straffespark efter tumult i
feltet. Giti Nadim scorede sikkert og bragte
balance i regnskabet. VB pressede stadig på,
selv om spillet aldrig blev prangende, og i
overtiden scorede Kristiane Christensen til
2-1 på et fornemt frispark, helt efter bogen.
Ikke nogen stor kamp, men det tæller altså i
tabellen. Stor ros til Kamilla Pedersen, Julie
Dahl og Linette Andreasen. Super kamp.
Kampens gang:
1-0 (27.)
2-0 Giti Nadim (64. straffe)
1-2 Kristiane Christensen (92.)

Skovbakken – VB 7-0 (3-0)

På kunstbanen i Risskov fik vi for alvor Skovbakkens styrke at mærke. Fra start til slut
spillede VB’erne andenviolin, mens hjemmeholdet spillede flot i opvisningsstil. Alt
lykkedes for Ligaens nr, 3, mens ikke meget
lykkedes for gæsterne. Der gik 25 minutter
før Skovbakken fik hul på scoringerne, og de
fik tre af slagsen inden pausen. Meget flotte
mål endda. I anden halvleg holdt de rødblusede stand i en halv time, men så gik det
stærkt det sidste kvarter, hvor fire mål blev
indkasseret. Vi skabte selv en halv friløber og
to hjørnespark, og det afspejler udmærket
forskellen på de to hold. De var simpelthen
syv mål bedre end os, og vi var ikke dygtige
nok til at afvise deres stærke angribere. Det
er altid skuffende at tabe så stort, men Skovbakken ramte virkelig dagen, og vi må sige,
at de spillede noget meget flot fodbold, hvor
vores unge mandskab ikke kunne følge med.
Kampens gang:
1-0 (20.)
2-0 (30.)
3-0 (42.)
4-0 (75.)
5-0 (77.)
6-0 (83.)
7-0 (90.)

der Fortuna Hjørring. Vi havde én afslutning
på mål i hele kampen, men den blev sikkert
grebet af Heidi Johansen i Fortuna målet.
Målsætningen om at begrænse nederlaget
til maksimalt 5-0 var tæt på at lykkes, men
i de sidste minutter af kampen tog de rødblusede sig lige en blunder og lukkede to
unødvendige mål ind. Positivt var det dog,
at VB’erne formmæssigt var med i alle 90
minutter. Hverken Fortuna eller Skovbakken
er dog hold, som vi skal måle os med, men
det er altid skuffende med så store nederlag. Helle Nielsen, Linette Andreasen og Giti
Nadim var ikke med i dagens opgør pga, skader, og det kunne mærkes. De forventes dog
klar til foråret.
Kampens gang:
0-1 (29.)
0-2 (34.)
0-3 (35.)
0-4 (43.)
0-5 (57.)
0-6 (89.)
0-7 (90.)
3F Ligaen, efterår 2011
Kampe, Mål og point

		
1 Brøndby 		
2 Fortuna Hjørring
3 Skovbakken 		
4 BSF 		
5 OB 		
6 Vejle 		
7 Taastrup FC
8 KoldingQ 		
9 Team Viborg
10 SønderjyskE

k
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13

v
13
12
12
7
7
4
4
2
1
0

u
1
1
0
1
0
3
0
2
4
2

t
0
1
2
6
7
7
10
10
8
11

mål
Point
64 - 7
40
67 - 15
37
73 - 16
36
24 - 23
22
42 - 33
21
20 - 35
15
18 - 45
12
12 - 54
8
10 - 42
7
9 - 69
2

3F Cup

Pokalturneringen er jo altid et spørgsmål
om, hvornår man i lodtrækningen render ind
i et top 3-hold. For så er det slut. Denne gang
skete det for VB i kvartfinalen.

VB – Fortuna 0-7 (0-4)

Sæsonens sidste kamp blev en afklapsning magen til den mod Skovbakken i forrige kamp. Det var rigtigt ærgerligt at slutte
sæsonen af på den måde, for det pynter ikke
på helhedsindtrykket. Fortuna var bare bedre end os i alle spillets facetter, og vi ramte
ikke hinanden over en afstand på tre meter i
mere end ganske få situationer. Samtidig var
hjemmeholdet i perioder heller ikke helt til
stede, og det koster når modstanderen hed104

VB’s Simone Holm i duel med Nadja Bryld fra SønderjyskE. VB
vinder ottendedelsfinalen i 3F Cup med 3-0

Kvinder 3F Liga
Bagest fra venstre: Rikke Egsgaard (ass. træner), Camilla Jørgensen, Louise Koldsø Pedersen, Cecilie Becker, Giti Nadim, Kamilla Pedersen, Louise Bendtsen, Kristiane Christensen, Jesper Søgaard (træner)
Forrest fra venstre: Camilla Struwe Andersen, Christina Fensbæk, Julie Mautone, Majssa Hawa, Katrine Beck, Linette Andreasen, Rikke Strodl Petersen, Julie Dahl, Simone Holm.
Fraværende: Kathrine Terp, Helle Nielsen

Horsens SIK – VB 0-3 (0-1)

Første kamp i 3F Cup’en for VB’erne blev til en
sejr over 1. divisionsklubben HSIK. Gæsternes
stillede op uden en del profiler for at skåne
dem lidt i et kommende hårdt program. Det
gav plads til nogle af marginalspillerne, som
løste opgaven meget flot. Kampen var uden
mål et godt stykke tid ind i første halvleg, før
Giti Nadim slog til på et oplæg af Kristiane
Christensen. Hjemmeholdet var ikke helt ueffent, men VB’ernes defensiv stod helt solidt
kampen igennem, bl.a Camilla Jørgensen i
midterforsvaret, som ikke tabte en eneste
duel i hele kampen. Horsens havde dog et
par gode muligheder, men Katrine Beck i VBmålet klarede uden problemer mod sine tidligere holdkammerater. I anden halvleg stod
Kristiane Christensen for to fremragende
scoringer, som satte en streg under forskellen på de to hold.

SønderjyskE – VB 0-3 (0-1)

VB spillede i aften en meget god kamp mod
nyoprykkede SønderjyskE. I løbet af kampen
blev vi bedre til at skabe spillet mod en lidt
passiv modstander, hvilket kan være svært.
Især i første halvleg havde vi lidt problemer
med at spille os frem til noget trods total
dominans. Og efter vores første scoring gik vi
lidt i stå, men det blev der justeret på i pausen, og det var et meget veloplagt VB-mandskab, der gik på banen til anden halvleg. Dog

var sejren tre-fire mål for lille efter spil og
chancer. Men flere unge spillere gjorde fine
indhop, og det var vigtigt. Giti Nadim bragte
gæsterne i front efter et kvarter på et glimrende hovedstød efter indlæg fra Simone
Holm. Mod slutningen af anden halvleg blev
vi farlige med flere store chancer, og Julie
Dahl øgede flot til 2-0 og til slut lukkede
indskiftede Julie Mautone kampen med scoringen til 3-0. SønderjyskE havde én chance i
kampen, så det var en meget tilfredsstillende
indsats af de rødblusede.
Kampens gang:
0-1 Giti Nadim (14.)
0-2 Julie Dahl (81.)
0-3 Julie Mautone (88.)

VB – Brøndby 0-4 (0-1) kvartfinale

Det blev præcist ligeså svært som vi havde
regnet med. Rammerne var fine på Jokri Park
under kvartfinalen i 3F Cup’en – modstanderen var Ligaens absolut suveræne tophold fra
Brøndby, som udelukkende består af landsholdsspillere. Derfor var det ekstra flot, at
hjemmeholdet blot var bagud 0-1 ved pausen. Første halvleg var selvfølgelig domineret
af Brøndby, men uden at de kom til ret mange chancer. Faktisk havde VB fire muligheder
for at bringe sig i front efter hjørnespark,
hvoraf det ene forsøg blev reddet på stregen. Men Julie Rydahl bragte dog gæsterne
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foran efter 25 minutter, men det var også
ventet, at Brøndby ville komme foran som
kampen skred frem. Allerede få minutter ind
i anden halvleg kom gæsterne på 2-0, og selv
om de rødblusede kæmpede videre, så slap
kræfterne op efter godt en times spil, og
gæsterne kunne fortjent gå videre til semifinalen med en 4-0 sejr.
Men en meget, meget flot præstation af
hjemmeholdet, især i første halvleg, hvor vi
i perioder pressede Brøndby.
Kampens gang:
0-1 (25.)
0-2 (46.)
0-3 (61.)
0-4 (81.)

Kvinder serie 1

3F spillere øver den ædle fodtenniskunst til træning. Banen
- ikke netop nogen golf-green - er en ekstra forhindring…

Holdet så med sejre i de fire første kampe ud
til at kunne blande sig i oprykningskampen,
men nederlag til Haderslev og Kolding satte
en stopper herfor.
Opbakningen til træning var dog stor, og
facit blev en fin tredjeplads.
Men mod slutningen af forårssæsonen forsvandt træneren og med ham spillerne. Da
der endelig blev fundet en ny træner efter
sommerferien og holdet blev søgt reetableret, dukkede kun en fire-fem spillere op til
træning, og holdet måtte trækkes.
I længden er det selvfølgelig uholdbart, at
klubben ikke har en sekundakvindeafdeling,

så håbet må være, at bredden kan genskabes
på seniorspindesiden.
Ole Kristensen
Alle kampreferater:
Rikke Egsgaard, ass.træner 3F
Kvinder serie 2, forår
Kampe, Mål og point

		
1 Kolding B 		
2 Haderslev FK
3 Vejle B 		
4 Team Vest 		
5 Bramming B 		
6 Team Als 		

k
10
10
10
10
10
10

v
9
7
6
4
2
0

u
0
1
1
2
0
0

t
1
2
3
4
8
10

mål
Point
46 - 17
27
20 - 12
22
27 - 11
19
17 - 24
14
14 - 30
6
0 - 30
0

Programuddelere

Programuddelere ved divisionskampene: Ole Kristensen, Kaj Benzon, Ulla Kristensen, Carsten Würtz og Georg Sørensen
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Antal spillede førsteholdskampe - kvinder
Navn
Antal kampe Aktiv
Helle Nielsen........................250...........x
Charlotte Frisesdahl............245.............
Annette Thychosen.............234.............
Mette Lind Jensen...............223.............
Lisbeth Kølbæk....................209.............
Gitte K. Pedersen.................197.............
Kaja Skovgaard....................191.............
Rikke Hansen.......................188.............
Eva Vester............................166.............
Helle Hansen........................165.............
Lone Skov.............................163.............
Tina Thychosen....................161.............
Birgitte Knop.......................155.............
Irene Kristensen...................153.............
Carina Johansen..................130.............
Mette Holm.........................125.............
Kamilla Pedersen.................121...........x
Anne Ulnitz..........................121.............
Lene Terp.............................108.............
Louise Pedersen...................106.............
Mette Lyse Hansen..............104.............
Laura Stoumann..................103.............
Lotte Madsen.......................100.............
Lise Søndergaard...................99.............
Camila Bergstrøm..................97.............
Kathrine Terp.........................92...........x
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.............
Ulla Knudsen.........................65.............
Kristiana Boldt.......................63.............
Kristian Høeg.........................63.............
Janne Rasmussen...................62.............
Marianne Jørgensen.............62.............
Malene Hvid..........................60.............
Lilli Nielsen.............................59.............
Anette Lerche........................58.............
Stine Ågård............................56.............
Karin Skjoldemose.................52.............
Signe Hovesen.......................51.............
Camilla Jørgensen.................49...........x
Simone Holm.........................48...........x
Laura Carstens.......................46.............
Signe Pedersen......................45.............
Lisbeth Jacabsen....................45.............
Lene Østergaard....................45.............

Helle Olesen...........................45.............
Nicoline Toft..........................44.............
Linette Andreasen.................43...........x
Anette Witten.......................43.............
Tina Søndergaard..................43.............
Mona Walther.......................43.............
Henriette Hansen..................42.............
Gitte Therkelsen....................41.............
Helle Graversen.....................41.............
Julie Dahl...............................39...........x
Anne-Mette Øllegaard..........39.............
Julie Rydahl Bukh..................38.............
Anne Sofie Olsen...................36.............
Lene Hedensted.....................36.............
Louise Christensen.................35.............
Mette Bjerg............................35.............
Mai Sandberg........................35.............
Louise Bjørklund....................35.............
Stine Svenningsen.................34.............
Annette Pedersen..................34.............
Rikke Petersen.......................34
Anne Juhl...............................30.............
Kathrine Damgaard..............29...........x
Irene Christensen...................27.............
Maiken Jensen.......................26.............
Mette Thychosen...................25.............
Nadia Kjældgaard.................24.............
Kirsten Pedersen....................24.............
Dorthe Jensen........................24.............
Heidi Sørensen.......................23.............
Anja Christensen...................23.............
Hanne Drejer.........................23.............
Camilla Jochumsen................22.............
Helle Damsgaard...................22.............
Charlotte Moustgaard..........22.............
Marlene Kristensen...............21.............
Lene Sivebæk.........................21.............
Annette Gravesen.................20.............
Sally Askjær...........................20.............
Jane Laursen..........................19.............
Anne Nielsen.........................19.............
Lone Bretlau..........................19.............
Camilla Schytz........................18.............
Joan Hansen..........................18.............
Victoria Baagøe.....................17.............
Anja Dukic.............................17.............
Elisabeth Markussen.............17.............
Louise Bendtsen....................16...........x
Tina Hansen...........................16.............
Giti Nadim..............................15...........x
Kristiane Christensen............15...........x
Christina Fensbæk.................15...........x
Lisbeth Østergaard................15.............
Diana Nielsen.........................15.............
Christiana Gregersen.............15.............
Kathrine Ingemann Beck......14...........x
Maiju Routasalainen.............14.............
Gitte Schmidt.........................13.............
Mie Bak..................................13.............
Cathrin Tromborg..................13.............
Lone Berg...............................13.............
Camilla Andersen..................12...........x

Lene Duesberg.......................12.............
Louise Koldsø.........................11...........x
Louise Jenner.........................11.............
Line Pedersen........................11.............
Marianne Riis.........................11.............
Maibritt Jungquist.................10.............
Julie Jensen............................10.............
Anette Greisen......................10.............
Helene Grejsen......................10.............
Lotte Kristensen......................9.............
Charlotte Pedersen..................8.............
Mette Sørensen.......................8.............
Julie Mautone..........................7...........x
Rikke Jensen............................7.............
Jeanette Stensgaard................7.............
Allison Snooks.........................6.............
Pernille Obel............................6.............
Karin Lautrup..........................6.............
Anne Guldhammer..................6.............
Britt Ebbesen...........................5.............
Karina Jessen...........................5.............
Mette Velling...........................5.............
Lene Bækkelund......................5.............
Anja Madsen............................5.............
Anette Olesen..........................5.............
Yvette Schandorf.....................5.............
Jane Wies.................................4.............
Jane Bisgaard...........................4.............
Marie Knudsen........................4.............
Malene Petersen......................3...........x
Camilla Christensen.................3...........x
Sanne Dekker..........................3.............
Birgitte Ladefoged..................3.............
Lene Østergaard......................3.............
Karina Kristensen....................3.............
Tina Nielsen.............................3.............
Line Frandsen..........................3.............
Gitte Sørensen.........................3.............
Christina Kjær..........................3.............
Borghildur Freysdottir.............3.............
Kathrine Buhl..........................3.............
Sarah Dyrehauge.....................2...........x
Anne K. Kristoffersen..............2...........x
Cecilie Bekker..........................2...........x
Cathrine Hauge.......................2.............
Rikke Andersen.......................2.............
Mette Højbert..........................2.............
Tina Lindholdt.........................2.............
Lotte Kruse..............................2.............
Gitte Schlage...........................2.............
Claudia Neujahr.......................2.............
Christiane Thaysen..................2.............
Malene B. Hansen...................1...........x
Majssa Hawa............................1...........x
Sigrid Bramming......................1.............
Line Madsen............................1.............
Tina Have Poulsen...................1.............
Rikke Egsgaard........................1.............
Pernile Jeppesen......................1.............
Lisbeth Rask.............................1.............
Lene Sørensen.........................1.............
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Kvindelandsholdet
Jokri Park var også i 2011 hjemmebane for
det danske kvindelandshold. I øjeblikket
gælder det kvalifikation til EM i Sverige i juli
2013.
Danmark har lagt magtfuldt fra land og
fører pulje syv med maksimumpoint for fire
kampe.
1695 tilskuere var på plads i Nørreskoven,
da de danske piger d. 22. oktober besejrede Østrig 3-0. Et af dansk fodbolds lysende
talenter, Pernille Harder fra Skovbakken, slog
til med et hattrick.
Kampen mod Armenien d. 23. november
blev en af de mere spøjse. 1813 tilskuere sad
pludselig i bælgravende mørke 22 minutter
før tid, da Jokri Park i lighed med en stor del
af Vejle oplevede en stømafbrydelse. På det
tidspunkt var lyset for længst blevet slukket
for det fodboldmæssige udviklingsland fra
Østeuropa, som var bagud 0-8.
Alt blev gjort klar til at fortsætte kampen på
det gamle stadion, hvor der kunne tændes
lys, men da spillere, dommere, officials og
publikum var klar på den bedagede arena,
vendte lyset tilbage på Jokri Park, og alle
returnerede.
Med en times forsinkelse kunne kampen
færdigspilles, og slutcifrene blev 11-0. Målscorere: Sanne Troelsgaard 3, Pernille Harder
3, Line Røddik Hansen 2, Nanna Christiansen,
Katrine S. Pedersen, Julia Rydahl.
Piger fra VB’s ungdomsafdeling stillede sig
som altid velvilligt til rådighed som indløbs-,
bold-, male- og udleveringspiger.
Ole Kristensen

Der synges nationalsange før Danmark-Østrig
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Den græske dommertrio klar til at lede landsholdene fra Danmark og Østrig ind på grønsværen

EM-kval. gruppe 7
1 Danmark ........................4...................... 12
2 Tjekkiet ..........................3........................ 7
3 Østrig..............................4........................ 7
4 Portugal..........................4........................ 3
5 Armenien .......................5........................ 0

U-18 piger
I foråret spillede U-18 med et
hold i Mesterrækken. Holdet
havde fået nye trænere i henholdsvis Ole Gren Hansen og
Poul Erik Jensen. Truppen var
igen meget smal, men trods
det klarede vi os hæderligt i
Finn Pedersen
rækken. Holdet havde deres
holdleder Gitte Pedersen,
som havde fulgt mange af spillerne i flere
år. Nogle af spillerne nåede også at give en
hjælpende hånd til 3F i nogle kampe.
I efteråret kom endelig den længe ventede
DM-licens, ligesom en ny cheftræner, Jørgen
Tand, trådte til. Med Kim Lundfald og Louise
Petersen som hjælpetrænere stod vi godt
rustet. Der var kommet en kæmpe tilgang
fra U-15, og med dem var antallet blevet så
stort, at der også blev plads til et Mesterrækkehold. Holdet fik Christian Rasmussen som
træner og Christian Fuhlendorf som hjælpetræner. Mesterrækken sluttede pænt midt i
deres række, og i skrivende stund har DMholdet afsluttet deres sidste kamp halvvejs
i sæsonen med en placering i bunden. DMholdets placering kommer dog ikke som den
helt store overraskelse, da holdet er ungt
og lige skal spilles sammen. Med frisk halm i
træskoene burde vi kunne lave bedre placeringer næste år.
Finn Pedersen, afdelingsleder

