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Forord
Kære læsere.
Det er med stor glæde og stolthed, at vi igen
i år kan udgive Årsskriftet, som er nr. 61.
Stor tak til alle sponsorer, annoncører og
dem, der har bidraget til indholdet.
Året 2014 blev på mange måder dramatisk
for Vejle Boldklub. Den professionelle afdeling måtte i foråret ty til en aktieemission for
at få DBU licensen fornyet, og i denne forbindelse måtte amatørafdelingen bidrage til
den økonomiske genopretning.
Dette medførte en del uro i den siddende
femmands bestyrelse, og efter at to af medlemmerne trak sig ud, valgte formanden og
de resterende to medlemmer at fratræde på
en ekstraordinær generalforsamling den 23.
juni.
På denne blev der så valgt seks nye medlemmer. Se referatet i årsskriftet.
På den ordinære generalforsamling den 28.
august måtte den nye bestyrelse desværre
redegøre for et stort underskud, primært på
grund af bidraget til den professionelle afdeling. Også andre faktorer gjorde sig gældende, deriblandt faldende medlemstal. For god
ordens skyld vil jeg nævne, at underskuddets
størrelse var kendt, da den nye bestyrelse tiltrådte.
Desuden måtte man, for det nye regnskabsår, fremlægge et budget, der på grund af
allerede indgåede aftaler tillige viste et større underskud.
Den nye bestyrelse fremlagde derfor mål for
at nedbringe dette underskud. Ud over at
finde alle de besparelser, der er mulige, uden
at gå på kompromis med det sportslige, bliver det nødvendigt at skaffe flere indtægter
via sponsorer, flere aktiviteter og flere medlemmer.
Skal vi have held til at skaffe flere indtægter,
er det min opfattelse, at det er en nødvendighed, at Eliten og amatørafdelingen bliver
knyttet tættere sammen, sportslig og kommercielt, og at personer fra den professionelle afdeling, både spillere og ledere, kommer
så meget som muligt i VB parken. Derigennem vises, at vi er en klub, og de medlemmer,
der har deres daglige gang i VB Parken får
mulighed for at møde vore førsteholdspillere
og -ledere. Samtidig får disse mulighed for at
få relation til moderklubben.
Vi må for ungdomsspillere, både piger og

drenge, have tilbud til alle, der brænder for
at spille fodbold. Også til dem, som måske
ikke lige i deres årgang er de bedste. Erfaringerne viser med al tydelighed, at det ikke er
muligt før i en senere alder at vurdere, hvem
der har evner til at opnå højeste niveau.
Jeg er også af den opfattelse, at det er meget
vigtigt, at vi har et tilbud til de spillere, der af
den ene eller anden grund ikke pt har mulighed for at spille på vort divisionshold. Ved at
fastholde disse spillere i klubben burde der
være mulighed for, som minimum til stadighed, at have et Jyllandsseriehold.
Det er også min opfattelse, at det er vigtigt,
at VB har et kvinde elitehold. Kan vi opnå
det, har vi et godt fundament for at blive
den foretrukne klub i Vejle og omegn inden
for kvinde-/pigefodbold.
Det viste sig efter sommerferien, at den gennemførte aktieemission i den professionelle
afdeling ikke var tilstrækkelig, og man måtte
igennem en truende konkurs.
Heldigvis blev konkursen forhindret, der blev
tilført ny kapital, og organisationen blev
ændret.
Bestyrelsen blev delt i tre bestyrelser. En fik
ansvar for det sportslige, og jeg som formand for amatørafdelingen fik sæde i denne
bestyrelse.
Det var opløftende, at den nye professionelle
bestyrelse ved sin tiltrædelse sendte et klart
signal om, at man udover at ville have styr på
økonomien vil satse på egen talentudvikling
og desuden vil arbejde for et velfungerende
samarbejde med amatørafdelingen, således
at VB i fremtiden vil fremstå som én klub.
Der kan i skrivende stund konstateres, at
arbejdet er i gang, og at vi næsten er i mål
med at lave fælles retningslinjer - ikke kun
for talentarbejdet fra U-5 til U-19, men også
for, hvordan vi fastholder de talenter, der
ikke umiddelbart er aktuelle for vort divisionshold.
Jeg er overbevist om, at med alle de gode
kræfter og intentioner, der nu er i klubben,
vil det medføre, at klubben vil gå en god
fremtid i møde. Jeg håber, at vi med fælles
anstrengelser vil opnå, at VB igen vil komme
i superligaen, at vi vil lykkes med at udvikle
og fastholde egne talenter, og at vi vil være i
stand til at videreføre VB’s stolte traditioner
Det er også værd at nævne, at på trods af,
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at vi har fået etableret en velfungerende
organisation i amatørafdelingen, behøver vi
mange flere frivillige, der vil hjælpe os med
at virkeliggøre de målsætninger vi har sat os.
Af praktiske ting kan nævnes, at der har
været syn- og skønsforretning på vore fodboldbaner i VB Parken. Den udpegede ekspert besigtigede heldigvis banerne i oktober
måned, hvor der faldt så megen regn, at
problemerne med vand let kunne konstateres. Rapporten er lovet til de berørte parter
inden årsskiftet.
Vi kan så håbe på, at parterne kan blive enige om at få løst problemerne, således at vore
fodboldbaner vil blive forbedret.
Den gamle bestyrelse gjorde et stort arbejde
for at holde cafeteriet åbnet på både hverdage og i weekender. Det lykkedes, synes
jeg, at få oparbejdet et så godt fundament,
at VB’s Venner, som igen overtog cafeteriet,
efter den nye bestyrelse tiltrådte, kan fortsætte den gode udvikling og gøre vor cafeteriet til et fint omdrejningspunkt for både
aktivitet og hygge for forældre, gæster og
medlemmer, der kommer i VB parken.
Sportsligt er der som altid gode og mindre
gode resultater. Jeg vil overlade til jer at læse

om hvert enkelt hold i årsskriftet.
Jeg vil blot nævne, at det i efteråret lykkedes
for vor første herreseniorhold at kvalificere
sig til serie 1. Det har stor betydning, og vort
mål er i 2015 som minimum at blive i serie 1,
men vi vil også gerne opnå at kvalificere os
til Jyllandsserien.
Det har også stor værdi, at vore kvinder
i foråret opnåede at kvalificere sig til 3F
ligaen, desværre nåede de ikke at komme
over ”stregen”. De må i foråret 2015 spille
om igen at kvalificere sig til højeste niveau.
Vi arbejder på at forstærke holdet, så dette
bliver muligt. Heldigvis har DBU ændret
licensreglerne, således at vi har økonomi til
at spille i 3F ligaen. For at udvikle vor kvinde-pige afdeling er det lykkedes os at blive
pigetalentudviklingsklub i Vejle Kommune,
og i den forbindelse har vi i efteråret etableret samarbejde med skolerne Campus, VIES
og Nova.
Jeg håber, alle vil få en god oplevelse ved
læsning af Årsskriftet.
Knud Engedal
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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Træningskampe - forår 2014
Tonny Hermansens tropper spillede som
optakt til forårssæsonen 2014 ni træningskampe, ligesom en træningsturnering i Aarhus arrangeret af Aarhus Fremad og AGF
blev brugt i forberedelserne. VB indledte
med Superliga-modstanderne FC Midtjylland og AaB, inden programmet blev en
smule blødere. Opgøret mod FC København
den 19. februar var det sidste, inden vejlenserne rejste til Tyrkiet på træningslejr. Efter
hjemkomsten herfra ventede et opgør mod
Marienlyst, inden turneringspremieren mod
AC Horsens i DBU Pokalen den 15. marts. I
den lange træningsopstart fik flere helt unge
spillere chancen, således var der undervejs
kampe til 16-årige Jonas Erngaard og Hamid
Khalidan samt den lidt ældre Mads Døhr Thychosen.
23-01-2014

FC Midtjylland – Vejle Boldklub
3-1 (2-0)
Morten Haastrup Jensen, Linus Smedjegården (63. Derrick
Nissen), Jonatan Neftali (63. Jeppe Hansen), João Pereira
(63. Ole Bisp Rasmussen), Daniel Norouzi (46. Viljormur
Davidsen), Lasse Kronborg (46. Henrik Bødker), Christian
Sivebæk (46. Denis Fazlagic), Glenn Schröder (46. Rasmus
Hansen), Kristian Gaarde (46. Hakan Redzep), Rolf Toft (63.
Patrick Rasmussen), Andreas Albers Nielsen (46. Jóan Símun
Edmundsson)
Kampens gang:
33. 1-0 Jesper Juelsgård
37. 2-0 Frank Kristensen
63. 3-0 Sylvester Igboun
69. 3-1 Patrick Rasmussen