U-18 piger M
Forår
Efter forårets sæson med træning og kampe
blev det til en femteplads i U-18 Mesterrække.
Pigerne fik en lidt svær sæson med skiftende
trænere og svingende fremmøde til træningen.
Holdet fik tre sejre i sæsonen: 1-0 over Varde
ude og 2-0 hjemme samt udesejr over topholdet Marienlyst 2-0. Det sidste efter en
superflot kamp, hvor alle incl. holdleder og
forældre ydede en ægte holdpræstation!
Jeg vil slutte af med at takke pigerne for
vores halve sæson sammen, jeres gode
humør og ”smil på” undervejs samt for vores
fodboldafslutning hos Finn og Gitte.
Poul Erik Jensen, træner

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

		
1 Romalt IF 		
2 Marienlyst		
3 Haderslev FK 		
4 Varde IF		
5 Vejle B 		
6 Team Als		

k
10
10
10
10
10
10

v
8
6
3
2
3
2

u
2
1
2
4
0
1

t
0
3
4
4
7
6

mål
Point
23 - 6
26
17 - 13
19
11 - 10
11
9 - 10
10
9 – 20
9
7 - 17
7

U-18 piger DM

U-18 pigerne havde fået licens, hvilket betød
ture til Brøndby, Thisted – ja, Danmark rundt
på 11 udekampe! Samtidig betød det også
en ny tilvænning til krav som elitespiller,
noget som den enkelte har skullet vænne
sig til og stadig skal. Hvorfor er jeg ikke på
hold, hvornår får jeg at vide, hvor jeg skal
spille, træningsintensiteten er meget højere
med tre årgange samlet, krav fra træneren,
hvorfor tog du mig ud?
Vi havde 14 dage til at træne i og til at få
samlet det første hold, der skulle ud at spille.
Vi tog 17 spillere med til en træningskamp
i Varde. Og fik afprøvet nogle muligheder
i måden at spille fodbold på. Det var ikke
nogen nem opgave, da Varde havde prøvet
det før, og de spiller i et højere tempo, end vi
er vant til, og vi skulle også lige vænne os til
2 x 45 min frem for 2 x 35. Vi taber kampen
3-0, og der var både fysik- og tempoforskel.
Vi møder også Brædstrup i pokalen og vinder hele 23-0. Det var super at få en sejr, for
der skulle nemlig gå meget længe, inden vi
skulle prøve det igen.
Vi møder Næsby hjemme og tror på sejr, da
vi scorer det første mål, men sådan skulle det
ikke gå, og vi taber 5-2 på nogle personlige
fejl, som dog kan rettes, når vi har vænnet
os til tempoet. Sådan skulle det også gå i de
næste opgør, Vi er stort set med i alle kampe, men vi laver for mange fejl, som koster
dyrt. Efter seks kampe gør vi regnskabet
op, vasker tavlen ren og starter på en frisk.
Det skulle vise sig at være en god ide. Vi
får styr på defensiven og begynder at have
mange chancer i den anden ende. Spillerne
er begyndt at have troen på, at det skal nok
komme. De arbejder benhårdt til træning,
men har stadig svært ved at omsætte træningen til kamp.
Vi får vores første point hjemme mod Varde
1-1, mega uheldigt at vi ikke får alle tre point,
Weekenden efter 0-0 ude mod Horsens - vi er
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på tavlen to uger i træk! Nu tror både spillere, trænere og ikke mindst forældre, at vi er i
gang. Vi taber til BSF 2-1, men er stadig godt
spillende som hold. Vi er monsteruheldig i
anden runde mod Næsby og taber 2-1 vild
ufortjent, men Næsby udtaler efter kampen:
2Hold da kæft, hvor er I blevet gode - sikken
en forvandling! Godt, vi ikke skal møde jer
mere i denne turnering!”
Vi slutter sæsonen af med en pokalkamp
mod Kolding Q, og her kommer forløsningen: Vi vinder efter straffespark 6-5. Fed
afslutning på et hårdt efterår.

tive tilkendegivelser, som I er kommet med.
Tak for samarbejdet omkring kørsel. Også
tak for mange gode snakke, når der lige var
noget, som pressede på.
Og til pigerne: Tusind tak for mange skønne
timer sammen, I møder altid træningsparat op til træning og med indstillingen: Jeg
vil gerne blive dygtigere! Så er det nemt at
være træner.
Jørgen Tand, træner

STATUS:
Vi har brugt 29 spillere i de første 15 kampe.
Vi havde Sarah på U-16 landsholdet.
Vi fik Anne Katrine med til Wales med U-17
landsholdet
Vi fik både Sarah og Anne Katrine med til
EM for U-17 i Serbien, Sarah bedste spiller og
topscorer.
Vi har Laura, Ida og Emilie, alle årgang 97,
med omkring vores U-15 DBU talent
Vi er i kvartfinalen i pokalen, næste kamp 9.
maj 2012 kl. 18.30 i VB Parken.
Til sidste vil jeg sige tak til forældrene, som
altid møde talstærkt op, og de mange posi-

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

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

k
12
11
11
12
11
11
11
11
12
12
12
12

v
9
7
6
6
6
6
6
2
3
2
2
0

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

t
1
2
0
3
2
4
4
5
8
8
8
10

mål
Point
46 - 15 29
38 - 15
23
20 - 5
23
27 - 14
21
30 - 22
21
34 - 12
19
21 - 18
19
15 - 31
10
16 - 37
10
18 - 32
8
11 - 42
8
11 - 44
2

U-18 pige DM
Bagest fra venstre: Jørgen Tand (træner), Anne-Sofie Neujahr Madsen, Anne Kathrine Christoffersen, Emma Christensen,
Sarah Dyrehauge Hansen, Nanna Buch Pedersen, Heidi Stampe Villadsen, Natasja Jørgensen, Pernille Laursen, Malene Lex,
Maja Ehmsen, Kim Lundfald (ass.træner)
Forrest fra venstre: Isabella Brandt, Malene Pedersen, Ida Søndergaard Larsen, Pia Johansson Nielsen, Rana Ziraki, Pernille
Hansen, Helene Andersen, Nadja Vinkel Jensen, Natascha Brandt
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U-18 pige M
Efterår
Jeg har efter snart 5 år fundet vejen tilbage
til Vejle Boldklub og har haft den store glæde at få lov at træne U-18 Mester piger fra
foråret 2011.
Jeg kom til VB med meget kort varsel, og
derfor var der mange udfordringer både for
mig OG spillerne. Ikke bare med at kunne
deres navne… men også på det taktiske og
tekniske plan og ved den daglige træning.
Det er nogle dygtige piger med masse af
godt humør, der vil træne og spille fodbold
og dyrke et rigtig godt kammeratskab.
Der er stort fremmøde til den daglige træning, hvilket gør, at vi har flyttet os meget på
det tekniske og taktiske.
Vores målsætning i foråret var, at vi skulle
»lære« tempoet - da mange af spillerne ikke
har spillet Mesterrække før.

Vi endte midt i tabellen. Men med lidt mere
held og dygtighed havde vi kunnet hente
fire-fem point mere, som ville have fået os til
at ende i toppen af tabellen.
Målsætning i foråret er, at vi skal være oppe i
toppen af tabellen, hvilket også er realistisk.
Jeg vil takke pigerne og min hjælpetræner
Christian Fuhlendorff. Og stor tak for den
store forældreopbakning – FLOT!
Kristian S. Rasmussen, træner
U-18 Piger M/11, efterår
Kampe, Mål og point

		
11 Fr. KFUM/FF
2 Hedensted IF
3 Oure-skolernes BK
4 Vejle B 		
5 Marienlyst 		
6 B.1913/Dalum

k
10
10
10
10
10
10

v
7
7
6
5
2
1

u
2
0
1
0
0
1

t
1
3
3
5
8
8

mål
Point
46 - 27
23
31 - 16
21
36 - 25
19
20 - 22
15
15 - 43
6
19 - 34
4

Der er friske nyheder på www.vejleboldklub.dk

U-18 pige M
Bagest fra venstre:
Kristian Rasmussen (træner), Julie Lund, Rikke Jenner, Frederikke Simonsen, Christine Hansen, Signe Dyrehauge, Caroline
Højlund, Pernille Laursen, Natasha Brandt, Anne-Kristine Bjerg
Forrest fra venstre: Helene Andersen, Lisa Vork Borchert, Line Larsen, Frida Møller, Sandra Keller, Pernille Hansen, Rikke Lauresen, Pernille Pedersen
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U-15 piger og yngre
Der var stillet store forventninger til klubbens U-15 pigeafd.
inden
forårssæsonen
2011. Med tre 11-mands- og
et 7-mandshold havde afdelingen vel aldrig været talmæssigt større, og der var masser af
Ole Kristensen
talent på holdene.
Og forventningerne blev da
også indfriet: Pokaltitel samt en finaleplads
om JM til Mesterrækken, JM til tredjeholdet
og en semifinaleplads ved regionsmesterskabet til 7-mandsholdet. Dertil masser af udvikling af de enkelte spillere og fine præstationer af flere piger ved DBU-udtagelserne.
Stor tak til Ole Gren og Poul Erik Jensen, som
desværre efter foråret forlod klubben. Glemmes skal det ikke, at Ole Gren om nogen har
genrejst VB’s U-15 pigeafd.
Med afgang af 26 årgang 96 spillere til U-18
afdelingen og ingen tilgang nedefra ville man
nok sige, at VB stod med en lidt afpillet U-15
pige afd. efter sommerferien. Sandt er det da
også, at vi nu kun var i stand til at stille holdet
i Mesterrækken samt et 7-mandshold, men
spilkvaliteten var stadig i top. I Emilie Henriksen, Laura Petersen og Ida Kristensen havde
førsteholdet tre ”Ausnahmespielerinnen”
med mesterrækkeerfaring og sikkert forankret i DBU-talentudtagelsen, og med dem som
turboer og omgivet af dygtige piger med
god indstilling spillede holdet fin fodbold og
sikrede sig puljens andenplads og adgang til
M1 i det nye år. Også andetholdet i 7-mandsrækken klarede sig pænt, og tilgang af en
række nye piger giver os forhåbninger om to
11-mandshold i foråret.
En stor tak til vore sponsorer: Henry’s og Café
Conrad.
En smule malurt skal der dog på dette sted
dryppes i bægeret. Af de 26 spillere, afdelingen afgav til U-18, er ganske mange stoppet
eller skiftet til andre klubber. Den vanskelige
teenagefastholdelse er en kendt problematik
i masser af idrætsforeninger, men derfor skal
det alligevel være mig tilladt at bringe et citat
fra Poul Nyrup fra nytårstalen 98: Kan vi ikke
gøre det lidt bedre?
Også i kvindesenior er der plads til forbedring.
Det er dejligt, at 3F ligaen med små midler
har stabiliseret sig, men at sekundaafdelingen
endnu engang har måttet opgives, er ikke tilfredsstillende. Så længe ungdomsafdelingen
ikke kan tilbyde alle oprykkende spillere et
hold at spille på, er vi ikke nogen hel klub!
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At vi med en ikke eksisterende årgang 99 ikke
har noget U-13 hold, vil selvfølgelig komme
til at svide til klubben på sigt. Men nedefter lysner det betragteligt. Med i skrivende
stund 35 spillere fra U-12 piger og ned er vi
stærkere besat end meget, meget længe.
Årsagerne til medlemsudviklingen skal søges
i dygtige og engagerede trænere, fin inspiration fra Mikroakademiet, som pigerne har
fået lov at være en del af, udflytningen til VB
Parken samt en yderst succesfuld afholdelse
af Pigeraketten. Må det være vort håb, at
denne udvikling fortsætter, så vi aldrig mere
skal opleve små tynde eller ikke-eksisterende
årgange i pigeungdom.
År 1 med VB Parken har selvfølgelig været
en stor lettelse for alle klubbens afdelinger
– også for pigerne! Vi er rigtig glade for faciliteterne, men lad der også herfra lyde en
advarsel til ikke mindst Vejle Kommune om
ikke bare at hvile på laurbærrene. Fint nok, at
klubhuset har fået forskønnelsespris, men det
er vigtigt, at hele anlægget følger med. Bedre
vedligeholdelse af udenomsarealer, forbedrede p-forhold, renovering af den ”umulige”
skråning ned mod bane 1 etc. må være delmål, som man skal have fokus på, hvis ikke
anlægget hurtigt skal have et skær af forfald,
som klubben ikke fortjener!
Lad det også være et håb herfra, at bestyrelsen må fortsætte sine visioner om aktiviteter,
udvidelser, stævner, som kan vise en dynamisk
klub i stadig fremdrift.
Må jeg fra afdelingens side til slut sige tak
til en række personer, som gør det muligt at
drive en fornuftig pigeafdeling.
Tak til bestyrelsen for at kæmpe for klubben i en økonomisk svær tid. Tak til Mogens
og Tove for hyggelig varetagelse af cafeteriet. Tak til Finn på kontoret og til Buller med
regnskaberne.. Tak til Henrik Jacobsen, fordi
vi stadig er en del af ungdomsafdelingen. Til
Jesper Søgaard for inspiration og udstikning
af overordnede retningslinjer for spindesiden.
Til VB’s Venner for støtte.
En særlig tak til Michael Henriksen for et helt
unikt serviceniveau og utallige arbejdstimer.
Tak til alle trænere og ledere i afdelingerne:
Til Michael, Jan og Helle i U-15 samt til Troels,
Jytte og Anne hos U-12 og ned.
Måtte 2012 blive et endnu bedre år for VB’s
piger!
Ole Kristensen
afdelingsleder U-15 piger og yngre

U-15 pige M forår

Der var stillet kæmpemæssige forventninger
til klubbens U-15 pige M hold inden forårssæsonen 2011. Holdet havde med sin suveræne førsteplads i efterårets mesterrække
kvalificeret sig til forårets M1 række. Spillemæssigt og fysisk var holdet toptrimmet, og
med godt 45 spillere i U-15 afdelingen var
konkurrencen også på plads.
Efter gode træningsresultater lagde træner
Ole Grens hold da også nærmest lammende
ud ved i første turneringskamp at besejre
Team Als 10-0 (så er der altså langt hjem til
det sønderjyske…) Et dyk i næste kamp med
et 0-2 nederlag i Varde var måske et velkomment wake-up-call til spillerne om, at man
altså ikke vandt Mesterrække 1 med venstre
ben.
Resten af sæsonen blev i hvert fald en magtdemonstration, og nederlaget til Varde skulle forblive det eneste pointtab. VB sluttede
med et uhørt forspring på 10 point ned til
nr. 2.
Det jyske mesterskab skulle nu afgøres over
to kampe mod Fortuna Hjørring, som havde
været næsten lige så suveræn i nordkredsen. VB skuffede i hjemmekampen, hvor den
ellers så solide defensiv slog revner, og offensiven ikke formåede at udnytte sine chancer. 2-4 blev det, og det kunne ikke hentes i
returopgøret, som sluttede 1-1, så VB måtte
tage til takke med sølvmedaljerne.

Guldglans blev der dog kastet over de talentfulde VB-spillere i JBU’s pokalturnering. Sejre
over KB, Hedensted, Team Viborg og B52
Aalborg bragte holdet i finalen mod Team
VAB, og her svigtede de favoriserede vejlensere ikke. 2-0 blev det, og pokalen til VB.
Fiduspokal til Helene Andersen.
U-15 Piger M1/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle B 		
2 KB/Nr. Bjært
3 FC Horsens
4 Team Als 		
5 Munkebo/Næsby
6 Varde IF 		

k
10
10
10
10
10
10

v
9
5
4
4
2
2

u
0
2
2
1
2
1

t
1
3
4
5
6
7

mål
Point
47 - 10
27
21 - 19
17
15 - 18
14
14 - 29
13
11 - 21
8
8 - 19
7

U-15 pige A forår

Som det eneste af de fire U-15 hold havde
andetholdet det svært i A-rækken. I en
umådelig tough pulje var holdet oppe
mod Hedensted (de senere suveræne jyske
mestre), Team VAB (pokalfinalist), et meget
stærkt Jerne-hold og så KB/Nr. Bjært, som VB
var jævnbyrdig imod. Hjerting trak sig inden
sæsonen.
VB var dog pænt med i flere kampe, men
holdet havde en uvane med at sove de første minutter væk og havde så ofte hurtigt
en føring imod sig. I den modsatte ende var
Katrine Hauge ofte ene om at vise farlighed,
så det kneb med scoringerne.

U-15 piger M
Bagest fra venstre: Jan Erik Bergholm (træner), Sarah Bergholm, Sofie Krabbe, Emilie Henriksen, Cathrine Andersen, Annika
Saul, Natasha Hansen, Michael Christensen (træner)
Forrest fra venstre: Laura Nyrup, Louise Stald, Marika Skov, Thea Svith, Ida Kristensen, Laura Petersen, Sofie Meng, Cecilie
Juhler. Fraværende: Olivia Linnebjerg
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I sæsonens sidste kamp lykkedes det endelig
at få en sejr, da KB helt fortjent blev besejret
2-0.
Fiduspokalen gik til Katrine Hauge.
U-15 Piger A/11 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Hedensted IF
2 Team VAB 		
3 Jerne IF 		
4 KB/Nr. Bjært
5 Vejle B 		
6 Hjerting IF

k
10
10
10
10
10
10

v
9
7
5
4
3
0

U-15 piger B2 forår

u
1
1
1
1
0
0

t
0
2
4
5
7
10

mål
Point
31 - 6
28
19 - 5
22
21 - 10
16
13 - 19
13
13 - 27
9
0 - 30
0

De syv U-13 piger, klubben rådede over,
havde i efteråret været lige nok til at stille
et hold i 7-mandsrækken. Modstanden her
havde dog været alt for ringe, og da alle
vore piger var dygtige og talentfulde, valgte
vi i stedet at rykke dem op i U-15 afdelingen
et halvt år før tid for at udvikle dem bedst
muligt. U-15 blev derigennem også i stand til
at stille et ekstra 11-mands hold, så det var
en win-win situation.
At U-15 B2 af de over 100 hold tilmeldt rækken så få måneder senere stod som vinder af
JM – ja, det var så den uventede krone på
værket.

Som tredjehold var det i sagens natur så som
så med kontinuiteten i holdopstillingen. Ikke
færre end 26 spillere blev anvendt i forårets
16 kampe, men mod slutningen fik holdet
lov at stille næsten uændret op fra gang til
gang, hvilket gav et mægtigt kvalitetsløft.
Med halvdelen af spillerne under U-15 alderen var holdet selvsagt fysisk underlegent
mod alle andre hold, men det blev så rigeligt
opvejet teknisk og tempomæssigt.
Efter træningsturneringens to kampe, som
begge blev tabt, spillede holdet i sæsonen én
kamp uafgjort – resten blev vundet. I forårets
pulje var Give og Jelling de værste modstandere. Hjemmekampen mod Give blev en fantastisk spændende affære, hvor Sofie Meng i
overtiden kunne sikre et point ved at score til
4-4. Den omvendte kamp blev vundet sikkert
4-0. De nærmeste rivaler fra Jelling fS blev
besejret 4-1 og 2-0. Forårets største sejr kom
mod Hovedgaard, som blev sendt hjem med
et 2-14 nederlag i bagagen!
Holdet var nu klart til puljevinderkampene. I
ottendedelsfinalen gik det ud over Kolding/
Nr. Bjært, som i VB Parken blev slået 6-2.
Kvart- og semifinalen skulle spilles samme
aften med kun 25 minutters pause. Vi var
igen så heldige at hjemmebane, og kunne
belønne vort hjemmepublikum på bane 1
med årets spillemæssige højdepunkter. Ikke

U-15 piger-7
Bagest fra venstre: Helle Kristensen (holdleder), Julie Rosenberg, Caroline Dybdal, Astrid Larsen, Frida Wounlund, Line Madsen, Ole Kristensen (træner)
Forrest fra venstre: Louise Pedersen, Emilie Waldstrøm, Annika Saul, Ditte Marie Henriksen, Mathilde Frank
Fraværende: Camilla Laursen
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uefne hold fra AC Silkeborg og Bording blev
slået 3-0 og 4-0.
VB var nu klar til finalen to dage senere på
neutral bane i Hinnerup. Modstanderne bar
det eksotiske navn Svenstrup-Godthåb IF,
men der var dog ikke tale om små isprinsesser fra Nuuk, men en fusionsklub fra Aalborg-kanten… Spillemæssigt var det bestemt
ingen mindeværdig finale, men uforglemmeligt var det, da VB’s anfører Natasha Hansen
kunne løfte den store pokal efter en trods alt
fortjent 2-0 sejr på to Sofie Meng-scoringer.
Fiduspokalen gik til Cathrine Andersen.
Forårets topscorer blev Sofie Meng med 27
mål. Marika Skov, Sofie Krabbe og Cathrine
Andersen deltog i samtlige 16 kampe.
U-15 Piger B2/11 forår
Kampe, Mål og point

		
11 Vejle B		
2 Jelling fS		
3 Give Fremad
4 Hovedgaard IF
5 Stensballe IK
6 Brædstrup IF

Madsby Cup

k
10
10
10
10
10
10

v
9
7
5
3
2
1

u
1
1
1
0
2
1

t
0
2
4
7
6
8

mål
Point
56 - 10
28
29 - 14
22
47 - 28
16
27 - 51
9
13 - 33
8
9 - 45
4

VB deltog med et kombineret A- og B-hold i
årets Madsby Cup i Fredericia, som med 152
hold endnu engang havde rekordtilmelding.
12 hold deltog i U-15 pige-rækken, 11-mands.
Med det sammenbragte hold skulle VB-pigerne jo lige have tid at finde hinanden, men
herefter gik det faktisk rigtig udmærket.
Holdet startede med et snævert nederlag til
Gug, som på daværende tidspunkt førte sin
kreds i A-rækken, og som i øvrigt blev de
senere vindere af Madsby Cup efter finalesejr
over Brøndby.
Nordjyderne vandt fortjent 2-1, men det var
efter et første minuts føringsmål af Anne
Sofie Neujahr først i de sidste 10 minutter,
VB’erne måtte give fortabt mod de fysisk
overlegne Gug-piger.
I den næste kamp var vejlenserne imidlertid
spillemæssigt dominerende mod Ringsted
Dameboldklub, som på et mål af Katrine Hauge blev slået 1-0.
I lørdagens sidste kamp var der udsolgt hos
VB-pigerne, som blev kørt over 4-1 af stærke
Fredericia KFUM/fF, som i øvrigt senere blev
jyske mestre i B1-rækken! Katrine Hauge scorede for VB.
De tre point mod Ringsted var dog nok til en
plads i søndagens kvartfinale. Her spillede VB
stævnets bedste kamp mod Brøndby og var
– spillemæssigt overlegen - decideret uheldig med at tabe til Brøndby med de mindst
mulige marginaler. Efter 1-1 i ordinær spilletid

– igen var Katrine Hauge målscoreren – måtte
de rødblusede se sig slået 4-3 i den efterfølgende straffesparkskonkurrence.
Da tårerne var tørret, kunne VB-pigerne dog
se tilbage på en dejlig weekend med masser
af sol og højt humør.

U-15 piger/7 forår

Ud over afdelingens tre 11-mands hold havde
vi heldigvis også tilmeldt et hold 7-mandsrækken for at sikre, at alle piger kom ud at spille
kamp. Holdet fik stor succes i foråret og nåede helt til regionsmesterskabets semifinale.
Syv piger spillede fast for holdet. Alle angreb
opgaven med stor seriøsitet og stillede op til
samtlige kampe. Spillere fra A- og B-mandskaberne skiftedes til at komplettere holdet, så vi
altid var 10 af sted. I alt 19 spillere tog en tørn
for 7-mands holdet.
Holdet var involveret i flere spændende kampe i turneringen. Den mest spektakulære var
kampen i Lindved, som sluttede 6-6! Det var
lige før, man ventede, at dommer Sten Tygesen ville dekretere tie-break…
Kampen i Grejs mod FC Grejsdalen på en
vanskelig og knoldet bane blev meget hård,
men endte med en 1-0 sejr til VB. Topkampen
mod Højen i VB Parken havde et spillemæssigt
meget højt niveau. De grønblusede gæster
vandt 2-1 på et sejrsmål kort før tid, men facit
blev en andenplads til VB og dermed adgang
til regionsfinalestævnet i Brædstrup.
Vejlenserne indledte i en svagt spillet kamp
med at besejre Fynslund 1-0. Med det efterfølgende 1-3 nederlag til Søften var VB nu
egentlig dømt ude, da man manglede stærke
Hørning, som havde vundet sine to første
kampe klart. Men en overraskende 2-1 sejr
efter en fin indsats satte gang i lommeregnerne hos både arrangørklub og JBU’s udsendte.
Tre hold endte på samme pointtal og stort set
samme målscore, og på de mindste marginaler gik Hørning og VB videre.
Nu var der dog udsolgt hos vejlenserne, som
tabte semifinalen 0-3 til de senere regionsmestre fra Baunehøj FC.
Fiduspokal til Louise Pedersen. Topscorer blev
Natasha Hansen med 7 mål.
U-15 Piger C2/7 forår
Kampe, Mål og point

		
1 Højen G & U		
2 Vejle B 		
3 Lindved GF 		
4 Bredballe IF
5 Firehøje IF
6 FC Grejs-Dalen
7 Ammitsbøl SG&I
8 Horsens Freja

k
7
7
7
7
7
7
7
7

v
6
5
4
4
3
2
0
0

u
1
1
2
0
1
1
1
1

t
0
1
1
3
3
4
6
6

mål
Point
34 - 12
19
32 - 12
16
36 - 13
14
15 - 13
12
28 - 19
10
11 - 14
7
7 - 31
1
4 - 53
1
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U-15 piger Mesterrække efterår

Med godt 20 spillere i afdelingen umiddelbart efter sommerferien var der under halvt
så mange at vælge imellem som i foråret. Vi
var dog fortrøstningsfulde. Dels havde vi tre
spillere med mesterækkeerfaring, dels havde
resten samlet værdifuld rutine gennem en
halvsæson i henholdsvis A- og B-rækken, og
dels fik vi tilgang i form af Olivia Linnebjerg
fra Jelling.
I den korte og hektiske optaktsfase op til
sæsonstart blev det kun til en enkelt træningskamp – 2-2 mod Hedensted.
Efter et premierenederlag mod Næsby – som
skulle vise sig at blive vort eneste i turneringen – fik vi dog mulighed for at spille holdet
sammen gennem deltagelse i Stensballe IK’s
Talentstævne. Med syv (7!) kampe af næsten
normal varighed fra fredag til søndag – et
program, man ikke ville byde fuldtidsprofessionelle spillere - blev der masser mulighed
for at prøve holdet af både spillemæssigt,
fysisk og mentalt. Holdet gjorde en rigtig
god figur i en velbesat turnering, som bød på
sejre over Frederikshavn, FC Horsens, Thisted
og Esbjerg, uafgjort mod Assens og nederlag til Thisted og Næsby. Samlet resultat en
femteplads samt en flok dødeligt udmattede
piger, som, da de vågnede igen efter en 100årig Tornerose-søvn, kunne se tilbage på en
fin og værdifuld turnering.
Et nu godt sammenspillet VB-mandskab hentede herefter tre sejre på stribe i den fynsk
prægede pulje, inden returopgøret mod
topholdet Næsby. I efterårets måske bedste kamp spillede VB 2-2 (målscorere Laura
Petersen og Emilie Henriksen) mod fynboerne på kunststofbanen i VB Parken, men
havde absolut sejren inden for rækkevidde.
I den korte sæson blev det til yderligere to
sejre, inden et lidt efterårstræt VB-hold måtte nøjes med et heldigt 1-1 resultat mod Middelfart i den sidste kamp. Facit blev en sikker
andenplads efter Næsby og dermed adgang
til forårets M1 række.
I de sidste kampe måtte holdet klare sig uden
sin ordinære keeper Ida Kristensen, som (i
lighed med Laura Petersen i den sidste kamp)
blev trukket op på U-18 liga holdet. Heldigvis havde klubben fået tilgang af målmand
Emma Kristensen fra Thyregod, som kunne
vogte buret.
Deltagelsen i JBU’s pokalturnering blev kort
og knapt så glorværdig. I sin førsterundekamp måtte VB se sig slået 2-1 af Team VAB.
Det talentfulde hold kan nu se frem til at
blive matchet benhårdt i forårets Mesterrække 1.
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U-15 Piger A/11 efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Munkebo/Næsby
2 Vejle B		
3 MG & BK		
4 OB 		
5 Fredericia KFUM

k
8
8
8
8
8

v
6
5
3
2
1

u
2
2
1
1
0

t
0
1
4
5
7

mål
Point
30 - 7
20
22 - 12
17
18 - 24
10
9 - 18
7
12 - 30
3

U-15 piger/7 efterår

Godt 20 spillere i starten af efteråret rakte
til et 7-mandshold til at komplettere vores
Mesterrækkemandskab. I begyndelsen af
sæsonen måtte vi have hjælp fra 11-mandsholdet for at kunne stille hold, men tilgang
i løbet af efteråret fra Grejs, Gauerslund,
Vamdrup og Thyregod gjorde, at vi mod slutningen kunne stå på egne ben og helt selv
stille hold.
Desværre betød et par udtrækninger, at holdet kun fik afviklet fem turneringskampe.
Bortset fra kampen mod Bredballe, som blev
besejret 9-0, var det nogle udmærkede og
ganske jævnbyrdige opgør, holdet var involveret i.
Trods et 4-5 nederlag i Bredsten med sejrsmål
i sidste minut til hjemmeholdet vandt VB puljen, da det forblev det eneste nederlag, og
da Bredsten satte i alt fem point til.
For at forlænge sæsonen lidt fik vi arrangeret en testkamp mod Erritsø, som blev besejret 4-1.
Vi er utroligt glade for de mange nye piger
i afdelingen, og holder trenden, spiller vi
11-mandsfodbold til foråret, hvilket vi alle
glæder os meget til.
U-15 Piger C1-C2/7 efterår
Kampe, Mål og point

		
1 Vejle B 		
2 Bredsten IF 		
3 Lindved GF 		
4 Firehøje IF 		
5 Alminde/Viuf GIF (1)
6 Bredballe IF		
7 Højen G & U 		
8 Fr.KFUM/Fr.FF 		

k
7
7
7
7
7
7
7
7

v
6
5
4
4
3
2
0
0

u
0
1
2
1
1
1
0
0

t
1
1
1
2
3
4
7
7

mål
Point
33 - 8
18
29 - 15
16
22 - 14
14
29 - 15
13
18 - 13
10
7 - 37
7
0 - 21
0
0 - 21
0

Ole Kristensen

Glade pokalvindere, U-15 M:
Bagest fra venstre: Ole Gren (træner), Michelle Poulsen, Maje Ehmsen, Line Larsen, Nanna Pedersen, Natascha Brandt, Laura
Dyg, Emma Christensen, Sarah Dyrehauge, Helene Andersen, Emilie Henriksen, Rana Ziraki, Nadja Jensen, Ida Kristensen,
Isabella Brandt, Laura Petersen

En stolt anfører Natasha Hansen løfter pokalen efter U-15
B2’s JM

Sarah Dyrehauge modtager af JBU’s udsendte trofæet for
Mesterrækkens sejr i pokalfinalen over Team VAB

Jyske mestre B2:
Bagest fra venstre: Helle Kristensen (holdleder), Line Ullum, Katrine Preisler, Caroline Hansen, Marika Skov, Cathrine Andersen,
Annika Saul, Natasha Hansen, Ole Kristensen (træner), Cecilie Juhler, Ditte Marie Henriksen, Lisa Borchert, Sofie Meng, Sarah
Bergholm, Sofie Krabbe, Kristina Thomsen
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U-13 og yngre piger
U-12 piger

Forår
Årgang 00 deltog i stævner indendørs i vintersæsonen 2010-11. Vi havde ikke mere end
3-4 spillere i denne årgang, så de fik hjælp af
de dygtige 01’ere.
Vi fik dog udendørs tilgang af yderligere et
par piger i årgang ’00, så pigerne blev tilmeldt i forårets U-11-række. De havde dog
stadig brug for hjælp fra vores dygtige U-10
(nu U-11) piger. Og de klarede sig helt flot.
Med anfører Ditte Marie Henriksen i spidsen
kom de igennem foråret med mange flotte
kampe.
Kulminationen på det hele var deltagelse i
Madsby Pigecup. Her kom pigerne op imod
nogle meget dygtige hold, og de havde det
da også utrolig svært, idet de yngre piger var
modstanderne underlegne rent fysisk. Specielt Brøndby gav store problemer. Resultatet af kampen behøver vi ikke at nævne, men
VB-pigerne var oppe imod et hold, som leverede forrygende flot fodbold! Trods nederlaget måtte vi trods alt beundre sjællænderne for deres eminente spil. Når så samtidig

vores keeper, Katrine Stald, valgte at brække
håndleddet først i turneringen, så blev vi
pludselig sårbare. Men heldigvis havde vi en
glimrende afløser i Johanne Andersen. Hun
klarede opgaven til UG. Vi kom desværre
ikke længere end til puljekampene søndag i
C-rækkken. Men stævnet gav et godt overblik over, hvad der skulle sættes ind overfor i
træningen fremover.
Efterår
Holdet har ikke været med ved stævner,
men kun været med i JBU’s turnering. Da
vi skulle tilmelde holdet i juni måned, var vi
meget i tvivl om, hvilket niveau holdet ville
have efter ferien. Afdelingen havde på det
tidspunkt kun 4 piger i årgangen, så holdet
skulle ”låne” min. 5-6 spillere fra årgangen
under. Derfor valgte vi at tilmelde i C-rækken.
Til foråret kommer de i hvert fald op i B-rækken! For det er faktisk gået ganske flot for
holdet, selvom det har været et hold med flere U-11 spillere end U-12. De lagde hårdt ud
med at vinde første kamp med 18-1. Derefter

U-12 piger
Bagest fra venstre: Troels Troelsen (træner), Trine Møller, Freja Svoldgaard, Irma Buco, Frederrikke Kristiansen, Anne Thomsen
(holdleder) Forrest fra venstre: Rikke Troelsen, Melissa Gabel, Katrine Stald, Laura Schytte, Sascha Agerskov
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kom der yderligere syv sejre og to nederlag,
så holdet endte med en flot målscore på hele
75-28 efter ti kampe.
Som det er tilfældet for de yngre piger, så
har der også været tilgang af nye piger til
årgang ’00. Det er jo dejligt, at vi nu har til et
indendørs-hold. Så håber vi på, at der kommer flere til i årgangen hen over vinteren, så
de kan stå på egne ben i forårets turnering.
Som det kan læses, har klubben mange talenter på vej på pigesiden. Og det er, som det
har været de sidste par år, en stor fornøjelse
at arbejde med pigerne. De møder glade og
veloplagte op til både træning, turnering og
stævner. Samtidig har afdelingen en dejlig
forældre-gruppe, som virkelig bakker op om
hele holdet. Så der er stor ros til forældrene,
og hvis opbakningen fortsætter op gennem
rækkerne, vil det også styrke pigernes sammenhold. Sidst men ikke mindst er det dejligt med også klubbens opbakning omkring
pigerne. Vi får altid hjælp og svar på det, vi
har brug for. Og specielt Ole Kristensen yder
et stort arbejde med pigerne i alle aldre.
Uden ham var vi andre ”nye” ledere i klubben ofte i vildrede.

U-11 piger

Forår
Vores U-11 piger har haft et forrygende år.

Hen over vinteren har de deltaget i både
JBU- turneringen i U-10 A-rækken, hvor de
har klaret sig rigtig flot. Desuden har de
deltaget i diverse stævner med mange gode
kampe. Og vigtigt for pigerne i den alder: En
hel del præmier til hylden! Det gav pigerne
mange gode oplevelser, og samtidig fik de
alle rykket en hel del på deres tekniske spil.
Og det kom dem til gode, da de startede
med den udendørs turnering.
De spillede i foråret i U-10 A, hvor de klarede
sig flot med flest vundne kampe. Det, der er
endnu mere vigtigt end deres sejre, er viljen
til på banen at forsøge sig med de ting, der
bliver lært til træning. Og når det så lykkes,
er det stort for både piger, forældre og træner/leder. At vi i løbet af foråret blev optaget
i VB’s mikroakademi har kun gavnet afdelingen. Vi kan se, at pigerne får stor udbytte af
Coerver-træningen.
Efter sommerferien er pigerne rykket op som
U-11. Holdet startede sæsonen med at deltage i Vildbjerg Cup 4.-7. august. Vi ankom
torsdag, men turneringen startede for vores
vedkommende først om fredagen. Så pigerne hyggede den første dag. Fredag lagde vi
ud med at vinde den første kamp. Så tabte vi
desværre den næste, men det gjorde ikke så
meget. Pigerne spillede flot fodbold, så det
var i vore øjne det vigtigste. Fredag aften

U-11 piger
Bagest fra venstre: Troels Troelsen (træner), Laura Schytte, Johanne Andersen, Sofie Madsen, Rikke Troelsen, Christina Jensen,
Frederrikke Kristiansen, Anne Thomsen (holdleder)
Forrest fra venstre: Melissa Gabel, Eline Grabow, Katrine Stald, Helena El Sayed, Caroline Walther
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fik vi besøg af nogle af de mange forældre,
som havde taget turen med til Vildbjerg for
at heppe på holdet. Dejligt!! Lørdag skulle
pigerne så i aktion igen. Her vandt vi den
sidste puljekamp og var så klar til eftermiddagens kvartfinalekamp. Efter en hård duel
blev denne kamp tabt. Men pigerne kunne
tage fra stævnet med en flot placering som
nr. 5 og fik da også en drikkedunk med sig
hjem.
Efterår
Udover at have deltaget i Vildbjerg Cup og
et stævne i Marienlyst har holdet selvfølgelig
også været med i JBU’s turnering. Her har de
været tilmeldt i A-rækken. Det er gået rigtig
fint. Pigerne har spillet mange flotte kampe,
og de har klaret sig godt. Der har været en
medlemstilgang, så Troels har haft lidt flere
spillere at tage af i forhold til foråret. Derfor har der været piger, der har måttet sidde
over en gang eller to. Men det har alle taget
i stiv arm, og vi skal nok forsøge at melde til
forårets turnering, så alle piger kan komme
med ud hver gang. Nu gælder det så indendørs stævner. I år må vi nøjes med private
stævner, men her er der heldigvis også mange at vælge imellem.