I årets første træningskamp tabte VB 3-1 til
FC Midtjylland på EDC Arena i Ikast. FC Midtjylland – der stillede med to forskellige hold
i de to halvlege – scorede ved Jesper Juelsgård på et frispark, inden et afrettet spark
fra Frank Kristensen snød Morten Haastrup.
Sylvester Igboun øgede efter pausen, inden
indskiftede Patrick Rasmussen fik reduceret
tæt under mål på en hjørnesparksbold fra
Rasmus Hansen. Der var hos VB spilletid til
prøvespillerne Linus Smedjegården, Glenn
Schröder og Jóan Símun Edmundsson.
26-01-2014

AaB – Vejle Boldklub
2-0 (2-0)
Kristian Fæste, Glenn Schröder (46. Derrick Nissen), Jonatan
Neftali (71. Ole Bisp Rasmussen), João Pereira (62. Jeppe
Hansen), Viljormur Davidsen (46. Daniel Norouzi), Kristian

Gaarde (46. Hakan Redzep), Henrik Bødker (46. Lasse Kronborg), Denis Fazlagic (46. Rasmus Hansen), Nicolaj Agger
(46. Christian Sivebæk), Rolf Toft (46. Johannes Madsen),
Jóan Símun Edmundsson (46. Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
19. 1-0 Rasmus Jönsson
35. 2-0 Lukas Spalvis

På Frejaparkens kunstgræsbane i Aalborg
tabte VB vinterens anden træningskamp. AaB
vandt helt fortjent 2-0 mod et VB-hold, der
havde svært ved at tilspille sig helt åbne målchancer. Rasmus Jönsson og litauiske Lukas
Spalvis scorede målene for et AaB-hold, der
som FC Midtjylland få dage forinden byttede
et helt hold i pausen. Anders K. Jacobsen var
den store AaB-synder efter pausen, hvor der
hos VB var spilletid til de unge Jeppe Hansen
og Ole Bisp Rasmussen. Der var igen minutter til prøvespillerne Glenn Schröder og Jóan
Símun Edmundsson, der kort efter opgøret
forlod Nørreskoven uden en aftale.
01-02-2014

Aarhus Pre-season Cup
Lørdag den 1. februar 2014 deltog VB i træningsturneringen ”Aarhus Pre-season Cup
2014” arrangeret af AGF og Aarhus Fremad.
Kampene blev spillet á 45 minutter på kunstgræsbaner i Aarhus. VB spillede indledende
kampe mod Skovbakken og Vendsyssel.
Opgørene blev begge vundet 1-0 på mål af
Christian Sivebæk. Sejrene sendte VB-holdet
i finalen mod AGF.
Her endte de 45 minutter 0-0, inden Tonny
Hermansens udvalgte måtte afgøre turneringen på straffespark. Andreas Albers Nielsen, Rasmus Hansen, Viljormur Davidsen og
Kristian Gaarde scorede for VB, mens Mate
Vatsadze og Danny Olsen brændte for AGF.
Casper Sloth var eneste AGF’er, der scorede
på Morten Haastrup Jensen og således vandt
VB 4-1 i finalen. VB havde FC Sydvest-anfører
Marten van Ittersum med ved træningsturneringen i Aarhus.
08-02-2014

FC Djursland – Vejle Boldklub
1-5 (0-4)
Kristian Fæste, Derrick Nissen (66. Hamid Khalidan), Morten
Koch Nielsen, João Pereira (46. Jonatan Neftali), Viljormur
Davidsen, Lasse Kronborg (46. Henrik Bødker), Hakan Redzep, Kristian Gaarde (46. Jeppe Hansen), Rasmus Hansen,
Denis Fazlagic, Andreas Albers Nielsen (60. Jonas Erngaard)
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Kampens gang:
16. 0-1 Andreas Albers Nielsen
18. 0-2 Morten Koch Nielsen
27. 0-3 Danni Lauridsen (selvmål)
44. 0-4 Andreas Albers Nielsen
59. 1-4 Danni Lauridsen
89. 1-5 Viljormur Davidsen

På kunstgræsbanen ved Grenaa Idrætscenter mødte VB bundholdet i 2. division Vest,
FC Djursland. VB gjorde kort proces og viste
den forskel, der skal være på 1. og 2. division. Albers bragte VB på 1-0 via underkanten af overliggeren, mens Morten Koch Nielsen headede en dødbold i mål. FC Djursland
var uheldig og scorede selvmål til 3-0, inden
Albers øgede til 4-0 fra tæt hold.
Kampens femte VB-scoring faldt først i de
sidste minutter, da Viljormur Davidsen scorede med hovedet. Efter pausen var der indhop til de to 16-årige U-17 Ligaspillere Jonas
Erngaard og Hamid Khalidan.
11-02-2014

Vejle Boldklub – FC Fredericia
2-2 (1-1)
Morten Haastrup Jensen, Jeppe Hansen Jonatan Neftali,
João Pereira, Viljormur Davidsen (46. Morten Koch Nielsen),
Lasse Kronborg, Christian Sivebæk (46. Denis Fazlagic), Rasmus Hansen (61. Kaimar Saag), Hakan Redzep (46. Kristian
Gaarde), Mads Døhr Thychosen (80. Andreas Albers Nielsen),
Andreas Albers Nielsen (61. Derrick Nissen)
Kampens gang:
37. 1-0 Hakan Redzep
39. 1-1 Ayinde Lawal
54. 1-2 Andreas Moos
61. 2-2 Andreas Albers Nielsen

Opgøret på kunstgræsbanen I VB Parken i
skolernes vinterferie trak små 200 tilskuere,
hvilket var pænt de kolde vintertemperaturer taget i betragtning. De fremmødte
så Hakan Redzep sparke VB foran i fri position inden pausen, men kort efter udlignede
Ayinde Lawal via stolpen. Efter sidebyttet
var det eks-vejlenseren Andreas Moos, der
scorede på et frispark, som strøg igennem
feltet uden berøring. Andreas Albers udlignede med et godt spark fra distancen, der
gik forbi Mads Markfoged. Lokalopgøret fik
derfor et typisk – og passende – remis. Opgørets dramatiske højdepunkt var, da Christian
Ege Nielsen kom sent i en tackling mod VB’s
unge Mads Døhr Thychosen, der måtte lade
sig udskifte.
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14-02-2014

FC Vestsjælland – Vejle Boldklub
2-0 (2-0)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira
(46. Morten Koch Nielsen), Viljormur Davidsen, Rasmus Hansen (87. Jonas Erngaard), Christian Sivebæk, Kristian Gaarde
(61. Hakan Redzep), Johannes Madsen (46. Lasse Kronborg),
Denis Fazlagic, Andreas Albers Nielsen (77. Jeppe Hansen)
Kampens gang:
07. 1-0 Rasmus Festersen (straffespark)
26. 2-0 Marc Dal Hende

VB fungerede som sidste testmodstander
for FC Vestsjælland inden Superligaholdets
forårspremiere. Vejlenserne kom derfor på
græs i Slagelse denne fredag aften, hvor FCV
helt fortjent vandt med 2-0 i en kamp, hvor
vejlenserne stort set intet skabte i Slagelsefeltet. Viljormur Davidsen gik i ryggen på
Dennis Sørensen i feltet, og Rasmus Festersen scorede sikkert til 1-0. Marc Dal Hende
udbyggede føringen, da han prikkede et indlæg fra Michael Lumb i mål. Mod slutningen
var der hos VB et indhop til den blot 16-årige
Jonas Erngaard.
19-02-2014

FC København – Vejle Boldklub
3-1 (2-1)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali,
Morten Koch Nielsen (77. Ole Bisp Rasmussen), Viljormur
Davidsen, Rasmus Hansen, Christian Sivebæk (60. Mads Døhr
Thychosen), Lasse Kronborg, Kristian Gaarde (46. Hakan
Redzep), Denis Fazlagic (46. Johannes Madsen), Andreas
Albers Nielsen (77. Andreas Bock)
Kampens gang:
22. 0-1 Andreas Albers Nielsen
37. 1-1 Igor Vetokele
40. 2-1 Rurik Gislason
90. 3-1 Jonatan Neftali (selvmål)

VB spillede opstartens hidtil bedste kamp, da
de på FC Københavns opvarmede græsbane
på Frederiksberg tabte 1-3 til FCK. Andreas
Albers var manden bag udeholdets chokerende føringsmål, da han i en omstilling udplacerede Johan Wiland på Gaardes oplæg. På
tre minutter inden pausen fik københavnerne vendt billedet, da først Vetokele lobbede
bolden over Haastrup. Gislason sørgede for
føringen, da han vendte rundt i feltet og scorede. Efter pausen var VB aldrig helt tæt på
at udligne, og i stedet var det en ellers stærkt
spillende Neftali, der i sidste minut scorede
selvmål. Mod slutningen var der minutter
til U-19 spillerne Ole Bisp Rasmussen, Mads
Døhr Thychosen og Andreas Bock.

24-02-2014

mandskab. Det er et signal om, at vi er på
rette vej. Nu handler det om at fortsætte de
takter, sagde cheftræner Tonny Hermansen
efter opgøret til klubbens hjemmeside.