U-9 og U-10 piger

Vores små U-9 piger (årgang 2002) startede
sæsonen flot. De lagde ud med to sejre i turneringens første runde. Og de fortsatte den
gode stil hele foråret. Det blev til flest sejre
og et par enkelte uafgjorte kampe.
I starten af foråret rådede afdelingen kun
lige over piger nok til et enkelt hold. Senere
kom der flere til. Da vi samtidig var vært for
DBU’s Pigeraketten, kom der endnu flere til.
Vi har faktisk lige nu piger nok til både et U-9
og et U-10 hold.
Første weekend i juni måned deltog vi med
et U-9 hold til Madsby Pigecup i Fredericia.
Da U-11 pigerne også deltog, havde vi en
dejlig flok på 17 spillere af sted. Rent resultatmæssigt kom vi ikke videre i finalen, men
pigerne spillede nogle meget flotte kampe.
De viste, at der er krudt i vores yngste årgange! Der blev fightet over hele banen, og især
på indkvarteringsstedet var der gang i den.
Alle pigerne hyggede og spillede forskelligt
boldspil om aftenen. Og på stævnets campingplads kunne forældrene så hygge sig
sammen.
Efter sommerferien skulle pigerne så prøve
kræfter med U-10 årgangen. Det blev en
stor udfordring for dem. Men de gik alle ud
til kampene med krum hals. Og trods deres
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mange nederlag så vi aldrig pigerne gå fra
banen med bøjet nakke. Nej, de holdt hovedet højt i sikker forvisning om, at de havde
kæmpet enden ud af bukserne. Og der er
aldrig blevet forlangt andet, end at de skal
gøre, hvad de kan.
Nu venter der så en vintersæson med deltagelse i nogle private indestævner. Der kan
pigerne så hygge, samtidig med at de får lidt
teknik på plads. Så er de forhåbentlig klar til
en ny sæson på græs til foråret. Der skal vi
helst have alle pigerne ud at spille i form af
både U-9 og U-10 hold i JBU’s turnering.
Anne Thomsen, holdleder U-11 og U-12

1.”Vi skal have bredde på spillet!”
Troels Troelsen giver dessiner under Vildbjerg Cup

Lady og Demi Dekk
træbeskyttelse
til de helt rigtige priser

AUGUST HANSEN
7100 Vejle
75827788

U-10 piger
Bagest fra venstre: Julie H. Iversen, Louise Schmidt, Maya K. Jensen, Emma Jacobsen, Emma Sigtenbjerggaard, Sonja Kesawan,
Julie Berg, Jytte L. Rasmussen (træner). Forrest fra venstre: Tanja L. Kristoffersen, Maya Dilling, Milla Møllegaard, Karoline T.
Bode, Laura Andersen, Laura N. F. Andersen. Fraværende: Zahra Haydari, Julie Lauenstein, Helena B. Rud

Ditte Marie Henriksen påpeger over for sin målmand Katrine
Stald, hvor uhensigtsmæssigt det er at brække armen midt
under Madsby Cup…!

VB-piger iført tifo under Madsby Cup

VB’s U-9 piger præsenteres under Madsby Cup på balkonen
v. FfF’s klubhus
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Vejle  Boldklub  Kolding  A/S

arbejdes på en plan, der skal medvirke til, at
der forefindes det økonomiske beredskab,
som er nødvendigt, hvis man mener, at Vejle
Boldklub Kolding skal spille i Superligaen, og
det gør vi.
Sportsligt glæder jeg mig over, at vi omlagde
kursen og satsede på et helt nyt setup med
en ny cheftræner i Nicolai Wael og et stærkt
trænerteam omkring ham. Setuppet gør, at
der er knyttet tætte bånd mellem ungdomssektoren og førsteholdet. Samtidig så vi, at
et stort stykke arbejde omkring ungdomsfodbolden ført an af Lasse Christensen resulterede i, at vi nu har mange unge spillere
inde omkring førsteholdet, og de lægger
hele tiden på og udvikler sig. Det er godt for
dem, klubben, sporten og forretningen og
ikke mindst opbygningen af en team spirit i
Vejle Boldklub Kolding.

Året 2011 blev et udfordrende år for såvel
hele fodbolddanmark som for Vejle Boldklub Kolding. Vi kan dog glæde os over, at vi
på sponsor-/samarbejdssiden stadig har stor
opbakning. Året sluttede med en glædelig
nyhed, idet det i skrivende stund tyder på, at
Kolding FC bliver nedlukket solvent og endeligt primo januar 2012. Dermed kan vi sikre
fokus på det, der var målet allerede for et år
siden - nemlig at basere klubben på en stærk
region med centrum i Kolding og Vejle.
Det kan vi nu koncentrere os om at udvikle
yderligere, og vi har allerede et grundlag af
sponsorer og aktionærer, som berettiger Vejle Boldklub Kolding til en plads i toppen af
dansk fodbold - nemlig Superligaen, og der
skal vi være med senest sommeren 2013. Der
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Jeg vil gerne takke alle i administrationen,
i kommunikation, i salgsafdelingen samt
den sportslige afdeling, for alle har ydet en
optimal indsats. En stor tak skal også lyde til
Mads Bro Hansen, Nicolai Wael, Brian Kristensen og ikke mindst Henrik Tønder for
at have ledt os igennem dette vanskelige år.
Fra 1. januar 2012 arbejder vi med et budget,
der ud fra traditionelle og fornuftige forretningsprincipper går i balance baseret på endnu et år i 1. division. De kommende måneder
vil så vise, om der i regionen er handling bag
ønsket om topfodbold i regionen.
Jeg ønsker alle sponsorer, aktionærer, publikum, fans og ansatte et godt 2012. Ligesom
Vejle Boldklub og Kolding IF samt ikke mindst
Vejle Boldklub Kolding ønskes et godt 2012.
Lars Skou

Vejle  Boldklubs  bestyrelse  2011

Bestyrelsen VB Amatør: Erik Jensen, Conny Laursen, Lars Kjeldsen, Søren Pedersen, Finn Vesterled, Ole Holm, Jacob Thygesen
og Henrik Jacobsen.

Ordinær generalforsamling
den 26-01-11

For første gang dannede klubhuset i VB
Parken rammen om VB’s generalforsamling
– godt 30 medlemmer havde taget imod indkaldelsen.
Efter at Gert Eg vanen tro var valgt som dirigent, kunne klubbens formand Lars Kjeldsen
aflægge sin beretning.
Formanden lagde ud med at mindes den tidligere VB-spiller Arne Jensen, som var afgået
ved døden.
Herefter var der hyldest til nålemodtagere
Vivian Nygaard, Hans Jørgen Lund og Kaj
Kohave, som nu havde virket i klubben i 10
år, ligesom der var pæne ord til ungdomsformand Henrik Jacobsen for nu 25 års lederarbejde i VB
Lars Kjeldsen kunne i sit tilbageblik på 2010
bl.a. lade flg. begivenheder passere revue:
VB Parkens officielle indvielse 25-08-10, første kamp sammesteds 28-08, farvel til danmarksserien og goddag til reserveholdsligaen, udvidet U-5 - U-12 udviklingsprojekt for
klubbens yngste medlemmer.
En opgørelse over medlemstallet viste i 2010
883 medlemmer, heraf 635 aktive.
I sin gennemgang af de sportslige resultater
kunne Kjeldsen bl.a. se tilbage på det første
år med halvårsturneringer i serierækkerne.
Her havde VB’s herreseriehold etableret sig i
henholdsvis serie 2, 3 og 4.
Formanden kunne også notere en ny struktur

i ungdom, som betød en opdeling af drenge
og piger. 2010 var også året, hvor samarbejdet mellem VB og VSF på U-18 piger ophørte.
Der var to jyske mesterskaber at fejre: U-18
pige B samt U-14 drenge Mester.
Efter et tilbageblik på åbningsfestlighederne
i VB Parken og den endelige ibrugtagen af i
alt fald kunststofbanen, kunne Lars Kjeldsen
ridse den økonomiske situation op. 2010
havde budt på et underskud på godt en
halv million kroner – væsentligst som følge
af etableringen af VB Parken - og formanden forudskikkede et 2011 med nedskåret
udgiftsbudget.
Såvel beretning som regnskab blev godkendt.
Et bestyrelsesforslag om et halvårligt kridttillæg på 75,- til aktive som følge af ny kommunal forordning om klubbers egen afholdelse
af opkridtningsudgifter blev vedtaget.
Valgene gav nyvalg til Erik Jensen, Jakob
Thygesen og Finn Vesterled til bestyrelsen.
Kaj Kohave og Torben Orvad ønskede ikke
genvalg, mens Conny Laursen og formand
Lars Kjeldsen genvalgtes.
Finn Larsen og Ole Kristensen er suppleanter,
Peter Hansen og N.E. Gammelgaard revisorer
og Mads Peter Nielsen revisorsuppl.
Som sædvanen byder, kunne forsamlingen
efter en fredelig generalforsamling udbringe
det traditionelle VB-leve.
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VB's Venner
På VB’s Venners generalforsamling, i slutningen af februar, blev Michael Henriksen og
Per Mikkelsen nyvalgt til bestyrelsen. Ronnie
Nielsen, Mads Peter Nielsen og Finn Larsen
blev genvalgt.
Bestyrelsen består nu af otte personer: Finn
Vesterled (formand), Finn Larsen (næstformand), Mads Peter Nielsen (kasserer), HansErik Baungaard (sekretær), Steen Jørgensen (bestyrelsesmedlem) og Ronnie Nielsen
(bestyrelsesmedlem), Michael Henriksen
(bestyrelsesmedlem), Per Mikkelsen (bestyrelsesmedlem)
VB’s Venner har kun haft en større aktivitet
i 2011, nemlig kræmmermarkedet. Markedet blev, traditionen tro, afholdt i påsken

ved DGI-Huset. Alle stadepladser til kræmmerne var udsolgt lang tid i forvejen, så der
var venteliste for kræmmere, der gerne ville
deltage.
Vejret var nok det bedste påskevejr, der har
været i mange år, så torsdag og fredag var
der mange besøgende på markedet. Desværre var der ikke så mange besøgende lørdag
og søndag, men trods alt, var det et rigtig
godt kræmmermarked.
Der er kun planlagt én aktivitet for næste
år. Planlægningen for Kræmmermarkedet
2012 er i fuld gang, og kræmmerpladserne
er næsten alle udsolgt.
Hans-Erik Baungaard

Der er friske nyheder på www.vejleboldklub.dk

VB's Venners bestyrelse. Fra venstre: Mads Peter Nielsen, Ronni Nielsen, Hans-Erik Baungaard, Per Mikkelsen, Finn Vesterled,
Finn Larsen, Michael Henriksen. Fraværende: Steen Jørgensen
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Vejleprisen   til   VB   for  Hellumvej  9   i   Vejle
Vejle-Prisen til VB
for Hellumvej 9 i Vejle
Vejle Boldklub fik ved en festlig lejlighed den
29. september 2011 i Spinderihallerne i Vejle,
sammen med to andre projekter, overrakt
Vejle Prisen 2010 af Borgmester Arne Sigtenbjerggård. Prisen er givet for arkitektonisk
kvalitet i forbindelse med byggeriet af VB´s
nye klubhus.
Vejle Boldklub har med byggeriet af det nye
klubhus fået rigtig flotte rammer til fodboldspillere og fans. Med meget enkle virkemidler
er der skabt en visionær fortolkning af den
traditionelle klubhusbebyggelse. Bygningens
facader er gjort levende og varierende ved
brug af forskellige materialer, og den sorte
åbne trækonstruktion giver en fin kontrast til
det hvide murværk bag. Prisen blev i forbindelse med Arkitekturens dag overrakt til Kaj
Kohave og Conny Laursen fra Vejle Boldklub.
Klubhuset tegner sig smukt mod septemberhimlens hvide
vatskyer

Borgmesteren iført prisen flankeret af Conny Laursen og Kaj Kohave
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Hos PRIMO TÆPPER siger vi

TOTAL
PRISGARANTI

• Har du købt tæpper eller anden form for gulvbelægning
hos os, refunderer vi differencen, hvis du finder samme
vare annonceret billigere andet sted.
• Med total prisgaranti garanterer vi, at den pris du lige
har købt varer til hos os holder de næste100 dage.

Du kommer ikke uden om os…

ÅBNINGSTIDER

PÅ DAMHAVEN

7100 VEJLE
7583 4711

Hverdage
Fredag
Lørdag

www.primotaepper.dk - mail: info@primotaepper.dk

... Kvalitet til priser man kan forstå!
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kl. 9.00 - 17.30
kl. 9.00 - 18.00
kl. 9.00 - 13.00

VB's Seniorklub
Også i 2011 har der været mange spændede
arrangementer i Seniorklubben. Der har igen
i år været stor tilgang til klubben, men desværre har vi også måttet tage afsked med
Bent Sørensen, Gunnar Jørgensen og Niels
Wodskou.
Nedenfor er listet aktiviteterne i seniorklubben i 2011 med korte referater fra møderne
og udflugterne.

Generalforsamling d. 04-01

Ud af seniorklubbens 50 medlemmer var der
mødt 36 op til årets første møde og dermed
den årlige generalforsamling.
Udover generalforsamlingen var der indlæg
ved bestyrelsesformanden for VB Holding
Lars Skou.

grunden for det nye samarbejde med Kolding. Hovedbudskabet var det overordnede
mål at få topfodbold i regionen og holde
fast i historikken og de bløde værdier, som
har kendetegnet VB gennem tiderne. Der er
skabt et fundament til at bygge videre på
bestående af det sportslige, forretningsmæssige og de bløde værdier.
Der var også mulighed for at stille spørsmål
til Lars om forløbet, som bl.a. gik på, hvorfor vi ikke i VB var blevet indkaldt til en orienterende generalforsamling og ligeledes
spørgsmål til samarbejdsaftalen mellem VBA
og VBS. Til dette kunne Lars oplyse, at der
ingen ændringer er i samarbejdet, udover at
navnet VB Sport skal ændres.
Tak til Lars for en god orientering og med et
ønske om held og lykke med det nye samarbejde.

Ordinært møde den 01-02

Lars Skou – her med seniorklubbens formand Robert Torntoft – beretter om samarbejdet med Kolding

Robert, Niels og Conny blev genvalgt til
bestyrelsen som henholdvis formand, kasserer og sekretær. Der var også genvalg til festudvalg og aktivitetsudvalg.
Årsregnskabet for 2010 vil blive gennemgået
på februarmødet, og her vil ligeledes udkast
til reviderede vedtægter blive præsenteret.
Robert kunne også oplyse, at der vil blive
udarbejdet en årsplan for kommende arrangementer i seniorklubben.
Robert kunne endvidere fortælle, at Tommy Troelsen har søgt optagelse i klubben.
Det var der selvfølgelig ingen indvendinger
imod.
Der var også en løftet pegefinger fra formanden til de medlemmer, der ikke havde
sendt afbud til mødet.
Lars Skou var inviteret til at fortælle om bag-

Ud af seniorklubbens 51 medlemmer var der
mødt 31 medlemmer op i VB Parken. Robert
bød velkommen til de to nye medlemmer Kaj
Kohave og Tommy Troelsen. Ole Vedel blev
godkendt som nyt medlem, og det reviderede regelsæt for seniorklubben blev ligeledes
godkendt.
Niels gennemgik regnskabet for 2010, som
udviste et overskud på kr. 2.110,00 og en formue på kr. 10.135,81. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Herefter tog Tommy over og indledte med at
sige tak for optagelsen i klubben og en speciel tak til Ole Olesen, for at han ikke havde
indvendinger mod optagelsen.

Nyt medlem af Seniorklubben Tommy Troelsen – her med nu
afdøde Bent Sørensen

Tommy fortalte herefter om sin start og karriere i VB. Som sædvanlig var der mange
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gode historier, og mange af medlemmerne
fik rusket op i de gamle minder tilbage i VB´s
storhedstid.
Tommy fortalte bl.a. om, at han afløste Bent
Sørensen i 1957 på divisionsholdet, og at han
startede sin karriere i VB i 1951, hvor familien flyttede fra Nykøbing Mors til Vejle. Der
var også mange gode historier om, hvorledes
han »lærte« humor ved Knud Herbert Sørensen, som han delte værelse med, når de var
på udebane.
Fra sangbogen havde Tommy valgt »I sne står
.....« fordi den passede til hans spillestil, da
der flere steder står »Giv tid, giv tid ....  Han
var jo ikke den hurtigste på banen. ..
Tak til Tommy for et spændende indlæg og
velkommen i klubben.

Besøg på Taulov Mejeri den 05-04

April-mødet var henlagt til Arla Foods i Taulov. Vi var 24 medlemmer som havde meldt
os til turen med afgang fra Vejle Gl. stadion
kl. 9.30. Arrangementet i Taulov startede kl.
10.00, men der manglende stadigvæk en bil
med 4 personer. Det viste sig, at selv med
moderne hjælpemidler som GPS, var denne
bil ført af Kaj Johansen havnet på en anden
Arla-fabrik, nemlig Tholstrup…
Efter en orientering ved mejerichef Arne
Poulsen og controller Bjarne Jacobsen var

Ordinært møde den 01-03

Der var mødt 34 medlemmer op i VB Parken,
hvor Robert bød Ole Vedel velkommen som
nyt medlem. Der var også en velkomst til
talentchef Lasse Christensen som skulle fortælle seniorklubben om, hvordan man udvikler talenter i VB.
Derudover opfordrede Robert seniorklubbens medlemmer til at gøre brug af de 6 VIP
billetter, vi har til første holdets hjemmekampe. Tilmelding skal ske til Conny senest
onsdag før weekendens kamp.
Herefter havde Lasse ordet med et indlæg
om talentudviklingen i VB. Han gav udtryk
for, at vi inden for de seneste 5 år er blevet
blandt de bedste i Danmark. Nogle væsentlige elementer i denne udvikling er:
1. Trænermiljøet
2. Scouting
3. Spillestil
4. Uddannelsesinstitutioner
5. DBU´s licenssystem
6. KUV samarbejdet
Lasse genenmgik de enkelte elementer og
kom også ind på vigtigheden af, at vi er en
helhedsklub. Han så også gerne, at VB Parken blev udvidet med en børnehave, hvorfra
vi kunne hente de fremtidige spillere.
En stor tak til Lasse for et spændende indlæg
om VB´s talentudvikling.

Lasse Christensen fortæller om talentudvikling
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Arla Foods, Taulov. Rullebordets glæder inspiceres af ostekenderne blandt medlemmerne

der rundvisning på fabrikken, som primært
producerer gul ost til det danske hjemmemarked. I forbindelse med rundvisningen
var der smagsprøver af de forskellige oste,
der produceres på anlægget. Efter en spændende formiddag takkede Robert Arne og
Bjarne for en spændende fremvisning af den
helt automatiserede fabrik.
Under eventuelt orienterede Conny om god
tilslutning til »kridtholdet,« og at første orienteringsmøde holdes onsdag den 6. april kl.
17.00 i VB Parken, hvor logistikken fastlægges, og at der stadigvæk er ledige pladser på
kridtholdet, såfremt der skulle være flere i
seniorklubben der var interesseret i at hjælpe
deres gamle klub.

Ordinært møde den 03-05

Tirsdag den 3. maj blev Vejle Boldklub 120
år, og i den anledning blev mødet i VB´s
Seniorklub afholdt i museet på Vejle Gl. stadion. Robert kunne byde velkommen til ikke
færre end 45 medlemmer samt den samlede
verdenspresse repræsenteret ved VAF. med
både en journalist og fotograf, samt ikke
mindst allestedsværende Tommy Poulsen fra
Horsens Folkeblad, som overrakte klubben
en boggave. Efter kaffe og rundstykker, der
i dagens anledning var gratis, gik vi over til

hver et eksemplar af VB's Årsskrift 2010 samt
et par flasker.
Robert afsluttede mødet med en orientering
om de fremtidige aktiviteter:

Ordinært møde den 02-08

Torntoft og Ejgil Jensen på Museum. VB fylder 120 år

dagsordenen. Tidligere medlem og fodbolddommer Preben Birn ønskede optagelse i
seniorklubben, og det blev godkendt.
Som lidt af en overraskelse (for nogen i hvert
fald) ønskede formanden med flere, at fremtidige møder skulle afholdes i museet og ikke
i VB Parken. Eigil Jensen argumenterede for,
at møderne skulle afholdes i museet, mens
Niels W., Gert Roland, Leif Jacobsen og Ole
O. argumenterede for VB Parken. Det blev
besluttet, at bestyrelsen skulle nedsætte et
udvalg, der skulle behandle den lidt ømtålelige sag.
Jørn Larsen, seniorklubmedlem, har skrevet nogle betragtninger om sit fodboldliv i
Uldum og Vejle med titlen KØBMAND HANSENS AGER I ULDUM OG VEJLE BOLDKLUB.
En yderst flot og sjov historie og jeg kan
kun anbefale, at Jørn sender historien ud på
nettet, den fortjener at blive læst af mange
flere.

Virksomhedsbesøg hos Tulip Nord
Vejle den 07-06

Nu gik turen til Tulip Nord i Vejle, hvor vi
skulle se fabrikken og høre om de mange
produkter, som bliver fremstillet på fabrikken. Vi var 25 seniormedlemmer af sted fra
Vejle Gl. Stadion. Arrangementet var kommet i stand via vores gode ven Kim Andersen, som er leverandør af diverse krydderier
og tarme til fabrikken.
Efter rundvisning på fabrikken, hvor der
arbejder ca. 350, var der orientering af Klaus
og Lars fra Tulip, vedrørende produkter og
eksport til bl.a. Japan. Der var også tid til at
smage på sortimentet, som i dagens anledning var »røde« pølser.
Som afslutning på besøget takkede Robert
de to Tulip-medarbejdere og overrakte dem

Mødet blev afholdt i VB Parken, og der var
mødt 24 medlemmer op. Robert kunne oplyse, at der manglede afbud fra otte medlemmer, som vil få en speciel hilsen fra Robert…
Robert indledte mødet med at mindes
Bent Sørensen, Gunnar Jørgensen og Niels
Wodskou og fortalte lidt om deres virke i
Vejle Boldklub. Robert kunne også oplyse, at
Inge Wodskou havde været på besøg inden
mødet for at aflevere det materiale som Niels
havde haft liggende som kasserer for Seniorklubben. Inge havde medbragt et par flasker
som tak for, at så mange var mødt op ved
Niels´ bisættelse.
Ved gennemgangen af dagens dagsorden
kom Robert ind på, af vi skulle have en aflø-

Augustmødet – medlemmerne nyder udsigten over VB Parken

ser på kassererjobbet efter Niels.
Der var ikke nogen af de tilstedeværende,
der meldte sig frivilligt, så derfor skal vi
på det næste møde have fundet en afløser
blandt seniorklubbens 50 medlemmer.
Traditionen tro var der flasker til Ulrik le
Fevre, Kaj Kohave, Flemming Aarø og Conny
Laursen, som alle var blevet 65 år.
Robert kunne oplyse, at der var kommet en
henvendelse om optagelse af et nyt medlem
i klubben. Det nye medlem var Børge Hansen, tidligere formand i klubben.
Under eventuelt blev det endnu engang
drøftet, hvor Seniorklubbens møder skulle
afholdes. Robert kunne oplyse, at ama135

tørbestyrelsen havde fremsendt et brev til
formændene for VB´s Venner og Old Boys/
Seniorklubben med anmodning om at alle
arrangementer i VB-regi blev afholdt i VB
Parken for at fremme VB kulturen/sammenholdet og bidrage til, at vi kan drive et cafeteria også i fremtiden. Der var medlemmer,
som ønskede en tilkendegivese fra de tilstedeværende om, hvor de mente, at møderne
skulle afholdes. Håndsoprækningen viste et
stort flertal for, at møderne skulle afholdes
i VB Parken.
Som afslutning på denne debat fik Leif Jacobsen ordet, og han opfordrede medlemmerne
nu til ikke mere at drøfte, hvor de fremtidige
møder i seniorklubben skulle afholdes, men
bakke op om bestyrelsens beslutning.

i centret og fik set de mange moderne faciliteter. Rundvisningen blev afsluttet med et
besøg på centrets indendørs skydebane, hvor
vi efter en grundig instruktion fik mulighed
for hver at affyre 10 skud. Som afslutning på
en spændende formiddag fik vi serveret øl
og smørrebrød. Der skal lyde en stor tak til
Troels Lund og vores egen Kaj Poulsen for et
spændende og veltilrettelagt arrangement.
I Roberts fravær kunne Conny oplyse, at vi
har fundet en ny kasserer, da Preben Birn har
accepteret at overtage jobbet.
Aflutningsvis blev vores nye medlem Børge
Hansen opfordret til at fortælle lidt om sin
virke i det civile og ikke mindst det store
arbejde, han har gennemført som træner og
leder i Vejle Boldklub.

Virksomhedsbesøg i Vingstedcentret den 06-09.

Besøg hos Campus Vejle den 04-10

September måneds arrangement var henlagt
til Vingstedcentret. Vi var 32 medlemmer,
som blev budt velkommen af direktør Troels
Lund i det smukke auditorium. Troels fortalte
os om de mange aktiviteter, som centret kan
tilbyde og kom også ind på de mange tilbyg-

Tirsdag den 4. okt. var seniorklubbens ordinære møde flyttet til Vejle Handelsskole,
hvor 26 medlemmer var mødt op. Ruben
Krogh, selv tidligere spiller i VB, samt Per Jensen bød os velkommen, og over formiddagskaffen fortalte de lidt om, hvad vi skulle se
og høre. Efter kaffen gik vi i auditoriet, hvor
Ruben fortalte om de mange uddannelser,
man kunne tage på skolen, og det var selvfølgelig ikke mindst sportscollege, der havde
vores interesse, da en del af VB´s talenter
går på skolen. Ideen on Vejle Sportscollege
opstod i 2006, og i første omgang var det
Vejle Handelsskole og VB, der førte samtalerne og hvor den grundlæggende ide var at
etablere et fundament for unge, som ønskede at supplere en ungdomsuddannelse med
idræt på højt niveau.
Det er dog ikke kun fodboldspillere der går
på sportscollege - også svømmere, golfspillere samt ikke mindst cykelryttere har deres

Besøg i Vingstedcentret – der skydes med skarpt!

ninger / forbedringer, der var blevet gennemført gennem tiderne. Endvidere fortalte
Troels, at centret havde en årlig omsætning
på ca. 60 mio. kr., og at der var ca. 100 medarbejdere ansat på centret. Efter en spændende orientering og et godt formiddagsmåltid
blev vi opdelt i to grupper, hvor vi kom rundt
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Medlemmerne på vej ind i Campus Vejle

gang på skolen. I den forbindelse kunne
Ruben fortælle, at fodboldspillere i forhold
til cykelryttere var utrolig forkælede, men
det vidste vi jo godt.
Efter Rubens foredrag var der rundvisning
på skolen og vi så bl.a. nogle af VB-spillernes
værelser, og man kunne tydeligt se, at de
ikke havde deres mor med. Vi så også penthouse cafeen på toppen af Campus One med
en enestående udsigt over det meste af Vejle. I det hele taget indbyder de velindrettede
opholdslokaler til masser af socialt samvær.
Dagen sluttede med, at Vejle Handelsskole
var vært ved en dejlig frokost, hvor Robert
takkede Ruben og Per for en spændende og
oplevelsesrig dag.

Foredrag ved Peter Grønlund den
01-11

I forbindelse med seniorklubbens ordinære møde i VB Parken var der arrangeret et
spændende foredrag om »Hooligans i Europa« ved forfatter Peter Grønlund.
Peter fortalte og læste op fra sin bog om
hooliganmiljøerne i Europa. Igennem 2010
og 2011 var det lykkedes ham som den eneste dansker nogensinde at komme helt ind

Karsten Høgsborg
Tømrermester
Sjællandsgade 21 A
7100 Vejle
Tlf. 75 82 97 02
Fax 75 82 38 97

Peter Grønlund fortæller Robert Torntoft om Hooligans i
Europa

bag linierne i den ellers hermetisk lukkede
hooligankultur. Et spændende foredrag, som
også udløste en række spørgsmål.
Ellers kunne Robert oplyse, at to nye havde
søgt optagelse i seniorklubben, nemlig Kurt
Kristensen og Hans Jørgen Lund. Der var
også et velkommen til vores nye kasserer
Preben Birn.
På foranledning af VBA´s bestyrelse opfordrede Robert seniorklubbens medlemmer
til at give en hånd med ved etableringen af
VBA´s nye tiltag »Vejle Boldklub Udviklingscenter.«
Der var også en flaske til Erik Skaaning, som
den 19. oktober havde rundet de 85 år.
Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak
til de mange fordragsholdere i 2011 samt
ikke mindst en stor tak til aktivitetsudvalget,
som har arrangeret de mange udflugter. Vi
ser frem til det nye år med mange aktiviteter
til glæde for seniorklubbens medlemmer.
Conny Laursen

Bil-telefon 23 61 12 02

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Nybygninger . Tilbygninger
Ombygninger
Døre og vinduer efter mål
Stort og småt

VESTERGADE 18
7100 VEJLE
TELEFON 72 34 90 50
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Adda Dejziri .......................... 5

Peter Poulsen ........................ 3

Orla Hansen .......................... 2

Wassim El Banna .................. 1

Eduard Demenkovets ........... 5

Mads Spur-Mortensen .......... 3

Klebér Saarenpää ................. 2

Georg Krogh ......................... 1

Poul Jensen ........................... 5

Ronni Bagge ......................... 3

Lennart Lynge Larsen ........... 2

Laurits Ravn .......................... 1

Charles Lindholm .................. 5

Morten Bech ......................... 3

Justice Erhenede ................... 2

Lars Villadsen ........................ 1

Torben Juhler ........................ 5

Peter Gravesen ..................... 3

Jacob Thychosen ................... 2

Knud Kjær ............................. 1

Johannes Fischer ................... 5

Mogens Pladsbjerg ............... 3

Oluf Andersen ...................... 2

Anders Clausen ..................... 1

Torben Christensen .............. 5

Brian Steen Nielsen .............. 2

Poul Erik Bech ....................... 1

Lars Rud ................................ 1

Alan Hansen ......................... 4

Heine Christensen ................ 2

Johnny Hansen ..................... 1

Lars Rosengaard ................... 1

Kern Lyhne ............................ 4

Denny Andersen ................... 2

Brian Pedersen (2) ................ 1

Aage Christensen ................. 1

Sammy Youssouf .................. 4

Jens Berthel Askou ............... 2

Bruno Andersen ................... 1

Kristoffer Johannsen ............ 1

Arne Peter Sørensen ............ 4

Carl Hansen ........................... 2

Svend Eg ............................... 1

Flemming Johansen ............. 1

Axel Petersen ........................ 4

Peter Kjær ............................. 2

Edu Silva ................................ 1

Kim Elgaard .......................... 1

Leon Dupont ......................... 4

Jan Larsen (2) ........................ 2

Poul Erik Bækgaard .............. 1

Jonas Halling Frederiksen .... 1

Peter Ankersen ..................... 4

Peter Hansen ........................ 2

Niels Præstegaard ................ 1

Jonas Faaborg ....................... 1

Per Jørgensen ....................... 4

Andreas Moos ....................... 2

Danilo Arrieta ....................... 1

Hans Sielemann .................... 1

Svend Hansen ....................... 4

Lars Kølbæk .......................... 2

Chris Sørensen (2) ................. 1

Aage Vesterlind .................... 1

Azer Busuladzic .................... 4

Jens Ole Andersen ................ 2

Christian Madsen .................. 1

Michael Præst ....................... 1

Danny Jung ........................... 4

Oliver Thychosen .................. 2

Christian Petersen ................ 1

Jørgen Bach Andersen ......... 1

Chidi Omeje .......................... 4

Thomas Røll .......................... 2

Palle Jensen .......................... 1

Egon Jepsen .......................... 1

Calle Facius ........................... 4

Hagbard Andreasen ............. 2

Claus Jensen .......................... 1

Stig Jørgensen ...................... 1

Jens Peter Pedersen .............. 4

Gert Simonsen ...................... 2

Otto Ejsing ............................ 1

Preben Birn ........................... 1

Bent Blom ............................. 4

Baba Collins .......................... 2

Henrik Olesen ....................... 1

Torben Knop ......................... 1

Torben Sangild ..................... 4

Greg Schwager ..................... 2

Henning Toft ........................ 1

Stig Friis ................................. 1

Ibrahim Salou ....................... 4

Mathias Hansen .................... 2

Jacob Olsen ........................... 1

Jørn Simmenæs .................... 1

Adolf Petersen ...................... 3

Philip Lund ............................ 2

Bruun .................................... 1

Bent Andersen ...................... 1

Henrik Holm ......................... 3

Torben Westmark ................. 2

Svend Møller ......................... 1

Jacob Laursen ....................... 3

Kaj Andersen ........................ 2

Ole Verner ............................ 1
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Lederranglisten
STADIG
TRÆNER/LEDER

Robert Torntoft
x
Ejgil Jensen		
Erik Methmann		
Erling Sørensen		
Kay Winther		
Jan Mejer		
Orla Hansen		
Vagn Dam Pedersen		
Gert Roland Jensen
x
Erik Raaballe		
Leo Hansen		
Viggo Jensen		
Ole F Kristensen
x
Henrik Jacobsen
x
Erik Pedersen		
Erling Rasmusssen		
Poul Erik Bech		
Larry Ebel		
Leif Jacobsen
x
Curt Sørensen		
Jørgen Mejer		
Heine Clemensen		
Ole Olesen		
Finn Vesterled
x
Erling Mørk		
Keld Hansen		
Erik Juul		
Jørgen Knudsen		
Leif Dam
x
Knud Winding		
Lars Larsen		
Finn Johansen		
Kaj Kristensen		
Poul Mejer		
Carsten Quist
x
Lars Kjeldsen
x
Charles Knudsen		
Hugo Sørensen		
Kaj Mortensen		
Tom Thomassen		
Erik Nielsen		
Ole Fritsen		
Mads Peter Nielsen		
Lars Hansen
x
Børge Hansen		
Ole F Hansen		
Peter Sørensen		
Lone Skov		
Hans Jessen
x
Erik Jensen
x
Børge Mikkelsen
x
Torben Nielsen
x
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2010
Antal år

54
46
40
33
32
31
30
29
29
28
28
27
27
26
25
25
25
25
25
23
22
22
22
22
21
21
20
20
20
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15

STADIG
TRÆNER/LEDER

Arne Stockfisch		
Gert Eg		
Ingvard Christensen		
L.J. Andersen		
Michael Kjøldby		
Ulrik le Fevre		
Ole Agerbo		
Carsten Hansen (KUV)
x
Helle Hansen		
Jens-Erik Skylvad		
Michael Bech		
Helle Bruun Kristensen
x
Peter Hansen
x
Ole Conradsen
x
Erik Skaaning		
Gunnar Jørgensen		
Ivan Sørensen		
Carsten Andersen		
Heinrich Wendelboe
x
Rikke Egsgård
x
Michael Henriksen
x
Karl Aage Pedersen		
Lene Henriksen		
Birger Jensen		
Carl Aa. Lemann Sørensen		
Gunnar Pedersen		
Henry Henriksen		
Jacob Kjølby		
Jens Ancker		
P. Madsen »Akasia«		
Poul Bilde		
Stig Malberg		
Thomas Skjødt		
Jens Clausen		
Hans Jørgen Lund
x
Vivian Nygård
x
Klaus Bank Larsen		
Egon Therkelsen		
Erik M. Poulsen		
Georg Vejlgaard		
Ingvard Knudsen Jensen		
Kai Johansen		
Knud Johansen		
Michael Hougaard		
Claus Therkelsen		
Flemming Andersen		
Ole Svenningsen		
Marianne Henriksen		
Kaj Kohave		
Hans Hansen
x
Ronni R. Nielsen
x
Brian Rasmussen
x

2010
Antal år

14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

De nye nålemodtagere
Ronni Nielsen

Ronni – også kaldet ”Ronson” – startede
som VB-holdleder i 2002 formentligt ”smittet” med interessen fra sin far Erik Nielsen,
som i mange år var holdleder i bl.a. klubbens
juniorafdeling. Ronni var de første fire år
holdleder for Steen Jørgensen med ansvar
for VB`s 3. drenge- og 3. lilleputhold. Mens
Steen Jørgensen stoppede som træner, fortsatte Ronni i holdlederrollen og arbejdede i
2006 og 2007 sammen med trænerne Anders
Bloch og Benjamin Lindsted. I 2008 startede Ronni samarbejdet med Steen Madsen
omkring U-13,2, og efter en periode i 2009
sammen med Jesper Ågesen genoptog Ronni
og Steen deres samarbejde, hvor de to meget
flot har taget vare på U-14 B-holdet i 2010
og 2011.
Ronni indtrådte endvidere i bestyrelsen for
VB´s Venner i 2009.
Ved siden af dette yder Ronni altid en hjælpende hånd, hvor der er behov. Altid villig og
hjælpsom, uanset om det er Robert eller en
af os andre, som beder om hjælp. På trods af
nogle lange arbejdsdage og en god afstand
fra Søndermarken til VB Parken i Lysholt, så
er Ronni altid til stede, når der er behov.