Kristian Fæste, Christian Sivebæk (46. Morten Koch Nielsen),
Jonatan Neftali (80. Ole Bisp Rasmussen), João Pereira, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker (46. Rasmus Hansen), Denis
Fazlagic (75. Jeppe Hansen), Lasse Kronborg (46. Hakan
Redzep), Kristian Gaarde, Johannes Madsen (65. Patrick Rasmussen), Andreas Albers Nielsen (70. Mads Døhr Thychosen)

08-03-2014

FC Gazovik Orenburg – Vejle Boldklub
1-0 (0-0)

Kampens gang:
61. 1-0 Oleg Kozhanov
Rødt kort:
77. Zurab Arziani, FC Gazovik Orenburg

Under den ugelange træningslejr i tyrkiske
Belek spillede VB to træningskampe mod
russiske modstandere. Den første mod FC
Gazovik Orenburg, der til dagligt optræder
i den næstbedste russiske række, hvor holdet halvvejs igennem turneringen lå placeret i midten af tabellen. Russerne scorede
kampens eneste mål efter en times spil, da
de fik en friløber som Fæste i første omgang
klarede, men på riposten scorede de til 1-0.
VB havde muligheder mod slutningen til Viljormur Davidsen og Hakan Redzep, men man
fik ikke udlignet og tabte 0-1.
28-02-2014

FC Tom Tomsk – Vejle Boldklub
1-1 (0-0)
Morten Haastrup Jensen, Morten Koch Nielsen, Jonatan
Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi, Rasmus Hansen (63.
Kristian Gaarde), Christian Sivebæk (67. Johannes Madsen),
Lasse Kronborg (46. Hakan Redzep), Henrik Bødker (84.
Mads Døhr Thychosen), Denis Fazlagic (67. Nicolaj Agger),
Andreas Albers Nielsen (76. Kaimar Saag)
Kampens gang:
61. 0-1 Andreas Albers Nielsen
73. 1-1 Pavel Golyshev (straffespark)

VB var oppe mod en skrap modstander, da
træningslejren i Tyrkiet gik på hæld. I kampen mod FC Tom Tomsk fra den bedste russiske fodboldrække blev VB matchet godt
og spillede også en ifølge cheftræner Tonny
Hermansen flot, flot kamp. Efter en vejlensisk mønsterangreb scorede Andreas Albers
Nielsen tæt under mål til 1-0 efter en time,
men otte minutter senere udlignede FC Tom
Tomsk. Johannes Madsen begik et straffespark, som russerne scorede sikkert på. Inden
udligningen havde Albers muligheden for at
øge, men brændte en friløber
- Det har været en supergod træningslejr,
hvor alt har fungeret, og hvor spillerne har
ydet en stor indsats. Og så slutter vi af med
sådan en præstation mod et stærkt russisk

Vejle Boldklub – Marienlyst
5-0 (2-0)
Kristian Fæste, Morten Koch Nielsen, Jonatan Neftali (57.
Viljormur Davidsen), Rasmus Hansen, Daniel Norouzi, Henrik Bødker, Denis Fazlagic, Lasse Kronborg, Kristian Gaarde
(57. Hakan Redzep), Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen
(57. Kaimar Saag)
Kampens gang:
20. 1-0 Henrik Bødker
45. 2-0 Nicolaj Agger
48. 3-0 Morten Koch Nielsen
55. 4-0 Andreas Albers Nielsen (straffespark)
71. 5-0 Hakan Redzep
Rødt kort:
55. Mark Tubæk, Marienlyst

I den sidste test inden forårspremieren viste
VB ingen nåde overfor NordicBet Ligaens
bundprop Marienlyst. På græs i VB Parken
vandt VB 5-0, en sejr der godt kunne være
blevet større. Bødker scorede til 1-0 på en
returbold fra keeper Martin Munck, mens
Agger til 2-0 pandede et indlæg i mål.
Morten Koch scorede med hovedet efter et
hjørnespark fra Kronborg efter pausen, mens
Albers øgede yderligere på straffespark.
Hakan Redzep scorede til slutresultatet bag
indskiftede Jeppe Kirk via stolpen i en solid
VB-præstation, kun en uge før det skulle gå
løs på CASA Arena i Horsens.
Lars Christensen
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Tlf.: 75 82 29 00
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Vindinggaard Center 11 • 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99
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Bagerst fra venstre: Erik ”Mummi” Knudsen (holdleder), João Pereira, Morten Koch Nielsen, Jonatan Neftali, Christian Sivebæk, Andreas Albers Nielsen, Rasmus
Hansen, Kristian Gaarde, Daniel Norouzi og Søren Vie Clausen (U/19-Ligatræner).
Midterst fra venstre: Toivo Vadum (målmandstræner), Eva Nørgaard Brunbjerg (massør), Lars Damsbo (fysioterapeut), Tonny Hermansen (cheftræner), Kaimar Saag,
Denis Fazlagic, Nicolaj Agger, Niels Bisp Rasmussen, Henrik Bødker, Johannes Madsen, Jacob ”Taz” Sørensen, Lasse Christensen (talentchef), Klebér Saarenpää (assistenttræner), Torben Nielsen (holdleder) og Kim Engstrøm (U/17-Ligatræner).
Forreste række: Viljormur Davidsen, Hakan Redzep, Kristian Fæste, Morten Haastrup Jensen, Lasse Kronborg og Derrick Nissen.

NordicBet-Ligaholdet forår 2014

1. division - forår 2014
VB drattede ned under midten

Det blev en pose yderst blandede bolsjer, VB
præsenterede for sine tilhængere i foråret.
Et solidt efterår med en lovende placering
som nr. 4 havde ellers givet visse forhåbninger om at kunne spille med i den sjove ende.
Men allerede den forfærdelige sæsonoptakt
med 0-5 på Casa Arena i den udsatte kvartfinale i DBU Pokalen gav visse fingerpeg om,
at foråret skulle blive til den gråmelerede
side.
VB holdt et pænt niveau mod topholdene,
mod hvem man endte med at få en udlignet
eller positiv pointstatistik, men alt for mange point blev smidt mod hold fra de nedre
regioner – ikke mindst i Nørreskoven – og
det stod hurtigt klart, at VB kronisk ville få
ophold i midterfeltet denne halvsæson. Facit
blev da også – passeret af Lyngby, HB Køge
og Brønshøj - en syvendeplads, hvilket var en
plads fra målsætningen inden sæsonen.
VB kunne dog glæde sig over at have bragt
flere unge spillere i nærhed af førsteholdet, ligesom det var bemærkelsesværdigt,

P.A.Andersen & Sønner
Bageri & Conditori

Søndergade 24
VEJLE
Tlf. 75 72 63 00
Skyttehusgade 28
VEJLE
Tlf. 75 82 00 88
Jernbanegade 9B
BØRKOP
Tlf. 75 86 76 77
Gorms Torv 5
JELLING
Tlf. 75 87 00 40

Bredballe
Center 10
VEJLE
Tlf. 76 25 16 49
Vindinggård
Center 27
VEJLE
Tlf. 75 84 00 86
Borgergade 12
HORSENS
Tlf. 76 25 16 49

at klubben – hvilket ikke er sket siden Pablo
Piñones-Arcei 2007-08 - havde en spiller med
i top tre på topscorerlisten. Andreas Albers
havde en rigtig fin sæson og sluttede med 15
mål på en delt tredjeplads på listen i NordicBet Ligaen..
Hobro holdt – skønt der var en del slinger i
valsen mod slutningen – hjem, og fik selskab
af Silkeborg i elevatoren op i den fineste
række. Den store forhåndsfavorit AC Horsens oplevede noget nær en nedsmeltning i
foråret og sluttede hele 13 point fra oprykningsstregen.
I bunden reddede AB sig for tredje år i træk
på sidste spilledag, hvilket gjorde, at Hvidovre måtte følge Marienlyst ned i 2. division. To
gamle kendinge, Skive og Roskilde, overtog
pladserne i den næstbedste række.
VB var – i lighed med så mange andre klubber i dansk fodbold – økonomisk udfordret
og måtte igennem en – heldigvis vellykket
- aktieemission i foråret for at få skabt grobund for en fornuftig videreførsel af aktiviteterne.
Det blev et stilfærdigt transfervindue i Nørreskoven henover vinteren. VB hentede Hakan
Redzep i FC Nordsjælland, ligesom Morten
Koch Nielsen og Johannes Madsen blev lejet
i FC Midtjylland. Gerard Aafjes returnerede
til Holland, og lejesvenden Rolf Toft røg tilbage til AaB.
Den tidligere førsteholdsspiller Klebér
Saarenpää, træner i Syrianska i Allsvenskan,
blev tilknyttet som trænerassistent for Tonny
Hermansen.
Der blev hovedsagelig hentet træningsmodstandere fra øverste hylde inden sæsonstarten, og resultaterne blev:
FCM - VB 3-1
AaB - VB 2-0
Pre-season Cup i Aarhus: VB-Skovbakken 1-0,
VB-Vendsyssel 1-0, VB-AGF 4-1 efter str.
FC Djursland – VB 1-5
VB - FC Fredericia 2-2
FC Vestsjælland – VB 2-0
FCK – VB 3-1
VB – Marienlyst 5-0
Under træningslejren i Tyrkiet blev det til et
0-1 nederlag mod Orenburg fra den næstbedste russiske række samt 1-1 mod Tom
Tomsk fra den bedste russiske liga.

9

1. division - forår 2014
23-03-14

AC Horsens – Vejle Boldklub 0-0
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi, Rasmus Hansen, Lasse Kronborg, Denis Fazlagic
(82. Hakan Redzep), Kristian Gaarde (66. Johannes Madsen), Viljormur Davidsen, Andreas Albers Nielsen
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 3917
Debutant: Johannes Madsen

VB fik efter 0-5 blamagen i Pokalen sammesteds en uge tidligere samlet sig selv op og
snød odds-sætterne ved at bortføre et point
fra Casa Arena efter en fin forsvarskamp..
Gæsterne koncentrerede sig om defensiven,
og trods pæne muligheder til værternes Jeppe Mehl og Jude Nworuh holdt vejlenserne
i vid udstrækning Johnny Mølbys tropper

fra fadet. I en intens fight var det småt med
åbne chancer, og alligevel var VB’s indskiftede Johannes Madsen ved at bortføre alle
tre point i overtiden, men Lasse Heinze i
Horsens-målet reddede. Fuld VB-bonus havde dog næsten også været for meget af det
gode…
”Vi stod rigtig godt og kompakt i vores
defensive organisation, og det var vigtigt for
os at holde nullet i dag efter sidste weekends
kæmpenederlag,” sagde en stærk Kristian
Fæste efter kampen.

30-03-14

Vejle Boldklub – AB 0-1 (0-0)
Kristian Fæste, Morten Koch Nielsen (70. Kaimar Saag), João Pereira, Jonatan Neftali, Daniel Norouzi, Rasmus Hansen (84.
Christian Sivebæk), Denis Fazlagic, Lasse Kronborg, Viljormur Davidsen, Hakan Redzep (62. Johannes Madsen), Andreas
Albers Nielsen

”Vi SKAL kunne vinde sådan en kamp på hjemmebane. Det var, som om nogle troede, det
ville blive en let kamp at vinde – men lette kampe eksisterer ikke i 1. division!” sagde en vred
Tonny Hermansen efter den skuffende præstation mod AB.
Derrick Nissen var ude med karantæne, og Gaarde var bænket. I deres sted spillede Morten
Koch og Hakan Redzep. Efter en søvnig 1. halvleg, hvor kun en stærk Denis Fazlagic viste
tænder, satte hjemmeholdet mere tryk på efter pausen. Akademikerne blev presset længere
og længere tilbage, og en VB-scoring lå i luften.
Men på et opløb mod slutningen fik den gamle målræv Simon Bræmer udnyttet københavnernes eneste chance, og trods et godt hovedstødsforsøg ved Albers og en gigantchance til
Kaimar Saag i de døende minutter var det nok for AB til at snuppe alle tre point.

Kampens gang:
86. 0-1 Simon Bræmer
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2017

Lasse Kronborg med bolden i en duel med AB’s Younes Namli. I baggrunden ses Rasmus Hansen.
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06-04-14

HB Køge - Vejle Boldklub 1-1 (0-1)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Viljormur Davidsen, Rasmus Hansen, Denis Fazlagic, Lasse Kronborg, Kristian Gaarde (89. Morten Koch Nielsen), Nicolaj Agger (84. Kaimar Saag), Andreas Albers Nielsen (70. Johannes
Madsen)
Kampens gang:
14. 0-1 Andreas Albers Nielsen
90. 1-1 Sebastian Krogdahl
Rødt kort:
51. Simon Richter (HB Køge)
Dommer: Brian Lindorf Hansen
Tilskuere: 1144

Skønt foran og i overtal det meste af en halvleg måtte VB i overtiden se sejren smuldre
mellem fingrene, da Køges Sebastian Krogdahl fik bolden skrabet over stregen.
Gæsterne havde Nicolaj Agger og Derrick

Nissen med igen efter endt karantæne - ud
gled i forhold til AB-kampen Daniel Norouzi
og Morten Koch Nielsen, mens Kristian Gaarde erstattede Hakan Redzep.
I en livlig 1. halvleg kunne Andreas Albers
med et kvarter spillet flot heade sit hold foran efter et Agger-indlæg.
Straks efter pausen blev Svanerne reduceret
til 10 mand, da Simon Richter så rødt efter en
voldsom tackling på Viljormur Davidsen. Fem
minutter senere snuppede Kristian Fæste et
noget tvivlsom dømt straffespark fra Jeppe
Kjær. Alt tydede nu på en VB-sejr, men Sebastian Krogdahl ville det altså anderledes.

13-04-14

Vejle Boldklub – Vendsyssel FF 1-0 (0-0)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker, Denis Fazlagic,
Lasse Kronborg (79. Rasmus Hansen), Kristian Gaarde (56. Kaimar Saag), Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen (74. Christian
Sivebæk)

VB fik årets første sejr, da det i en langt fra
mindeværdig kamp i Nørreskoven blev til en
1-0 sejr over Vendsyssel på en sen scoring af
indskiftede Kaimar Saag. Esteren headede
via overliggeren et Kronborg-indlæg i nettet.
VB, der kunne give comeback til Henrik Bødker efter en længere skadespause, havde
Morten Haastrup på mål, da Kristian Fæstes
lillefinger var gået af led i Køge-kampen.
Kampen havde VB som spildominerende
med et kompakt nordjysk mandskab lurende
på omstillinger.

”Det er lige meget, om det hedder Superliga
eller 1. division – det altgørende i dag er at
få scoret det første mål. Det lykkedes vi med i
dag mod en modstander, der står kompakt,”
sagde en overordnet tilfreds Tonny Hermansen, om end han erkendte, det var en ringe
kamp.
Kampen blev indledt med et minuts stilhed
for netop afdøde Poul Erik Bech, en af de
helt store trænerlegender i dansk fodbold.

Kampens gang:
77. 1-0 Kaimar Saag
Dommer: Casper Thorsø Jr.
Tilskuere: 1432

Kaimar Saag har netop headet VB på vinderkurs i hjemmekampen mod Vendsyssel. Han lykønskes af Nicolaj Agger.
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17-04-14

Brønshøj - Vejle Boldklub 2-1 (1-1)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen (12. Niels Bisp Rasmussen), Morten Koch Nielsen, Rasmus Hansen, Viljormur Davidsen,
Lasse Kronborg, Henrik Bødker, Johannes Madsen (58. Hakan Redzep), Kristian Gaarde (80. Daniel Norouzi), Nicolaj Agger,
Kaimar Saag
Kampens gang:
20. 0-1 Nicolaj Agger
39. 1-1 Jesper Fleckner
58. 2-1 Jacob Berthelsen
Dommer: Benjamin Helm Svedborg
Tilskuere: 736
Jubilar: Nicolaj Agger, 50 kampe

Tingbjerg Ground bliver næppe nogensinde
vejlensernes foretrukne arena. På to dødbolde dukkede Hvepsene i eget bo gæsterne, som ellers var kommet foran, da Nicolaj
Agger headede en hjørnesparksforlængning
fra Morten Koch i nettet.
I forhold til Vendsyssel-kampen måtte VB
pga. skader og karantæne undvære Andreas Albers, Jonatan Neftali, João Pereira og
Denis Fazlagic. Ind i start11’eren kom Kaimar

Saag, Morten Koch Nielsen, Rasmus Hansen
og Johannes Madsen. Allerede efter en halv
snes minutter var der comeback til langtidsskadede Niels Bisp, som erstattede en groggy
Derrick Nissen.
Ligeledes efter to hjørnespark – på hver sin
side af pauseteen – fik københavnerne lavet
de to mål, der endte med at give dem sejren.
Bo Henriksens mandskab fortsatte således
denne skærtorsdag Hvepsenes fine forårsstime.
”Med fire nye i startopstillingen og helt nyt
midterforsvar samt Derrick Nissen hurtigt
skadet vil det automatisk give forvirring
omkring standardsituationer. Men det skal
ikke være nogen undskyldning. Det var bare
ikke godt nok,” sagde en skuffet Tonny Hermansen efter kampen.