Hans Hansen

Hans kom til VB via sin gode bekendt Carsten Hansen, i dag ansvarlig for klubbens
KUV-samarbejde. Det var også Carsten Hansen, som Hans i 2002 og 2003 assisterede som
trænerassistent for klubbens bedste juniorhold. I 2004 overtog Hans selv ansvaret for 1.j
unior, hvorefter han de næste to år agerede
assistenttræner for Jesper Søgaard med assistentansvar for klubbens ynglinge-Ligahold.
Sideløbende med sine trænergerninger i
VB havde Hans tidligt fattet interesse for
og videreuddannet sig inden for de tekniske træningsprincipper, benævnt Coerver
Coaching. Dette førte til, at Hans Hansen i
2007 tiltrådte som teknisk træner på tværs af
klubbens bedste U-13 til U-19 hold. Et embede, Hans her i 2011 stadig bestrider - dog
tilføjet adskillige erhverv som assistenttræner i diverse U-17 / U-19 Liga-sammenhænge. Samtidigt har Hans qua sit job på Vejle
Idrætsefterskole ageret VB-koordinator i de
mange situationer, hvor VB-spillere har haft
behov for koordinering af fodbold og skole.
Hans Hansen har tilført VB`s talentudvikling
meget på det tekniske og koordinationsmæssige og er altid villig til at yde en indsats
i såvel U-13- som U-19-afdelingen.

Brian Rasmussen

Brian Rasmussen, tidligere divisionsspiller,
startede som træner i 2002 for klubbens
bedste miniputhold. Sammen med Jesper
Sørensen trænede han dette kuld 1992`ere i
tre år og oplevede bland andet at vinde det
internationale lilleputstævne to år i træk. I
dette spændende kuld spillere var navne som
Jeppe Andersen, Niclas Ullum og Dennis Fazlagic.
I 2005 og 2006 var Brian assistenttræner for
henholdsvis Jørgen Gjelstrup og Boye Habekost på junior Liga-holdet.
Da Lasse Christensen det efterfølgende år
tiltrådte som Talentchef i VB, indførtes en
mere tværgående assistentfunktion, således
at man som assistenttræner bestred poster
for både U-17- og U-19-Ligaholdene. Brian
Rasmussen har siden fungeret som assistenttræner i dette set-up og har bl.a. assisteret
cheftrænere som Karsten K. Andersen, Nikolaj Primdal og Kim Engstrøm. Sideløbende
med dette har Brian trænet angrebstræning
med klubbens bedste U-13 til U-19 angribere.
Brian Rasmussen bestrider en stor fodboldfaglighed og er altid hjælpsom, når behovet
opstår. Således har Brian assisteret U-13 M og
U-14 M, når assistance har været nødvendig.  

Torben Nielsen

Med fem års forsinkelse kan Torben Nielsen
nu også smykke sig med ledernålen…
Torben var en de første spillere, som Ejgil
Jensen hjalp til en kontrakt i Norge, hvor
han spillede i 2. division for Bærum. Efter sin
hjemkomst blev han i 1986 træner for vores
bedste kvindehold – det første år med kvindefodbold i Vejle Boldklub. Kvinderne spillede dengang i Danmarksserien. Senere havde han sæde i dameudvalget og var træner
i kvindesekundaafdelingen. Han blev igen
tilknyttet førsteholdet som holdleder under
Benny Rosenquist.
Siden 2003 har han været en dygtig og
afholdt holdleder for vores herrer i Superligaen og 1. div.
Læs andetsteds i Årsskriftet en artikel om
Torben Nielsen.
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DBU – Børn & Unge arrangementer
DBU's fodboldskole 2011

VB var i uge 30 for 17. gang arrangør af
DBU’s Fodboldskole. På årets skole deltog
112 børn.
Det er dejligt, at vi med VB Parkens åbning
igen har fået mulighed for at afholde fodboldskolen på klubbens egne baner.
Som noget nyt i år tilbød vi i samarbejde
med Mogens og Tove fra cafeteriet en frokostordning, som blev en stor succes. Ca. 75
% af deltagerne deltog i ordningen, så stor
tak skal der lyde til Mogens og Tove for deres
store arbejde.
I år fik alle deltagere på fodboldskolen en
landsholdsbluse og en bold i erindringsgave.
Om onsdagen var Thomas Mikkelsen, Andreas Moos og Peter Ankersen fra Vejle Bold-

Andreas Moos, Peter Ankersen og
Thomas Mikkelsen forsyner deltagerne med deres navnetræk

Der trænes masser af afslutninger
på Fodboldskolen
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klub Koldings førstehold på besøg. De tog
sig god tid til at gå rundt i grupperne og
skrive autografer. Bagefter var de med til at
spille en kamp sammen med trænerne mod
udvalgte spillere.
Til slut skal lyde en stor tak til alle trænere
og assistenter for jeres store hjælp. Uden jer
ville det ikke kunne lade sig gøre af afholde
fodboldskole.
Vi ses forhåbentlig igen i 2012 til endnu en
fodboldskole.
Husk, der kan reserveres billetter til fodboldskolen ved henvendelse til Anette Madsen på
anette3@profibermail.dk  fra ca. den 1.2.12
Steen og Anette Madsen, skoleledere

Pigeraketten

Vi havde igen i år – nærmere betegnet mandag den 06. juni - valgt at tilbyde omegnens
piger, at de i VB-regi kunne møde op og deltage i DBU’s Pigeraket. Og i år var vi atter på
helt eget græs, da vi for første gang kunne
byde deltagerne velkommen i VB Parken
Og det var der faktisk ganske mange, der
gjorde brug af – ikke færre end 45-50 piger
valgte at gå ombord i raketten, en stor fremgang i forhold til de to sidste år. Og vigtigst:
Af disse var langt de fleste piger, der ikke i
forvejen spillede i VB! Så man må da sige,
tiltaget i år var en succes i hvervemæssig henseende.
Pigerne havde en hyggelig dag med mange
aktiviteter. Der blev budt på saft og frugt til
deltagerne, og forældrene fik serveret kaffe.
Som træner/leder var det en fornøjelse at
stå på sidelinjen og se på, hvordan alle piger
morede sig. Ved posterne havde vi fået hjælp
af klubbens U-15 M-spillere – en stor tak til
dem! Og det kunne af og til være svært at
afgøre, hvem der egentlig morede sig mest,
de ældste eller de yngste…!
Efter dagens strabadser samledes alle pigerne i en kreds, hvor de fik tak for fremmødet.
Alle sammen gav højlydt til kende, at de
have haft det sjovt - og det var jo ligesom
planen med det hele! Pigerne fik så udleveret en lille gave fra DBU, og de, der ikke i
forvejen spillede i klub, fik ligeledes et kort
med invitation til træning i Vejle Boldklub.

Efterfølgende har vi så fået en tilgang af
ganske mange nye piger. Det er dejligt, når
vores anstrengelser har en effekt udadtil. Og
både Troels Troelsen og undertegnede er af
den mening, at Pigeraketten er landet i VB
Parken for at blive. Det skal gerne blive til en
tradition for omegnens piger, at de kan komme ud og snuse til fodboldens verden i form
af sjove øvelser. Af de nye piger, som deltog i
juni, har vi fået en tilgang på ca. 20-25 %, og
det er en godkendt tilgang. Om ikke andet
får vores nuværende piger gjort en fin PR for
klubben, idet alle piger tager godt imod nye,
som kommer til klubben.
I forbindelse med Pigeraketten skal der lyde
en tak til alle forældre og andre, der har ydet
en stor indsats med at få hængt plakater op
på skoler og i SFO’er. Uden deres fodarbejde
kan sådan et stort arrangement ikke lykkes.
Ole Kristensen er også en uvurderlig hjælp.
Han har kontakten til DBU og klubbens
bestyrelse, og han har de foregående år også
været primus motor på selve dagen. Han var
desværre forhindret i år (pga. andet fodboldhverv), så da måtte undertegnede springe ud
i det selv. Men i og med jeg havde haft ham
som læremester i to år, så gik det over al forventning.
.
Anne Thomsen

Raketten er klar til at føre deltagerne ud i fodboldens univers
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VB'ere på landshold
Sarah Dyrehauge og Anne Kathrine Kristoffersen fra VB’s U-18 DM hold fik i 2011 deres
debut på DBU-landshold.
Sarah spillede seks kampe for U-16 landsholdet – to venskabskampe mod Sverige samt
fire kampe ved Nordic Cup i Finland, hvor
Danmark blev nr. 2. Sarah scorede tre gange.
Sarah fik også debut for U-17 landsholdet,
som ved EM-kval. i Serbien vandt to kampe
og spillede en uafgjort. Her nettede Sarah
fem gange! I november spillede Sarah begge
venskabskampe mod England.
Anne Kathrine Kristoffersen deltog i fire
kampe for U-17 landsholdet – i en venskabskamp mod Wales, ved to kampe i EM-kval.
samt en venskabskamp mod England.
Såvel Sarah som AK har – deres unge alder
til trods – begge haft kampe på VB’s 3F ligahold.
Endvidere har VB fået Simone Holm udtaget
til U-19 landsholdets bruttotrup. Simone har

endnu sin debut med DBU-logoet til gode.
Endelig har Emilie Henriksen og Laura Petersen fra U-15 været til samling med U-16
landsholdet i Vejle.

To VB-talenter:
Sarah Dyrehauge og Anne Kathrine Kristoffersen

VB medlem nr. 1000
I VB’s Årsskrift 2001 putter en fireårig Anne
Sofie Neujahr sig hos mor Claudia, da den
lille pige med det magiske medlemstal 1000
får overrakt en VB-bamse i pausen af superligakampen VB-AaB.
Siden da har redaktionen fulgt VB-medlemmet med det runde nummer for Anne Sofie
er selvfølgelig stadig aktiv i klubben med de
røde trøjer.
2011 har igen været et forholdsvis travlt år
for ”Fie”. Indendørssæsonen blev afsluttet
med, at hendes hold kvalificerede sig til JM i
Vestjylland. Desværre måtte hun køres hjem
igen, da hun blev syg inden den første kamp!
Men så er det godt, at de andre kunne klare
sig uden hende – holdet blev nr. 2.
I løbet af foråret spillede hun på U-15 A-holdet, som vandt sin kreds, men hun nåede
sidst på sæsonen at komme op og snuse til
M-holdet.
Efter sommerferien er Anne Sofie rykket op
til U-18 årgangen. Her har hun haft kampe
på såvel M-holdet som DM-holdet.
Hun fik debut på DM-holdet den 31. august
i Ådalen i Odense mod OB. Her blev hun
kastet for løverne, da hun spillede over for
flere landsholdsspillere!
Siden er det blevet til kampe på både M-holdet og DM-holdet. Hun sluttede udendørs
sæsonen af med at være med til at vinde
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VB-medlem nr. 1000 Anne Sofie Neujahr Madsen

DM-holdets pokalkamp mod Kolding Q efter
straffesparkskonkurrence. Vinteren går med
at træne og spille stævner med nogle af veninderne.
Anne Sofie har som sædvanlig altid været
behjælpelig, når der har manglet arbejdskraft i kiosken på Jokri Park, boldpiger til
kvindelandskampe eller hjælp ved diverse
arrangementer.
Ole Kristensen

Kampe i Danmarksturneringen
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....................5...................... 4................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
2010/2011.............. 30................14................. 10.....................6...................49.................... 32...............1. division
2011/2012.............. 14.................7................... 5......................2...................31.................... 12...............1. division*
Total..................... 1848.............803............... 408..................637.............. 3504................ 3015
* Efter efterårssæsonen 2011
** 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. 			
Række		 Kampe
Sejre
Uafgjort
Tabte
For
Imod
Bedste række..........................1247.............. 512..................265................470................. 2208.............2055
Næstbedste række...................443............... 214..................109................120.................. 896..............663
Tredjebedste række.................158................ 77....................34..................47................... 400..............297
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Benyttede  spillere   og   målscorere
Benyttede spillere i Danmarksturneringen
Ajourført efter efteråret 2011
Total
		

Bedste
række

Næstbedste
række

Tredjebedste
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
Steffen Kielstrup..............................................................232......................................... 60.......................................172...................................... 0
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

Målscorere i Danmarksturneringen
Ajourført efter efteråret 2011
Total
		

Bedste
række

Næstbedste
række

Tredjebedste
række

Bent Sørensen...................................................................120......................................... 15........................................58...................................... 47
Jørgen Markussen............................................................106........................................ 106........................................0........................................ 0
Karsten Lund.....................................................................96.......................................... 96.........................................0........................................ 0
Poul Mejer.........................................................................95.......................................... 44........................................30...................................... 21
Allan Simonsen..................................................................86.......................................... 86.........................................0........................................ 0
Tommy Troelsen................................................................84.......................................... 84.........................................0........................................ 0
Steen Thychosen................................................................72.......................................... 64.........................................8........................................ 0
Henning Enoksen..............................................................71.......................................... 71.........................................0........................................ 0
Ulrik Balling.......................................................................64.......................................... 16........................................48....................................... 0
Even Stauner......................................................................59.......................................... 34.........................................0....................................... 25
Carlo Hansen.....................................................................53........................................... 0.........................................29...................................... 24
Ib Jacquet...........................................................................51.......................................... 51.........................................0........................................ 0
Erik Skaaning.....................................................................46........................................... 6..........................................6....................................... 34
Poul Bilde...........................................................................46.......................................... 46.........................................0........................................ 0
Selvmål...............................................................................46.......................................... 29........................................13....................................... 4

Flest kampe i Landspokalturneringen				
Ajourført efter efteråret 2011
Total			
Gert Eg...............................................................................40

				

Topscorer i Landspokalturneringen				
Ajourført efter efteråret 2011
Total			
Jørgen Markussen.............................................................23
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Sæsoner i Landspokalturneringen
Sæson.................................. Kampe............................ Sejre.........................Uafgjort.............................Tabte ................................For .............................. Imod
1954/1955..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................2....................................3
1955/1956..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................6....................................5
1956/1957..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1......................................10...................................5
1957/1958..................................5.....................................5.................................. 0...................................... 0......................................24...................................5
1958/1959..................................6.....................................5.................................. 1...................................... 0......................................18...................................5
1959/1960..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................7....................................6
1960/1961..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................7....................................8
1961/1962..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................6....................................5
1962/1963..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................5....................................5
1963/1964..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................9....................................6
1964/1965..................................4.....................................3.................................. 0...................................... 1......................................10...................................3
1965/1966..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................4....................................7
1966/1967..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................5....................................5
1967/1968..................................6.....................................4.................................. 1...................................... 1......................................17...................................6
1968/1969..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................8....................................3
1969/1970..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................3....................................6
1970/1971..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................9....................................6
1971/1972..................................5.....................................5.................................. 0...................................... 0......................................22..................................12
1972/1973..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................8....................................3
1973/1974..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................6....................................6
1974/1975..................................5.....................................5.................................. 0...................................... 0......................................19...................................4
1975/1976..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................9....................................8
1976/1977..................................5.....................................5.................................. 0...................................... 0......................................13...................................6
1977/1978..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................9....................................4
1978/1979..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................6....................................6
1979/1980..................................4.....................................3.................................. 0...................................... 1.......................................7....................................6
1980/1981..................................6.....................................5.................................. 1...................................... 0......................................17..................................10
1981/1982..................................4.....................................3.................................. 0...................................... 1.......................................6....................................4
1982/1983..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................1....................................4
1983/1984..................................5.....................................3.................................. 2...................................... 0......................................17...................................4
1984/1985..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................9....................................4
1985/1986..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................1....................................3
1986/1987..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................1....................................3
1987/1988..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................6....................................7
1988/1989..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................0....................................2
1989/1990..................................5.....................................3.................................. 0...................................... 2......................................11...................................5
1990/1991..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................5....................................2
1991/1992..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................5....................................3
1992/1993..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................7....................................3
1993/1994..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................1....................................2
1994/1995..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................0....................................6
1995/1996..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................4....................................5
1996/1997..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................3....................................6
1997/1998..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................1....................................2
1998/1999..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................0....................................1
1999/2000..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................2....................................3
2000/2001..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................4....................................4
2001/2002..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................1....................................2
2002/2003..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1.......................................9....................................8
2003/2004..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................2....................................4
2004/2005..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................7....................................6
2005/2006..................................1.....................................0.................................. 0...................................... 1.......................................1....................................2
2006/2007..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................8....................................7
2007/2008..................................4.....................................3.................................. 0...................................... 1......................................14...................................9
2008/2009..................................3.....................................2.................................. 0...................................... 1......................................16...................................3
2009/2010..................................7.....................................5.................................. 0...................................... 2......................................10...................................5
2010/2011..................................2.....................................1.................................. 0...................................... 1.......................................5....................................6
2011/2012..................................5.....................................4.................................. 0...................................... 1......................................20...................................6
Total........................................ 161................................103................................ 5..................................... 53....................................443................................285
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Nekrologer
Poul Erik Østergaard

Poul Erik Østergaard døde
efter længere tids sygdom
den 7. januar, 55 år.
Poul Erik kom fra Dagnæs
til Vejle og var på Drenge
Mesterrækkeholdet, der i
1969 vandt det jyske mesterskab - det første år han spillede i VB. I 1973
var han med til at hjemføre klubbens første
danske mesterskab for ynglinge.
I 1974 rykkede Poul Erik op som senior og
debuterede på divisionsholdet mod AIK
Stockholm og fik enkelte kampe i 1. division.  
Ellers spillede han hovedsagelig på det næstbedste hold, der var dominerende i Danmarksserien.
Fra 1975 til han efter foråret 1983 stoppede,
var han stamspiller på divisionsholdet, og
det var en af klubbens gyldne perioder med
mange historiske højdepunkter. I 1978 dansk
mester og i 1975, 1977 og 1981 vinder af
DBU’s Landspokalturnering. I 1981, hvor VB
vandt pokalen for sjette gang og dermed til
ejendom, blev Poul Erik kåret som finalens
fighter.
Poul Erik var en teknisk fremragende og iøjnefaldende spiller. I 1979 fik han sin eneste
A-landskamp. Det var i Vejles venskabsby
Mikkeli, da Danmark spillede 0-0 mod Finland. Der var ikke andre VB’ere med. Det var
i øvrigt den første landskamp, Sepp Piontek som nyansat cheftræner for DBU havde
ansvaret for. Selvom Poul Erik stoppede med
topfodbold efter forårsturneringen 1983,
hvor han kun var 28 år, så nåede han at spille
289 tællende kampe og er nummer 10 på
listen over spillere med flest kampe.
Efter sin karriere på topplan koncentrerede han sig især om at skabe en fremtid i
erhvervslivet og startede flere sportsforretninger, bl.a. i Vejle.
Poul efterlader sig tre sønner samt børnebørn.
Æret være Poul Erik Østergaards minde!