21-04-14

Vejle Boldklub – Hvidovre 2-2 (1-1)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Daniel Norouzi, Lasse Kronborg (46. Hakan Redzep), Denis Fazlagic, Rasmus Hansen, Henrik Bødker, Nicolaj Agger, Kaimar Saag (85. Patrick Rasmussen)

Efter en god indledning kunne Nicolaj Agger
omsætte et straffe – dømt for hands imod
Kristoffer Wichmann - til VB-føring.
Jonas Hebo – som i efteråret ville være at
finde i VB-trøjen – fik dog udlignet efter
et langt indkast i en situation, hvor keeper
Haastrup ikke så allerheldigst ud. Samme
Hebo bragte til overflod de senere nedrykkere foran efter pausen på et fladt skud.
Værterne pressede dog på for en udligning, og anfører Henrik Bødker kunne score

et af sine sjældne mål, da han headede et
Fazlagic-frispark forbi Hvidovres målmand
Andreas Larsen. I slutfasen havde de rødblusede flere muligheder for fuldt pointudbytte
– bl.a. måtte Hakan Redzep se en afslutning
prelle af mod underkanten af overliggeren.
”Vi har chancerne, er foran og har styr på
kampen, men to personlige fejl lukker Hvidovere ind i kampen,” sagde en ærgerlig Rasmus Hansen efter kampen.
Kampens gang:
18. 1-0 Nicolaj Agger (straffespark)
28. 1-1 Jonas Hebo Rasmussen
58. 1-2 Jonas Hebo Rasmussen
70. 2-2 Henrik Bødker
Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen
Tilskuere: 1584

Nicolaj Agger scorer til 1-0 på et straffespark i hjemmekampen mod Hvidovre. I
baggrunden er Kaimar Saag klar til at løbe med i feltet.
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27-04-14

Vendsyssel FF - Vejle Boldklub 1-0 (1-0)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Niels Bisp Rasmussen (72. Kaimar Saag), João Pereira, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker, Denis
Fazlagic, Hakan Redzep, (42. Kristian Gaarde) Rasmus Hansen (86. Johannes Madsen), Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
04. 1-0 Michael Nielsen
Dommer: Michael V. Jensen
Tilskuere: 551

VB’s spillemæssige krise blev understreget,
da det i Nordjylland blev til et smalt nederlag. Kampen fandt sin afgørelse allerede i
det 4. minutter, da Michael Nielsen kunne
halvflugte bolden forbi Kristian Fæste, som
var tilbage i VB-målet.
Gæsterne forsøgte efter hjørringensernes
tidlige føringsmål at få overtaget, men hjem-

meholdet var stadig farligst – ikke mindst på
dødbolde.
VB fik overtaget efter pausen, men udover
et Rasmus Hansen-skud på overliggeren var
det så som så med farligheden. Gæsternes
indlæg var gefundenes Fressen for vendelboernes store midterforsvarere.
”Der sker det eneste, der ikke må ske.. Med
den start så giver vi os selv dårligere betingelser i resten af kampen, for Vendsyssel kan
stille sig ned og er hurtigt over bolden, når
vi mister den. Nederlaget efterlader os midt
i ingenting,” sukkede topscorer Andreas
Albers efter kampen.

04-05-14

Vejle Boldklub – HB Høge 0-0
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic, Rasmus Hansen (79. Lasse
Kronborg), Henrik Bødker, Nicolaj Agger, Kaimar Saag (55. Kristian Gaarde) , Andreas Albers Nielsen
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 1471

I en trist og målløs affære var Jonatan Neftali tilbage i midterforsvaret efter skade, og
fremme spillede VB med både Kaimar Saag
og Andreas Albers.
I en helt begivenhedsløs 1. halvleg var usikre
og selvtillidsløse vejlensere ikke i nærheden

af en målchance, men måtte se de rutinerede
Svaner dominere kampen – dog også uden
for alvor at true en velspillende Kristian
Fæste.
Der skete en anelse mere efter pausen, og
med lidt held kunne Lasse Kronborg med et
frispark i overtiden såmænd have skaffet alle
tre point til holdet fra Nørreskoven, hvilket
dog havde været et mindre tyveri…

Kaimar Saag har bolden, mens HB Køges Eddi Gomes forsøger at skærme ham af. De to hold formåede
ikke at score på Vejle Stadion.
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11-05-14

AB - Vejle Boldklub 3-4 (3-1)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi, Henrik Bødker, Rasmus Hansen, Nicolaj Agger
(85. Mads Døhr Thychosen), Kristian Gaarde, Denis Fazlagic (60. Kaimar Saag), Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
01. 0-1 Nicolaj Agger
05. 1-1 Nichlas Rohde
23. 2-1 Linus R. Olsson
29. 3-1 Simon Bræmer
66. 3-2 Rasmus Hansen
69. 3-3 Andreas Albers Nielsen
90. 3-4 Kaimar Saag
Rødt kort: 90. João Pereira
Dommer: Lars Skibild Jensen
Tilskuere: 707

Når VB’ere i fremtiden bevæger sig ned ad
Memory Lane, vil denne kamp i Gladsaxe
være en af dem, de stopper op ved.
Hvor VB i 2004 på Østerbro Stadion mod B93
kun behøvede kampens sidste tre minutter
for at vende 3-1 til 3-4, brugte vejlenserne
dog denne gang de sidste 24 minutter…
Agger havde givet holdet en drømmestart
med scoring efter 15 sekunder (!), men fire
minutter senere havde akademikerne udlig-

net, og ved pausefløjt til overflod bragt sig
komfortabelt foran efter rystende vejlensisk
forsvarsspil.
Midt i 2. halvleg startede så VB’s ”Aufholjagd” i denne sindsoprivende NordicBet Liga
kamp. Først fik Rasmus Hansen reduceret på
langskud, hvorefter Andreas Albers fra samme distance fyrede et missil af til udligning.
I overtiden lignede hjemmeholdet igen en
vinder, da Linus Robin Olsson fik en friløber.
João Pereira aktiverede nødbremsen lige
uden for feltet og så rødt, og i stedet fik
indskiftede Kaimar Saag endegyldigt vendt
kampen på hovedet, da han i de døende
sekunder passerede AB-keeperen med et
fladt skud på en Norouzi-pasning. Ekstatisk
jubel i VB-lejren!
”En rutsjebane!” sagde Andreas Albers efter
kampen. ”Den største fodboldoplevelse, jeg
har haft, mente en forpustet Tonny Hermansen.

16-05-14

Vejle Boldklub – AC Horsens 1-1 (0-1)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, Daniel Norouzi (46. Viljormur Davidsen), Denis Fazlagic (63.
Kaimar Saag), Rasmus Hansen, Henrik Bødker, Kristian Gaarde (75. Johannes Madsen), Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
02. 0-1 Lasse Kryger
86. 1-1 Andreas Albers Nielsen
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2976

Andreas Albers Nielsen jubler efter den sene udligning i lokalopgøret. I baggrunden ses anfører Henrik
Bødker og Nicolaj Agger.
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I et måske knapt så velspillet, men intenst og
hårdt spillet lokalderby med en lidt overmatchet dommer Chris Johansen fik de tilskuere,
der kom en smule sent og gik lidt før tid,
ingen mål at se.
Knapt var kampen fløjtet op, før Lasse Kryger havde pandet et Martin Retov-hjørne i
mål. VB, der havde Niels i Bisp i midterforsvaret for en spærret Pereira, kom imidlertid
godt igen og havde et spillemæssigt overtag.
ACH havde dog de største chancer, men især

angriber André Bjerregaard var den store
synder.
Moralen var intakt hos Nørreskovens sønner,
som på intet tidspunkt opgav troen på en
fortjent udligning. Kort før tid vandt Henrik
Bødker da også en hovedstødsduel og bolden endte hos topscorer Andreas Albers, som
scorede med et tørt hug.
”Vi er det bedste fodboldhold, og jeg er stolt
af spillernes fighterindstilling og vilje,” sagde en tilfreds Tonny Hermansen.

21-05-14

Hobro IK - Vejle Boldklub 2-3 (0-2)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Niels Bisp Rasmussen, Viljormur Davidsen, Daniel Norouzi, Nicolaj Agger, Rasmus Hansen,
Kristian Gaarde, Denis Fazlagic (87. Hakan Redzep), Andreas Albers Nielsen, Kaimar Saag (67. Johannes Madsen (90. Ole Bisp
Rasmussen))
Kampens gang:
14. 0-1 Kristian Gaarde
45. 0-2 Jesper Rask (selvmål)
63. 1-2 Anders Egholm
77. 1-3 Andreas Albers Nielsen
87. 2-3 Tobias Perch-Nielsen
Dommer: Jørgen Daugbjerg Nielsen
Tilskuere: 1788
Debutant: Ole Bisp Rasmussen

Et noget ommøbleret VB-hold med bl.a. Viljormur Davidsen i midterforsvaret fik en fin
skalp, da det blev til udesejr over de senere
oprykkere fra Hobro.
Med et kvarter spillet bragte Kristian Gaarde
sit hold foran med et fladt skud fra 20 meter.
Umiddelbart inden halvlegsfløjtet fik Hobrokeeper Jesper Rask VB’s pausete til at smage
endnu bedre ved at bokse bolden i eget net

Der er
friske nyheder på
www.vejleboldklub.dk

– et af de mere kuriøse selvmål.
Midt i 2. halvleg fik Anders Egholm headet
spænding ind i kampen efter hjørne, men
Andreas-altid-god-for-et-mål-Albers
spurtede fra Hobro-forsvaret på en omstilling til
1-3.
Der blev dog atter skabt tvivl om resultatet
i slutminutterne, da Tobias Perch-Nielsen
– igen efter hjørne – kunne heade en ny
Hobro-reducering, men VB overlevede et
tungt pres fra topholdet i de seks tillægsminutter, bl.a. ved hjælp af en ekstra midterforsvarer i Andreas Albers, en debutantindskiftning af 17-årige Ole Bisp og et par flotte
Fæste-redninger.
”Vi er som forvandlede som hold, og det
er dejligt at spille lige nu,” fastslog Nicolaj
Agger, vikarierende anfører i Henrik Bødkers
fravær, efter kampen.

Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
Roms Hule 4
(Vesttårnet Vejle Stadion)
7100 Vejle
Tlf. 76 42 94 00
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Kampens gang:
06. 0-1 Christian Ege Nielsen
Dommer: Brian Lindorf Hansen
Tilskuere: 1832

Den tidligere VB’er Thomas Mikkelsen ser til, mens VB-anfører Henrik Bødker er i gang med at tackle FC
Fredericias målscorer, Christian Ege Nielsen.

25-05-14

Vejle Boldklub – FC Fredericia 0-1 (0-1)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Daniel Norouzi (84. Patrick Rasmussen), Henrik Bødker, Rasmus Hansen, Denis Fazlagic (58. Kaimar Saag), Nicolaj Agger, Viljormur Davidsen (58. Hakan Redzep), Andreas Albers Nielsen

Pereira og Bødker var tilbage efter karantæne, mens Gaarde til gengæld var ude med for
mange kort, da VB skuffende tabte lokalopgøret efter tre fine kampe i træk.
Værterne havde stor spilovervægt kampen
igennem, men lavtstående fredericianere
i almindelighed og keeper Jakob Køhler i
særdeleshed forsvarede dygtigt den hurtige
føring, Christian Ege havde skaffet holdet.

Efter en svag 1. halvleg havde VB efter pausen adskillige udligningsmuligheder, men
Køhler og en enkelt gang overliggeren forhindrede vejlensiske scoringer.
”Jeg er selvfølgelig dybt skuffet. Det værste, der kunne ske, var et tidligt føringsmål
til dem, men de chancer, vi har i 2. halvleg,
bør være nok til point,” sagde en frustreret
Tonny Hermansen efter kampen.

29-05-14

Silkeborg IF - Vejle Boldklub 2-2 (2-0)
Kristian Fæste, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi (70. Viljormur Davidsen), Henrik Bødker, Rasmus
Hansen (49. Hakan Redzep), Kaimar Saag (77. Christian Sivebæk), Kristian Gaarde, Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
04. 1-0 Emil Scheel
15. 2-0 Christian Holst
66. 2-1 Nicolaj Agger
84. 2-2 Andreas Albers Nielsen
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 3786

Endnu et flot resultat mod en senere oprykker – og som i AB-kampen igen efter et flot
comeback.
Som det skete lovlig tit i sæsonen 201314, måtte VB tage imod et tidligt føringsmål, da Emil Scheel kunne bringe værterne
foran. Og da Christian Holst med et kvarter
spillet – igen efter svagt vejlensisk forsvars16

spil – kunne bringe SIF’erne på endegyldig
oprykningskurs, begyndte det at ligne en
afklapsning.
Skønt noget rundt på gulvet fik VB dog reddet sig til pause ”kun” nede med to. Og med
en forrygende sidste halve time, hvor vejlenserne fuldstændig overtog styringen, lykkedes det at få et point med hjem. Først reducerede Agger med hovedet på et forlænget
Gaarde-hjørne, og med seks minutter tilbage
kunne Andreas Albers heade udligningen
forbi den tidligere VB-keeper Kasper Jensen
på et skarpt indlæg af indskifter Sivebæk.
Til overflod havde en helt Nicolaj Agger sejrsmålet på fødderne i de døende minutter,
men strandede på Kasper Jensen.

01-06-14

Lyngby Boldklub - Vejle Boldklub 3-1 (1-0)
Morten Haastrup Jensen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, João Pereira, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker, Kristian
Gaarde, Nicolaj Agger, Hakan Redzep (70. Christian Sivebæk), Jeppe Hansen (51. Lasse Kronborg), Andreas Albers Nielsen
(84. Patrick Rasmussen)
Kampens gang:
37. 1-0 Mads Pedersen
50. 2-0 Patrick Mortensen
59. 3-0 Martin Andersen
90. 3-1 Patrick Rasmussen
Dommer: Jesper Nielsen
Tilskuere: 1321

Et stærkt skades- og karantæneramt VBmandskab var ikke rigtig i nærheden af at få
noget med hjem fra Lyngby.
VB startede dog kampen med en misbrugt
friløber til Nicolaj Agger, men herefter stod

der Lyngby på kampen. Sjællændernes enlige mål før pausen var et frispark omsat af
Mads Pedersen, og efter pausen kunne først
en blank Patrick Mortensen og til Martin
Andersen på en returbold passere Morten
Haastrup, der vikarierede for en skadet Kristian Fæste. Unge Patrick Rasmussen – en
af fire ungdomsspillere i truppen – kunne i
overtiden prikke et reduceringsmål ind.
”Måske den dårligste kamp i sæsonen. Vi var
ikke klar til opgaven,” konstaterede en nøgtern Tonny Hermansen efter kampen.

07-06-14

Vejle Boldklub – Marienlyst 3-2 (2-0)
Morten Haastrup Jensen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali (75. Patrick Rasmussen), Rasmus Hansen, Daniel Norouzi,
Kristian Gaarde, Henrik Bødker, Christian Sivebæk (60. Denis Fazlagic), Hakan Redzep, Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen

En forsonende afslutning på en noget ujævn
sæson. Og så sang Crazy Reds endda undervejs om ”målfest i skoven,” for med en 3-0
føring tegnede det faktisk til en ordentlig
snitter til for-længst-nedrykkerne fra Odense.
To mål af goal-getter Andreas Albers inden
pausen gjorde, at et i øvrigt rekordlavt publikum i alt fald ikke fortrød, at man havde
valgt Nørreskoven som udflugtsmål denne
pinselørdag.
En meget stærk Christian Sivebæk fik efter

flot ping-pong spil øget efter pausen, og
intet tydede på spænding om udfaldet. Det
kom der imidlertid, da fynboernes Jakob
Udesen fik nettet to gange mod en VBdefensiv, som sluttede med Rasmus Hansen
og Henrik Bødker i midterforsvaret!
Nærmere kom nedrykkerne dog ikke, og VB
kunne sætte sin kun femte hjemmesejr ind
på kontoen i sæsonen 2013-14.
Ole Kristensen

Kampens gang:
13. 1-0 Andreas Albers
Nielsen
31. 2-0 Andreas Albers
Nielsen
51. 3-0 Christian Sivebæk
66. 3-1 Jakob Udesen
73. 3-2 Jakob Udesen
Dommer: Dennis Mogensen
Tilskuere: 986

Målscorer til 1-0 og 2-0 Andreas Albers Nielsen tiljubler Sivebæk, efter denne havde bragt VB foran 3-0 i
forårsturneringens sidste kamp.
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- vi ses i Frøs i 2015
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NordicBet Ligaen slutstilling 2013-14
Kampe, mål og point

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

K
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

Silkeborg
Hobro
Lyngby
Brønshøj
AC Horsens
HB Køge
Vejle
FC Fredericia
Vendsyssel FF
AB
Hvidovre
Marienlyst

V
20
20
18
16
15
13
12
12
12
9
10
4

U
6
5
3
5
7
10
11
7
2
9
6
3

T
7
8
12
12
11
10
10
14
19
15
17
26

Score Point
67-38
66
58-36
65
58-41
57
47-39
53
60-48
52
39-31
49
49-38
47
47-45
43
35-59
38
42-57
36
43-63
36
28-78
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Målscorere sæsonen 2013-2014
NordicBet DBU
Ligaen Pokalen
Andreas Albers Nielsen
Nicolaj Agger
Kristian Gaarde
Kaimar Saag
Denis Fazlagic
Christian Sivebæk
Rasmus Hansen
Selvmål
Jeppe Hansen
Henrik Bødker
Viljormur Davidsen
Azer Busuladzic
Daniel Norouzi
Jonatan Nefali
Jacob “Taz” Sørensen
Rolf Toft
Patrick Rasmussen

15
9
7
3
1
4
2
3
0
2
1
1
0
0
0
0
1
49

3
1
1
3
3
0
1
0
2
0
0
0
1
1
1
1
0
18

Sæsonen
2013-2014 i alt
18
10
8
6
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Tilskuere til Marienlyst-kampen

Tilskuere i foråret 2014
Vejle Stadion:

AB
Vendsyssel FF
Hvidovre
HB Køge
AC Horsens
FC Fredericia
Marienlyst

I alt:
Snit:

Udebane:

2017
1432
1584
1471
2976
1832
986

12298
1756

AC Horsens
HB Køge
Brønshøj
Vendsyssel FF
AB
Hobro
Silkeborg
Lyngby
I alt:
Snit:

3917
1144
736
551
707
1788
3786
1321
13950
1743

Laveste tilskuertal på hjemmebane
siden 2005

- 986 tilskuere overværede hjemmekampen
mod Marienlyst
Da VB lørdag den 7. juni sluttede sæsonen i
NordicBet Ligaen med en hjemmekamp mod
for længst nedrykkede Marienlyst, dukkede
kun 986 tilskuere op på Vejle Stadion. Det var
første gang på det nye Vejle Stadion, at færre end 1.000 tilskuere overværede en divisionskamp. Senest VB hjemme i Nørreskoven
optrådte for mindre end 1.000 vidner, var
søndag den 29. maj 2005. Her så 817 tilskuere
VB spille 2-2 mod Nykøbing Falster Alliancen.
Lars Christensen

Andreas Albers mod Marienlyst i sæsonen 2013-14

Andreas Albers blev suveræn topscorer
Vejle Boldklub scorede 49 mål i NordicBet
Ligaen i sæsonen 2013-2014 og 18 mål i DBU
Pokalen. 16 forskellige spillere scorede målene. Andreas Albers Nielsen blev holdets topscorer, da han nettede 15 gange i 1. division
og tre gange i DBU Pokalen. Nicolaj Agger
scorede 9 mål og blev toer, mens Kristian
Gaardes 6 sæsonmål rakte til en tredjeplads.

Ungdomsspilleren Patrick Rasmussen scorede
i 32. spillerunde, da han kom ind fra bænken og prikkede en 1-3 reducering ind i sidste minut. En anden ungdomsspiller – Jeppe
Hansen – scorede to gange i efterårets pokalkampe. På langskud mod Varde og HollufPile Tornbjerg IF.
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Anvendte spillere 2013-2014

Cheftræner Tonny Hermansen benyttede
samlet set 29 spillere i sæsonen 2013-2014’s
38 kampe. 33 kampe i NordicBet Ligaen og
fem kampe i DBU Pokalen. Alle 29 spillere
blev benyttet i Danmarksturneringen, mens
fire spillere ikke kom på banen i DBU Pokalen. Azer Busuladzic, Jens Berthel Askou, Rolf
Toft, Gerard Aafjes og Jacob ”Taz” Sørensen
spillede kun kampe i efterårssæsonen. I foråret var der spilletid til 24 forskellige spillere.
Ole Bisp Rasmussen var den af de 29 benyttede spillere i Danmarksturneringskampene,
der fik færrest minutter på banen. Ole Bisp
blev indskiftet i overtiden af udekampen
mod Hobro i foråret. Andreas Albers Nielsen spillede flest kampe af alle, da han spillede 35 af de 38 kampe. Angriberen missede
påskekampene mod Brønshøj ude og Hvid-

ovre hjemme, mens han sad over i efterårets
pokalkamp mod FC Vestsjælland.
I løbet af sæsonens sad Andreas Bock, Jiri
Koski, Lucas Stauffer, Peter Nielsen, Ali ElHaj, Hamid Khalidan og Casper Bruun med
på bænken som indskiftningsspillere uden at
komme på banen. De er ikke inkluderet på
listen nedenfor, hvor kolonnen yderst til venstre oplyser om den enkelte spillers kampe i
1. division i efteråret 2013 og foråret 2014. I
den tredje kolonne er kampene i DBU Pokalen 2013-2014, hvor VB spillede fem kampe i
sæsonen. Den fjerde kolonne er summen af
de tre første, mens femte kolonne oplyser
om, hvor mange kampe spilleren har på spillerranglisten ved afslutningen på sæsonen
2013-2014.
Lars Christensen

Benyttede spillere 2013-2014
Andreas Albers Nielsen
Kristian Gaarde
Nicolaj Agger
Jonatan Neftali
Henrik Bødker
Rasmus Hansen
Viljormur Davidsen
Daniel Norouzi
Denis Fazlagic
Derrick Nissen
João Pereira
Kristian Fæste
Christian Sivebæk
Kaimar Saag
Jacob “Taz” Sørensen
Niels Bisp Rasmussen
Azer Busuladzic
Morten Haastrup Jensen
Hakan Redzep
Lasse Kronborg
Rolf Toft
Gerard Aafjes
Jeppe Hansen
Johannes Madsen
Patrick Rasmussen
Morten Koch Nielsen
Mads Døhr Thychosen
Jens Berthel Askou
Ole Bisp Rasmussen

20

Efterår 2013

Forår 2014

DBU Pokalen
2013-2014

I alt 2013-2014

Spillerrangliste
pr. 01-07-2014

18
17
17
18
16
12
14
12
9
11
12
12
15
4
15
8
16
6
0
1
6
7
3
0
1
0
1
1
0

13
12
13
10
11
14
12
10
12
12
11
10
5
12
0
8
0
5
10
8
0
0
1
7
4
3
1
0
1

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

35
33
33
32
30
30
29
27
26
26
25
23
21
21
19
18
18
15
11
10
9
8
7
7
6
4
2
1
1

98
33
60
116
42
30
29
27
83
27
25
118
42
29
77
36
121
15
11
64
9
8
7
7
6
4
2
54
1

Jubilarer 2014
Vejle Boldklub kunne i 2014 hylde fire kampjubilarer. Tre spillere rundede 50 kampe,
mens en enkelt fik blomster for 100 officielle
kampe for VB. I 2013 jubilerede syv spillere,
seks i 2012, mens fem spillere i 2011 fik blomster i forbindelse med et kampjubilæum.
Årets første jubilar var Nicolaj Agger, der
rundede 50 kampe i udekampen mod Brønshøj den 17. april. Agger scorede til 1-0 på et
hovedstød, men Brønshøj vandt kampen 2-1.
Aggers scoring faldt på samme bane, som
han i 2012 debuterede for VB på. Dengang

spillede VB 0-0 i Tingbjerg Idrætspark.
3. august kunne Andreas Albers Nielsen fejre
100 kampsjubilæum, da VB spillede 1-1 i udekampen mod FC Fredericia. Den 18. september rundede Christian Sivebæk 50 VB-kampe,
da vejlenserne overraskende vandt 1-0 i udekampen mod AGF. Sivebæk fejrede jubilæet
med scoringen til 1-0 i 1. halvleg. Årets sidste
kampjubilar var Henrik Bødker, der rundede
50 kampe i hjemmekampen mod Skive den
26. september.

2013/2014 – NordicBet Ligaen

2014/2015 NordicBet Ligaen

Nicolaj Agger
50 kampe
17/04-2014
Brønshøj-VB 2-1

Andreas Albers Nielsen
100 kampe
03/08-2014
FC Fredericia-VB 1-1

Christian Sivebæk
50 kampe
18/09-2014 AGF-VB
0-1

Henrik Bødker
50 kampe
26/09-2014 VB-Skive
1-2

Albers med blomster mod HB Køge
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Debutanter 2014
8 spillere debuterede på førsteholdet i VB i
kalenderåret 2014. Ligeligt fordelt med fire
spillere i foråret og fire spillere i efteråret.
Morten Koch Nielsen og Hakan Redzep
debuterede i årets første tællende kamp, da
de var med i den udsatte pokalkvartfinale
mod AC Horsens på CASA Arena. Johannes
Madsen – der sammen med Morten Koch
Nielsen var lejet for foråret i FC Midtjylland
– debuterede ugen efter på samme bane,
da han kom ind fra bænken i 0-0 kampen.
Den 21. maj debuterede Ole Bisp Rasmussen
i udekampen mod Hobro, hvor han kom ind

fra bænken i overtiden.
I efterårssæsonen debuterede Simon Nagel,
Jonas Hebo Rasmussen og Anders Kaagh alle
tre i sæsonpremieren mod Brønshøj Boldklub. Nagel og Hebo begyndte på banen,
mens Anders Kaagh kom ind fra bænken.
Patryk Wolanski - årets tredje spiller lejet i FC
Midtjylland – debuterede mod AC Horsens
den 14. september. Den polske målmand
nåede også den efterfølgende kamp mod
AGF i Aarhus, inden han blev generet så
meget af en skade, at han ikke nåede flere
kampe for klubben.