Jens Jylov

Jens Jylov døde 3. februar,
95 år.
Han var ansat ved politiet i
den tid, han boede i Vejle.
Han har ikke været aktiv spiller i VB, men han blev i 1956
valgt til VB’s Venners besty152

relse, der på det tidspunkt havde planer om
sammen med VB at købe Nørremarksgaarden til klubbens eget anlæg med baner og
klubhus. I den forbindelse var der masser af
tidkrævende opgaver, som han bidrog med
at klare - i særdeleshed i tiden efter marts
1959, hvor han blev Vennernes formand.
I 1961 blev Jens Jylov forflyttet til Fyn og rejste fra Vejle.
Ved sin død boede han i Gredstedbro.
Æret være Jens Jylovs minde.

Arne Sørensen

Mangeårigt medlem og tidligere divisionsspiller Arne
Sørensen døde 25. april, 81
år.
Arne Sørensen begyndte at
spille i klubben som 10-årig.
Ham var en stor, stærk og
teknisk godt udstyret spiller, der både som
ungdoms- og seniorspiller var meget allround og skiftevis spillede i forsvaret og
angrebet. Som senior spillede han flest kampe på klubbens næstbedste hold, men nåede
også en kamp mod HfS, der på det tidspunkt
spillede i 3. division.
Han fik lyst til dommergerningen og kom i
1960 i Danmarksturneringen. Han var dygtig
og meget respekteret og dømte mange kampe i 1. division samt internationale kampe.
Arne var udlært ved Vejle Kommune og var
pantefoged, da han gik på pension.
Han efterlader sig hustru, Anna og døtrene
Lise og Bodil.
Æret være Arne Sørensen minde.

Bent Sørensen

VB’s første A-landsholdsspiller, Bent Sørensen, fyldte 85
år den 23. juni.
Tidligt om morgenen den
25. juni døde Bent i sit hjem,
Bygden 46, efter kort tids
sygdom. Bent var 10 år, da
han sammen med familien flyttede fra Agerbæk til Vejle, hvor hans far var blevet stationsmester på Grejsdal Station. Samtidig med
sin skolegang først i Hornstrup og Grejsdal
og senere Kirketorvets Mellem- og Realskole
spillede Bent fodbold i VB og var en af de
allerbedste både som drenge- og juniorspiller og var på det hold, der i 1941 var i finalen
om det jyske mesterskab, men tabte til HfS.

Det var på det tidspunkt den fornemste titel
i JBU-regi.
Da han ikke kunne få den læreplads, han
ønskede i Vejle, rejste han til Grenå og blev
udlært i den lokale brugsforening. I de otte
år Bent boede i Grenå spillede han i den
lokale klub, optrådte i den jyske mesterrække, og allerede som 16-årig kom han på
førsteholdet. Først centerhalfback. Senere
centerforward, og han scorede en masse mål.
I 1949 vendte Bent tilbage til Vejle og debuterede på VB’s divisionshold i 3. division 17.
april 1949. Han var med til at spille VB op i 2.
division i 1952 og 1. division i 1956, men efter
et år i 1. division satte en skade en stopper
for hans videre karriere, og han spillede sin
sidste kamp 17. november 1957 mod KB.
Han nåede 200 kampe. Heraf 168 i Danmarksturneringen. 32 i 1. Division, 72 i 2.
og 64 i 3. division, og med 120 mål topper
han listen over VB’s målscorere i Danmarksturneringen. Målet i 1952, hvor han i sæsonens sidste kamp reducerede Odense KFUM’s
føring til 3-2, hvilket lige var nok til at gøre
VB’s målkvotient så meget bedre end Odense
KFUM’s, at VB rykkede op i 2. division, mente
han selv, var det bedste af alle. Bent var glad
for at spille fodbold og glæden ved spillet,
samværet og alt det andet sociale i forbindelse med træning og kampe var for ham
mere værdifuldt end de betingelser, fodbold
i dag afvikles under. Og selv om han i langt
de fleste kampe var en af de bedste spillere –
og ofte den bedste – ja, så gav han altid den
ros, han fik, videre til sine holdkammerater.
Ydmyghed var en af Bents fremtrædende
egenskaber.
Som nævnt blev Bent VB’s første af klubbens
i alt 34 A-landsholdspillere. Han debuterede
på Ullevaal Stadion i Oslo 13. september
1953 og scorede kampens eneste mål på et
pragtfuldt hovedstød, Bent spillede seks Aog tre B-landskampe.
Efter sin fornemme spillerkarriere blev Bent
træner og har bl.a. været i Horsens fS, Brande, VFC, Fredericia og Vejle Kammeraterne.
I 1953 blev Bent kåret som årets fund i dansk
idræt og hædret med en flot sølvpokal udsat
af en kendt dansk-amerikansk skuespiller, Jean Hersholt. Bent har senere skænket
pokalen til VB, og den indgår nu i museets
samlinger. I de seneste år har Bent deltaget
i VB’s museumsudvalgs arbejde med at få de
mange trofæer og arkivalier sorteret, registreret og meget andet, hvor hans viden har
været til stor gavn.
Endvidere var han medlem af VB’s Seniorklub.
Bent efterlader en datter, Søs, og sønnen Lars

samt svigerbørn, børnebørn og oldebørn.
Æret være Bent Sørensens minde.

Gunnar Jørgensen

Den 30. juni døde Gunnar
Jørgensen på plejehjemmet
Lindegaarden. Gunnar blev
86 år.
Det var fodbolden, der trak
Gunnar fra Ejstrupholm til
Vejle i 1950. Han var DSBansat, som havde et firmahold, der deltog i
et stævne i Vejle, og hvor han faldt i øjnene - blandt andet hos en VB’er, han var på
hold med, og som foreslog ham at komme
til Vejle.
Gunnar var 25 år, så efter i en kort tid at
have overvejet situationen flyttede familien
i 1951 til Vejle. VB spillede på det tidspunkt
i 3. division, og Frits Gotfredsen, der netop
var begyndt i klubben, udtog sammen med
matchkomiteen Gunnar til divisionsholdet,
hvor han fik debut den 22. august mod Herning. Det blev begyndelsen på Gunnars flotte spillerkarriere i VB’s gyldne tid fra 1952 til
1959. Det blev til oprykning først til 2. division i 1952 og derefter 1. division i 1956. I
1958 vandt klubben ”The Double,” både
det danske mesterskab og DBU’s Landspokalturnering, og endelig var han i 1959 med
til endnu en gang at vinde landspokalen og
vinde bronzemedaljer, inden han stoppede
på topplan. På VB’s spillerrangliste er Gunnar
optaget med 160 kampe. Heraf 130 kampe i
Danmarksturneringen (62 i 1. division, 51 i 2.
division og 17 i 3. division).
I 1960 forpagtede Gunnar og hans kone,
Nanna kiosk og klubhusvirksomheden på
Vejle Stadion, hvor Nanna med sit altid høje
humør og imødekommende væsen og Gunnar på sin gemytlige facon forstod at skabe
det perfekte klubliv i de beskedne rammer
- først i det gamle bjælkehus og senere i det
nye klubhus.
Gunnar fortsatte som aktiv på klubbens lavere
rangerende hold og var en af initiativtagerne
til oprettelsen af klubbens oldboys afdeling i
1961, og han påtog sig mange andre ad hoc
opgaver. Han var altid villig til at hjælpe med
tiltag til gavn og glæde for klubben.
Udover sin spillernål er Gunnar også hædret
med klubbens sølvnål for mere end 12 års
leder- og trænerarbejde i ungdomsafdelingen.
Udover Nanna, som han fejrede krondiamantbryllup med for halvandet år siden,
efterlader Gunnar sig døtrene Ilse og Lillian,
samt svigerbørn, børnebørn og oldebørn.
Æret være Gunnar Jørgensens minde.
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Niels Wodskou

Onsdag, den 6. juli, døde
VB’s tidligere målmand Niels
Wodskou, kun 66 år. Niels
flyttede fra Vejle til Varde
allerede i 1970, men fortsatte med at spille fodbold
i VB og var med til at vinde
to danske mesterskaber i 1971 og 1972 samt
vinde DBU’s Landspokalturnering i 1974 og
1977.
I Vejle boede han på Bøgomvej, kun et stenkast fra Vejle Stadion, og Niels var glad for
at spille fodbold, så han meldte sig i VB allerede som dreng. Han spillede sædvanligvis
på klubbens lavere rangerende hold, yderst
sjældent på de respektive førstehold, idet
der var flere topmålmænd samtidig med
Niels, men i 1963 fik han chancen på VB’s
talenthold. Det deltog i en stor international turnering i Düsseldorf og vandt, og Niels
gjorde det så godt, at han blev kåret som
turneringens bedste målmand. Dette blev
starten på Niels’ flotte karriere, der sluttede
med 388 kampe, og han er nummer fem på
VB’s spillerrangliste.
I klubben har man ikke nogen statistik, der
kan oplyse, hvor mange km spillerne tilbagelægger for at nå til træning og kampe.
Havde man haft en sådan, er det helt sikkert,
at Niels vil have toppet den, men de mange
km generede ham ikke uanset vind og vejrforhold. Han glædede sig altid til samværet
i klubben, men havde besluttet at stoppe i
1977, året før betalt fodbold blev indført. Da
Alex Nielsen, som havde afløst Niels, i 1982
imidlertid blev ukampdygtig, og da der ikke
var nogen brugbar reserve, stillede Niels sig
med sine 37 år igen til rådighed.
Niels var uddannet lærer og var sammen
med sin kone, Inge Vad, ansat ved Sct. Jacobi
Skole i Varde. Inge blev senere først turistchef i Varde og senere udlejningschef i Blåvand og ejer af en forretning i Vejers. I begge
tilfælde var Niels regnskabschef.
Niels bevarede sin tilknytning til VB og var
medlem af VB’s Seniorklub, som han også var
kasserer for.
Æret være Niels Wodskous minde.

John Hanssen

retning.
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Købmand John Hanssen
døde 26. juli, 64 år.
John Hanssen var født og
opvokset i København.
Han blev udlært i kolonialbranchen og købte som helt
ung sin første købmandsfor-

Via Esbjerg kom John Hanssen til Vejle i 1978
og overtog det nye supermarked S&E.
Han var meget aktiv på mange andre områder og altid åben for nye tiltag.
Fodbold havde hans store interesse. Han
fulgte gerne VB’s kampe, og hvad der ellers
skete i fodboldverdenen. Han kom helt tæt
på VB og begivenhederne, da han som en
af ”De fire købmænd” i 1989 overtog selskabet for VB’s afdeling for betalt fodbold.
Målsætningen var at få VB tilbage til toppen
af dansk fodbold, men trods en helhjertet og
stor indsats med nye initiativer, tidsmæssige
og økonomiske store investeringer, og hvad
der ellers kunne gøres ”uden for banen” blev
det desværre en periode med ”stolpe ud” i
stedet for ”stolpe ind,” og i 1993 gik selskabet tilbage i VB-regi.
Det ændrede ikke John Hanssen positive forhold til klubben. Hans interesse og opbakning var usvækket, og han overværede kampene fra sin sky box på Jokri Park, så længe
han kunne.
John Hanssen efterlader sin hustru Inger,
sønnen Søren og datteren Dorthe samt svigerbørn og børnebørn.
Æret være John Hanssens minde.

Helge Jensen

Tidligere ungdoms- og divisionsspiller Helge Jensen er
død, 69 år.
Helge var vestbydreng, hvor
hans far var målmand i VAB/
VFC. Trods det valgte Helge
at melde sig i VB, da han

fyldte 10 år.
Han blev med sine tekniske færdigheder,
hurtighed og sit hårde og effektive venstreben spået en stor fremtid, og han var i hele
sin ungdomstid på de respektive førstehold.
Helge var kun 18 år, da han debuterede på
divisionsholdet i 1961, men klubben havde
meget stærke spillere, bl.a. landsholdsspillere til rådighed på det tidspunkt. Ikke mindst
spillere på Helges favoritplads som venstre
wing, så han spillede flest kampe på andetholdet.
I efteråret 1964 spillede Helge sin sidste
kamp på divisionsholdet. Det var hans kamp
nummer 30, og i foråret 1965 valgte Helge
at flytte til Esbjerg og spille for EfB. Senere
skiftede han til Horsens fS..
Helge var uddannet murer og var svækket
af sygdom, da han døde på et plejehjem i
Brædstrup.
Æret være Helge Jensens minde!

Hans Jørgen Møller

VB’s forretningsfører Hans
Jørgen Møller døde den 10.
august, 57 år.
Hans Jørgen var 10 år, da
han første gang kom i klubben, og hans talent var stort.
Han var på førsteholdene i
så godt som alle årene i ungdomsafdelingen.
Som junior i 1970 var han på JBU’s hold ved
DBU’s Landsjuniorstævne.
I 1973 og 1974 var han på VB’s hold i finalerne i DBU’s Talentturnering. VB vandt stævnet
i 1973, og efterfølgende blev Hans Jørgen
udtaget til et hold af stævnets bedste spillere..
Hans Jørgen fortsatte i seniorafdelingen,
men efter flere skader og efterfølgende lange pauser blev han aktiv spiller og træner i
andre af lokalområdets klubber.

I 2005 vendte Hans Jørgen tilbage til VB, hvor
han afløste klubbens afgående kampfordeler og sekretær Ejgil Jensen i en nyoprettet
stilling som forretningsfører.
VB’s formand, Lars Kjeldsen udtaler, at Hans
Jørgen med sit store VB-hjerte har været en
central og engageret person i klubben med
kontakter til medlemmerne, trænere, ledere,
bestyrelse og øvrige organer både i og uden
for VB samt et stort og bredt netværk i både
JBU og DBU. Hans Jørgen var et samlingspunkt for rigtig mange i VB, og han vil blive
savnet af mange.
Hans Jørgen efterlader sin hustru, Vibeke, og
to sønner, Jacob og Kasper.
Æret være Hans Jørgen Møllers minde!  
Ejgil Jensen

MøldAMs elektro, Vejle Aps
Autoriseret

Værksted

IndustrI Huset
Boulevarden 11
7100 vejle
telefon 75 82 58 00
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•
•
•
•

el-drevne køretøjer
el-motorer til kørestole
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de ﬂeste transportbehov –
både ude og inde.
Ring eller kom forbi for at
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et godt tilbud...
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Fra dagbogen
December 2010
01. Vejle Boldklub vælger ikke at give allroundspilleren Ulrik
Lindkvist et nyt kontrakttilbud, selv om den tidligere FC Midtjylland- og AGF-spiller har været et særdeles positivt bekendtskab for Vejle Boldklub.

21. Brian Priske og Vejle Boldklub stopper samarbejdet med
øjeblikkelig virkning, så den tidligere landsholdsspiller kan
skifte til norske Start Kristiansand. Brian Priske havde kontrakt med Vejle Boldklub frem til sommer.
Februar 2011

07. Delegeretmøde i JBU i Herning

03. Grethe og Erik Skaaning fejrer diamantbryllup.

08. Vejle Boldklub og Kolding FC præsenterer på et pressemøde på Scandic i Kolding visionerne for sammenlægningen
Vejle Boldklub Kolding, der træder i kraft den 1. juli 2011.
Målet er topfodbold i regionen, og en klub, der på langt sigt
kan måle sig med klubber som OB og FC Midtjylland.

06. Derrick Nissen fra Vejle Boldklub kommer på banen efter
41 minutters spil, da det danske U-17 landshold spiller 1-1
mod Belgien i 8-nationers turneringen på La Manga, Spanien.
Den efterfølgende straffesparkskonkurrence vinder danskerne med 5-4.

16. VB Sport A/S ansætter Helle Thychosen som sponsorkoordinator. Hun har mere end 15 års erfaring som receptionist/
sekretær og er i dag medindehaver af et engrosfirma, som
sælger dametøj.

09. Derrick Nissen spiller en halvleg, da det danske U-17-landshold taber 1-0 til Polen i den sidste kamp under turneringen
på La Manga. Det er U-17 landsholdets første nederlag i 11
kampe.

16. Vejle Boldklubs U-15-træner Søren Lykke afslutter et lille
års kursusforløb med at bestå DBU’s A-trænerkursus, og han
kan nu kalde sig A-træner.

10. Vejle Boldklub sælger sin andel af Ejendomsselskabet VB
Parken A/S, der ejer Østtårnet på Jokri Park. En handel, der
glæder direktør i Vejle Boldklub Holding A/S, Henrik Tønder.

17. Vejle Boldklubs Årsskrift for 2010 kommer på gaden. Traditionen tro kan man i årsskriftet læse artikler og statistikker
fra 2010.

16. Vejle Boldklub får to spillere udtaget til det danske
U-18-landshold, der i næste måned møder Makedonien i to
træningskampe. De to spillere er Niels Bisp Rasmussen og Oliver Thychosen.

21. Generalforsamling i oldboys afdelingen.

26. Ordinær generalforsamling i VB i klubhuset i VB Parken.

24. Jeppe Andersen bliver udtaget til U-19-landsholdet, der i
begyndelsen af marts spiller to venskabskampe på udebane
mod Grækenland. Kampene spilles henholdsvis den 8. og 10.
marts.

Januar 2011

Marts 2011

01. Efter 115 år som Jysk Boldspil Union skifter JBU navn til
DBU Jylland.

02. Vejle Boldklub indgår en ny kontrakt med forsvarsspilleren Peter Ankersen. Den nye aftale mellem 1. divisionsklubben og den 20-årige back løber frem til sommeren 2014.

25. Repræsentantskabsmøde i SIV i DGI Huset.

04. Vejle Boldklub og forsvarsspilleren Martin Pedersen bliver
enige om at ophæve samarbejdet. Den 27-årige venstreback
har i 2010 været lejet ud til islandske Valur, inden nåede han
at optræde 22 gange for Vejle Boldklub.

08. Vejle Boldklubs midtbanespiller Jeppe Andersen spiller
den sidste halve time, da det danske U-19-landshold taber 2-0
til Grækenland på udebane.

05. Vejle Boldklub tager i formiddag fat på opstartstræningen
frem mod forårssæsonen. Under ledelse af fysisk konsulent
Ulrik Dalgas får spillerne målt fedtprocent, bliver vejet og får
testet konditionen i en yoyo-test - populært kaldet bip-testen.

15. Danske Bank-koncernen fortsætter deres store engagement i Vejle Boldklub. Parterne har netop indgået en ny
2-årig aftale, der betyder, at Danske Bank fortsætter som platinsponsor i Vejle Boldklub.

06. Vejle Boldklub forlænger lejemålet med midtbanespilleren Mikael Rynell, så Esbjerg-spilleren også er at finde i VB
frem til sommeren 2011. Den målfarlige og kreative svensker
har i efteråret spillet 12 kampe og scoret seks mål i Vejletrøjen.

15. 138 spillere i årgangene 1997, 1998 og 1999 fra Vejle Boldklubs samarbejdsklubber er samlet til KUV-udtagelsestræning
i VB Parken. Træningen, der er den første af to udtagelsestræninger, bruges til at finde de spillere, som skal udgøre de tre
KUV-hold i sæsonen 2011.

07. Vejle Boldklub køber den 20-årige angriber Andreas
Albers Nielsen i 1. divisionsklubben Skive IK. Den unge angriber har skrevet under på en 2½ årig kontrakt med VB.

23. Vejle Boldklub forlænger kontrakten med den 21-årige
angriber Thomas Mikkelsen, der nu har kontrakt i Nørreskoven til sommeren 2013.

14. Vejle Boldklub skriver en 2½ årig kontrakt med den 22-årige Kosovo-albaner Getoar Salluaka, der i daglig tale bare kaldes Geti. Aftalen kommer efter, at den unge kantspiller har
overbevist under prøvetræning i Nørreskoven.

22. Derrick Nissen fra Vejle Boldklub spiller hele kampen, da
det danske U-17-landshold spiller 2-2 mod Irland i EM-kvalifikationen.
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28. Patrick Jensen og Derrick Nissen fra Vejle Boldklub kvalificerer sig sammen med U-17 landsholdet til EM-slutrunden,
der spilles i Serbien fra den 3. maj til den 15. maj.

20. For første gang spilles finale i DBU’s Landspokalfinale i
Vejle. På Jokri Park vinder Brøndby IF’s kvinder 3-2 over Fortuna Hjørring.

31. Vejle Boldklub Holding A/S holder generalforsamling.

26. Vejle Boldklubs hovedsponsor Frøs Herreds Sparekasse
bliver i Paris kåret til Europas Bedste Arbejdsplads foran 800
andre virksomheder. Det er første gang, at en dansk virksomhed bliver kåret til Europas Bedste Arbejdsplads.

April 2011
07. Tidl. A-landsholdsmålmand og VB’er Troels Rasmussen
fylder 50 år.
08. Tidligere divisionsspiller, nuværende bestyrelsesmedlem i
VB, Conny Laursen, fylder 65 år.
12. Vejle Boldklub stopper med øjeblikkelig virkning samarbejdet med cheftræner Mats Gren
13. Vejle Boldklub har indgået en aftale med rutinerede Viggo Jensen for resten af sæsonen.
14. Patrick Jensen og Derrick Nissen bliver udtaget til det
danske U-17-landshold, der i starten af maj deltager i EMslutrunden i Serbien.
17. Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse, udtaler tidligere VB-målmand, Thomas Sørensen, da han og Stoke City
kvalificerer sig til FA Cup-finalen på Wembley mod Manchester United.
26. Tidligere plejehjemsforstander Thyra Frank tryllebinder
forsamlingen med sine historier om opbygningen af plejehjemmet Lotte på Frederiksberg i København, da hun holder
foredrag for VB Erhvervsklub.
28. Vejle Boldklub tildeles DBU’s højeste ungdomslicens –
A-licens - på herresiden for sæsonen 2011/2012. Dermed er
klubben i Nørreskoven en af i alt 11 klubber, der kan kalde
sig A-licensklub.
Maj 2011
03. VB fylder 120 år.
Der er åbent hus til den op daterede udstilling i VB-museet i
klubhuset på Vejle Stadion. Der blomster og gaver, bl.a. fra
mangeårige ”gale VB’ere” som Ruth Carlsen, Ulla Kristensen
og Ulla Pontoppidan kalder sig, og Tommy Poulsen, der har
udsøgte ting til museet
11. Tidligere formand, Kaj Kohave, fylder 65 år.
12. Derrick Nissen og Patrick Jensen fra Vejle Boldklub er med,
da det danske U-17 landshold i eftermiddag taber EM-semifinalen med 2-0 til Tyskland. Derrick Nissen starter opgøret på
banen, men bliver 11 minutter før tid afløst af holdkammeraten Patrick Jensen.
16. Med en fortjent 2-1 sejr ude over Lyngby vinder Vejle
Boldklub tidligere i dag reserveholdsturneringens pulje 2
foran Silkeborg IF. Vejlensernes mål scores af Andreas Albers
og Chidi Dauda Omeje.
17. Nikolai Vilsbøll fra Vejle Boldklub får debut, da det danske U-16-landshold taber 3-1 til Slovakiet på Slagelse Stadion.
Vejle-spilleren kommer på banen efter 62 minutters spil.
19. Bogi Reinert-Petersen, der til daglig spiller på Vejle Boldklubs U-19-hold, udtages til Færøernes U-21-landshold, som
den 31. maj hjemme møder Nordirland i EM-kvalifikationen.

30. Vejle Boldklub lavede i april måned en aftale med Viggo
Jensen om, at han skulle stå i spidsen for klubbens 1. divisionshold til udgangen af denne sæson. Den aftale er nu udløbet,
og Viggo Jensen fortsætter ikke i Vejle Boldklub.
30. Vejle Boldklub ansætter 39-årige Nicolai Wael som ny
cheftræner. Han har de seneste to sæsoner været assistenttræner i Vejle Boldklub og var inden ansættelsen i VB assistenttræner og talentchef i SønderjyskE.
30. Vejle Boldklub stopper samarbejdet med chefscout Lars
Bach. Lars Bach kom til Vejle Boldklub i maj 2010.
30. Vejle Boldklubs Kristian Fæste er med i buret, da det danske U-20 landshold vinder fortjent 2-1 over Østrig i Fredericia.
31. Vejle Boldklub ansætter Mads Bro Hansen som ny sportschef. 35-årige Mads Bro Hansen, der har en fortid som professionel i blandt andet SønderjyskE og AaB, er salgschef i Vejle
Boldklub. Ansættelsen betyder, at Mads Bro Hansen får det
overordnede ansvar for den sportslige afdeling i Vejle Boldklub.
Juni 2011
05. VB’s U-15 pige M vinder DBU Jyllands Pokalturnering med
en finalesejr 2-0 over Team VAB.
06. U-2l landsholdet spiller 0-0 i testkamp på Jokri Park inden
EM for U-21 hold i Århus, Aalborg, Viborg og Herning
06. VB er vært for DBU’s Pigeraketten i VB Parken
20. Vejle Boldklub Kolding har i dag første træningsdag efter
sommerferien. For Nicolai Wael er det også første dag som
cheftræner.
21. Vejle Boldklub Holding A/S har i dag gennemført en rettet
emission med tegning af i alt 2.500.000 stk. nye kapitalandele
á nominelt 1 DKK til kurs 1,50 DKK pr. kapitalandel.
24. Patrick Jensen fra Vejle Boldklub Kolding får de sidste seks
minutter på banen, da det danske U-17-landshold taber 4-2
til Elfenbenskysten i den anden kamp ved U-17 VM i Mexico.
24. VB’s U-15 pige B vinder JM med finalesejr 2-0 over Svenstrup-Godthåb.
24. VB’s U-15 drenge A vinder JM. Holdet slår skive 4-0 i finalen.
25. Ulrik le Fevre, tidligere divisions- og A-landsholdsspiller,
fylder 65 år.
27. Vejle Boldklub Kolding indgår en 3-årig kontrakt med
15-årige Ole Bisp Rasmussen. Forsvarsspilleren kommer fra
egne rækker, da han i sidste sæson var en del af Vejle Boldklubs bedste U-15-mandskab
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28. Andreas Winther Nielsen - 15-årig angriber fra Vejle Boldklub - skriver under på en 3-årig aftale med Vejle Boldklub
Kolding. På trods af sin alder, har Andreas Winther Nielsen
allerede spillet flere kampe for klubbens bedste U-17-mandskab.
29. Vejle Boldklub Kolding skriver en 3-årig kontrakt med
Mikkel Bertelsen. Den 17-årige angriber kommer fra BK
Frem, hvor han i den netop overståede sæson blev topscorer i
U-17-Divisionen med 27 mål.
Juli 2011
01. Samarbejdet Vejle Boldklub Kolding træder i kraft.
01. Vejle Boldklub Kolding forlænger lejeaftalen med Jesper
Jensen og den islandske klub Stjarnan, så den løber resten af
året.
05. Vejle Boldklub Kolding forlænger aftalen med det 18-årige midtbanetalent Jeppe Andersen, så kontrakten nu løber
til sommeren 2014. Samtidig er Jeppe Andersen kommet på
fuldtid.
11. Vejle Boldklub Kolding og Anders Clausen ophæver samarbejdet. Den 33-årige angriber kom til klubben i sommeren
2010 og står noteret for 12 kampe og 1 mål i den røde trøje.
12. Vejle Boldklub Koldings spillertrup besøger KUV-klubben
FC Grejsdalens fodboldskole på Grejs Stadion. Besøget er lige
noget, der passer skolens 48 ”elever” i alderen 8-14 år.
25. Vejle Boldklub Koldings unge midtbanespiller Jeppe
Andersen, der i øjeblikket er med det danske U-20-landshold
til NI Milk Cup i Nordirland, spiller med fra start, da Morten
Wieghorsts tropper spiller 1-1 mod værtsnationen.
25. VB er for 17. gang vært for DBU’s Fodboldskole, der for
første gang kan afvikles i VB Parken.
27. Sani Tahir fra Vejle Boldklub Kolding er udtaget til Nigerias U-20-landshold, der deltager i det kommende U-20 VM
i Columbia.
29. Oliver Thychosen og Niels Bisp Rasmussen udtages til
U-19-landsholdet, der møder Belgien i starten af august.
August 2011
02. Vejle Boldklub Kolding skriver en 2-årig kontrakt med den
21-årige målmand Nikolaj Christensen. Keeperen har tidligere
stået i Kolding FC, hvor det er blevet til 25 tællende kampe.
02. Vejle Boldklub Koldings målmand Kristian Fæste bliver udtaget til det danske U-21-landshold, som i næste uge
møder Polen i en venskabskamp
03. Vejle Boldklub Kolding udlejer med øjeblikkelig virkning
den 22-årige midtbanespiller Sedin Alic til FC Hjørring, der
også spiller i 1. division. Lejemålet er gældende for efteråret
2011 med en option på forlængelse til sommeren 2012, hvor
Sedin Alics kontrakt med Vejle Boldklub Kolding ophører.
04. Vejle Boldklub Kolding laver aftale med den 28-årige
tidligere SønderjyskE spiller Michael Stryger for sæsonen
2011/2012.
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09. Oliver Thychosen spiller fra start og får små 60 minutter på
banen, da det danske U-19-landshold spiller 1-1 mod Belgien
i Lokeren. Niels Bisp Rasmussen fra Vejle Boldklub Kolding
kommer på banen fra anden halvlegs begyndelse.
09. Kristian Fæste fra Vejle Boldklub Kolding spiller anden
halvleg, da det danske U-21-landshold på udebane taber 1-0
til Polen i en venskabskamp.
10. Vejle Boldklub Kolding ansætter 47-årige Erik Boye som
målmandstræner. Den tidligere VB-målmand skal træne klubbens seniormålmænd.
11. Vejle Boldklub Koldings Niels Bisp Rasmussen spiller hele
kampen, da det danske U-19 landshold på udebane spiller 0-0
mod Belgien. Oliver Thychosen kommer på banen fra anden
halvlegs start og spiller kampen til slut.
19. Vejle Boldklub Kolding køber den 28-årige danske kantspiller Jacob ”Taz” Sørensen i den norske Tippeligaklub FK
Haugesund. Danskeren tiltræder øjeblikkelig på en 2-årig
kontrakt.
23. Niels Bisp Rasmussen og Oliver Thychosen fra Vejle Boldklub Kolding bliver udtaget til det danske U-19-landshold,
der på hjemmebane møder Sverige og Grækenland i to venskabskampe. Opgøret mod Sverige spilles den 1. september
i Herfølge, mens Grækenland gæster Lyngby Stadion den 5.
september.
25. Vejle Boldklub Koldings målmand Kristian Fæste udtages
til U-21-landsholdet, der spiller EM-kvalifikationskamp mod
Nordirland den 6. september. Udover kval.kampen spiller holdet en testkamp mod FC Midtjylland den 1. september.
26. Vejle Boldklub Kolding skriver en 2-årig kontrakt med den
29-årige forsvarsspiller Jens Berthel Askou. Den tidligere Silkeborg IF-spiller har de seneste to sæsoner optrådt for engelske
Norwich City.
26. Vejle Boldklub Kolding og Getoar Salluaka bliver enige
om at ophæve midtbanespillerens kontrakt.
30. Vejle Boldklub Kolding indgår en 2-årig aftale med Merrild Kaffe. Aftalen betyder, at Merrild Kaffe bliver blandt de
største samarbejdspartnere i Vejle Boldklub Kolding, da firmaet bliver eksklusiv partner i klubben.
September 2011
01. Niels Bisp Rasmussen bliver vist ud, da det danske
U-19-landshold i spiller 1-1 mod Sverige i en venskabskamp.
Vejle-Kolding spilleren trækker i det 68. minut nødbremsen
på Birkerød Stadion, og på det efterfølgende frispark udligner svenskerne til slutresultatet 1-1. Oliver Thychosen spiller
70 minutter i opgøret, inden han bliver skiftet ud.
01. Allan Simonsen flytter fra Barcelona til Danmark og bliver
conceptmanager i FC Fredericia.
03. Vejle Golf Klub lægger baner til sjette udgave af Sydbank
Masters, hvor nybegyndere og øvede dyster i turneringen
arrangeret af Vejle Boldklub Kolding og Sydbank. I alt 110
golfere og nongolfere deltager i dette års udgave af Sydbank
Masters.

05. Vejle Boldklub Kolding glæder sig over at kunne byde
velkommen til Tele-Mark A/S, der er nyt medlem i Champions
Club. Tele-Mark A/S er et telemarketingbureau med mere end
20 års erfaring og en kundeliste på 200 virksomheder.
05. Vejle Boldklub Kolding ansætter Carsten Andersen som ny
salgschef for Kolding-området pr. dags dato. Carsten Andersen har tidligere været ansat i Vejle Boldklub.
06. Vejle Boldklub Koldings Kristian Fæste står hele kampen
og holder nullet, da det danske U-21 landshold får en fin start
på EM-kvalifikationen med en 3-0 sejr ude over Nordirland.
18. 40 medlemmer af Kulturklubben i Gårslev besøger VB’s
Museum før kampen mod FC Fredericia. Tommy Troelsen og
Jørgen Markussen underholder og fortæller om den spændende tid, de havde i VB.
22. Kristian Fæste udtages til U-21-landsholdets to EMkvalifikationskampe mod henholdsvis Færøerne og Serbien.
Kampen mod Færøerne spilles i Aalborg den 7. oktober, mens
danskerne møder Serbien ude den 11. oktober.
26. Kolding IF’s U-13 hold har besøg af Azer Busuladzic, Jonathan Neftali og Godwin Antwi fra Vejle Boldklub Koldings
førstehold. De tre spillere hjælper med at træne holdet, og
Azer Busuladzic, der bor i Kolding, glæder sig over at kunne
give noget tilbage til byens unge spillere.
27. Det er med stor glæde, at Vejle Boldklub Kolding kan
byde Kolding-virksomheden Mediator A/S velkommen som
ny sponsor.
27. Sarah Dyrehauge og Anne Kathrine Kristoffersen fra VB
deltager i U-17 kvindelandsholdets EM-kvalifikationskampe i
Serbien fra d. 27. sept. til d. 5. okt.
28. Patrick Jensen og Derrick Nissen udtages til U-18-landsholdets to venskabskampe mod Belgien. Kampene spilles den 18.
og. 20. oktober i henholdsvis Roskilde og Farum.
Oktober 2011
02. Vejle Boldklub Kolding og KUV’s trænerakademi slutter
sæsonen og årets kursus af med et foredrag med den anerkendte idrætspsykolog Erik Østenkær, inden de små 40 deltagere i pausen af opgøret mod FC Vestsjælland får overrakt
diplomer som bevis på, at de har gennemført Trænerakademiet 2011.
03. Vejle Boldklub Kolding laver en to-årig aftale med billedkunstneren Pia Brix Thomsen. Samarbejdet betyder blandt
andet, at Pia Brix Thomsen, der pt. udstiller i Chicago, skal
være med til at finde kunstnere, der skal udstille deres billeder på Jokri Park.

17. Fjerde udgave af magasinet League er på gaden. Magasinet udgives i samarbejde mellem Jyske Medier og Vejle Boldklub Kolding.
19. VBs tidligere formand, Erik Skaaning, fylder 85 år.
20. De gode oplevelser står i kø, da Vejle Boldklub Koldings
hovedsponsor Frøs Herreds Sparekasse inviterer 100 U/11-spillere fra Vejle Boldklub, Bredsten IF, Gauerslund IF, Engum UI,
Vinding og Skibet til arrangementet ”Professionel for en dag”
på Jokri Park. Her får børnene først en times træning af Vejle
Boldklub Koldings førsteholdstrup, inden de får mulighed for
at stille spørgsmål til spillerne og få autografer.
22. I den første af fire af Kvindelandsholdets kvalifikationskampe til EM. der skal spilles på Jokri Park, vinder Danmark
3-0 over Østrig.
25. Tidligere A-landsholds- og divisionsspiller, John Sivebæk,
fylder 50 år.
26. 35-årige Peter Graulund, tidligere VB, sprænger akillessenen i pokalkampen på Jokri Park, hvor Vejle Boldklub Kolding
vinder 1-0 efter omkamp over AGF.
27. Ved Vejle Boldklub Koldings netværksdag er 150 virksomheder fra regionens stærkeste netværk repræsenteret, og i alt
er mere end 300 personer tilmeldt dagen.
November 2011
06. Vejle Boldklub Koldings anfører Steffen Kielstrup runder
250 kampe i den rød-hvide trøje, da klubben ude spiller 2-2
mod Næstved Boldklub.
15. Vejle Boldklub Koldings Kristian Fæste vogter buret, da
det danske U-21-landshold spiller 1-1 mod Makedonien på
udebane i EM-kvalifikationen.
18. Tipsbladet kårer efterårets hold i 1. division, og der er blevet plads til to Vejle Boldklub Kolding spillere. Således er både
Kristian Fæste og Steffen Kielstrup med på efterårets hold.
20. Vejle Boldklub Kolding slutter efteråret i 1. division af
med en flot 3-0 sejr over Randers FC hjemme på Jokri Park.
21. Vejle Boldklub Kolding indgår et strategisk samarbejdet
med Danmarksserieklubben Holstebro Boldklub.
23. På Jokri Park bliver kvindelandsholdets kamp mod Armenien afbrudt på grund af kabelbrud, men lyset vender efter
en halv times ventetid tilbage. Danmark vinder 11-0.
24. I årets sidste kamp på Jokri Park vinder HB Køge 2-1 i
kvartfinalen i DBU’s Landspokalturnering.

06. Tidligere A-landsholds- og divisionsspiller, Jacob Laursen,
fylder 40 år.

27. Tidligere landsholds- og divisionsmålmand, Erling Sørensen, fylder 75 år.

11. 200 tilhørere lader landskamp være landskamp, da VejleKolding Erhvervsklub holder foredrag med tidligere drabschef ved Københavns Politi Ove Dahl på Munkebjerg Hotel.

29. Årsmøde i region 3 i DBU Jylland.

11. Vejle Boldklub Koldings Kristian Fæste holder buret
rent for tredje EM-kvalifikationskamp i træk, da det danske
U-21-landshold spiller 0-0 i den svære udekamp mod Serbien.
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