2013/2014 – NordicBet Ligaen
Morten Koch Nielsen
Hakan Redzep
Johannes Madsen
Ole Bisp Rasmussen

Debut 15/03-2014
Debut 15/03-2014
Debut 23/03-2014
Debut 21/05-2014

AC Horsens-VB 5-0
AC Horsens-VB 5-0
AC Horsens-VB 0-0
Hobro-VB 2-3

Debut 26/07-2014
Debut 26/07-2014
Debut 26/07-2014
Debut 14/09-2014

VB-Brønshøj 2-1
VB-Brønshøj 2-1
VB-Brønshøj 2-1
AC Horsens-VB 3-0

2014/2015 – NordicBet Ligaen
Simon Nagel
Jonas Hebo Rasmussen
Anders Kaagh
Patryk Wolanski

Debutanter - 2013/2014 – NordicBet Ligaen

Morten Koch Nielsen
15/03-2014
AC Horsens - VB 5-0

Hakan Redzep
15/03-2014
AC Horsens-VB 5-0

Johannes Madsen
23/03-2014
AC Horsens-VB 0-0

Ole Bisp Rasmussen
21/05-2014
Hobro-VB 2-3

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Debutanter - 2014/2015 – NordicBet Ligaen

Simon Nagel
26/07-2014
VB-Brønshøj 2-1

Jonas Hebo Rasmussen
26/07-2014
VB-Brønshøj 2-1

Anders Kaagh
26/07-2014
VB-Brønshøj 2-1

Patryk Wolanski
14/09-2014
AC Horsens-VB 3-0

Spillerne jubler efter 3-1-sejren over AC Horsens den 24. november.
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Bagerst fra venstre: René Krog (fysioterapeut), Viljormur Davidsen, Kim Elgaard, Denis Fazlagic, Niels Bisp Rasmussen, Daniel Norouzi og Søren Vie Clausen (assistenttræner).
Midterst fra venstre: Kenny Bjerg (fysisk træner), Torben Nielsen (holdleder), Hakan Redzep, Simon Nagel, Andreas Albers Nielsen, Anders Kaagh, Jonas Hebo Rasmussen, Christian Sivebæk, Kristian Gaarde, Klebér Saarenpää (cheftræner) og Toivo Vadum (målmandstræner).
Forreste række: João Pereira, Jonatan Neftali, Magnus Clemmensen, Kristian Fæste, Mathias Marcussen, Morten Haastrup Jensen, Jacob ”Taz” Sørensen, Henrik
Bødker og Derrick Nissen.
Fraværende: Patryk Wolanski og Erik ”Mummi” Knudsen (holdleder).

NOrdicBet-Ligaholdet efterår 2014

Jørgensen & Utoft a-s
Jern og stål engros

Nordkajen 29
DK 7100 Vejle
Telefon 76 42 98 98
Telefax 76 72 98 80
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Træningskampe - efterår 2014
Cheftræner Tonny Hermansen havde arrangeret fem træningskampe som optakt til
efterårssæsonen i NordicBet Ligaen. VB indledte mod lokalrivalerne AC Horsens i Korning, inden FC Fredericia og Hamburger SV
U/23 ventede i en miniturnering på et solbeskinnet Vejle Stadion. Under mere fugtige
forhold i VB Parken fik VB sommerens første
testsejr mod oprykkerne fra Skive IK, inden
Marienlyst i den sidste forberedelseskamp
blev slået 2-1 på Vejle Stadion.
04-07-2014

AC Horsens – Vejle Boldklub
2-2 (1-2)
Morten Haastrup Jensen, Viljormur Davidsen (46. Marten
van Ittersum), Niels Bisp Rasmussen (46. Jonatan Neftali),
João Pereira (83. Niels Bisp Rasmussen), Daniel Norouzi,
Henrik Bødker, Simon Nagel, Christian Sivebæk (46. Denis
Fazlagic), Hakan Redzep (46. Jonas Hebo Rasmussen), Kim
Elgaard (57. Andreas Albers Nielsen (75. Viljormur Davidsen)), Andreas Albers Nielsen (46. Anders Kaagh)
Kampens gang:
02. 0-1 Niels Bisp Rasmussen
09. 1-1 Martin Lund
12. 1-2 Hakan Redzep
52. 2-2 Troels Kløve

Borgerforeningen og Idrætsforeningen i
Korning var arrangører, da Vejle Boldklub
og AC Horsens på stadion i den lille by indledte sommerens forberedelser til efteråret
i NordicBet Ligaen. Niels Bisp Rasmussen
scorede hurtigt til 1-0 på et fint spark efter
en VB-dødbold, mens Martin Lund sørgede
for udligning efter 9 minutter. Tre minutter senere scorede Hakan Redzep til 2-1
tæt under mål på oplæg fra Andreas Albers
Nielsen. AC Horsens’ Troels Kløve fik udlignet til slutresultatet 2-2, da han straffede et
VB-boldtab midt på banen. Resultatet var et
godt billede af en jævnbyrdig test mellem
de to mandskaber. VB havde efter pausen
FC Sydvest-spilleren Marten van Ittersum i
aktion.
12-07-2017

Træningsturnering på Vejle Stadion
VB var på en solbeskinnet lørdag midt i juli
værter for en træningsturnering med deltagelse af naboerne FC Fredericia og den
tyske storklub Hamburger SV’s U/23-hold fra
regionalligaen. De tre hold mødtes alle indbyrdes i kampe á 2 x 30 minutter. VB spillede
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VB’s Ole Bisp Rasmussen i en duel mod FC Fredericias Thomas Mikkelsen i 0-0-kampen mod naboerne
i træningsturneringen på Vejle Stadion.

0-0 mod begge mandskaber i chancefattige
opgør. VB benyttede følgende spillere i de
to kampe: Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp
Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Christian Sivebæk, Jonas Hebo
Rasmussen, Denis Fazlagic, Andreas Albers
Nielsen, Anders Kaagh, Jonatan Neftali,
Daniel Norouzi, Kim Elgaard, Jeppe Hansen.
Fra det 45. minut i kampen mod Hamburger
SV indskiftede VB Mathias Glintborg (1995)
fra Næsby. Målmanden havde trænet med
VB i ugen op til kampen.
FC Fredericias kamp mod Hamburger SV sluttede 1-1. Andreas Moos og Mohamed Gouadia scorede målene.
15-07-2014

Vejle Boldklub – Skive IK
2-1 (1-1)
Morten Haastrup Jensen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan
Neftali (46. Daniel Norouzi), João Pereira, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde, Christian Sivebæk (46. Denis Fazlagic),
Jonas Hebo Rasmussen (70. Patrick Rasmussen), Hakan Redzep (46. Henrik Bødker), Kim Elgaard (60. Jeppe Hansen),
Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
37. 0-1 Mikkel Cramer
41. 1-1 Hakan Redzep
69. 2-1 Andreas Albers Nielsen

På bane 1 i VB Parken vandt VB 2-1 over
divisionsoprykkerne Skive IK. Mikkel Cramer
headede SIK foran efter hjørne, men Hakan
Redzep fik hurtigt udlignet. Midtbanespil-

Derrick Nissen med bolden mod en Marienlyst-spiller på Vejle Stadion. VB vandt træningskampen 2-1.

lerens spark strejfede en Skive-fod og gik i
mål. 2-1 målet var iscenesat af Jeppe Hansen
og Denis Fazlagic, men afsluttet af den tidligere Skive-spids Andreas Albers, der afgjorde
kampen med målet til 2-1.
19-07-2014

Vejle Boldklub – Marienlyst
2-1 (0-1)
Morten Haastrup Jensen, Niels Bisp Rasmussen (59. Derrick
Nissen), Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi (67:
Viljormur Davidsen), Simon Nagel (59. Jeppe Hansen), Henrik Bødker, Christian Sivebæk (46. Kim Elgaard), Jonas Hebo
Rasmussen (46. Hakan Redzep), Denis Fazlagic (79. Patrick
Rasmussen), Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
43. 0-1 Nick Hansen
69. 1-1 Viljormur Davidsen
80. 2-1 Patrick Rasmussen

I den sidste testkamp inden sæsonpremieren
mod Brønshøj, fik VB en kneben sejr mod
Marienlyst. Så tæt behøvedes det slet ikke
at have været, da VB havde rigeligt med
chancer til flere mål. Marienlyst testede Nick
Hansen i kampen, og han scorede til 0-1 på
en flugter. Efter pausen var det Viljormur
Davidsen, der flugtede og sørgede for 1-1.
Netop indskiftede Patrick Rasmussen scorede
fra tæt hold til 2-1 ti minutter før tid, da han
udnyttede et indlæg fra Viljormur Davidsen
i venstre side. På reservebænken for vejlenserne sad målmanden Mathias Rosenørn, der
havde trænet med holdet i ugens løb grundet en skade til Kristian Fæste.
Lars Christensen

Tlf. 29 38 67 76
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1. division – efterår 2014
Det er sidstehåndsindtrykket, der altid står
stærkest. Så lad os endelig dvæle rigtig længe ved VB’s sejr i lokaldebyet mod AC Horsens i årets sidste kamp. Og glæde os…
Dronning Elisabeth udnævnte i sin tid 1992
til at være et annus horribilis for Storbritannien, men det må stå som et helt jubelår i
sammenligning med 2014 for Vejle Boldklub.
Voldsomme økonomiske problemer uden for
banen, der truede klubbens eksistens, farvel
til træner, sportschef, direktør og pressemedarbejder. Horribelt elendige præstationer
inden for linjerne – specielt i Nørreskoven som periodevist bragte holdet under nedrykningsstregen. Jo, lad glæden over sejren over
De Gule vare hele vinterpausen…!
VB var igennem et forholdsvist stille transfervindue hen over sommeren. Lasse Kronborg
gik til Fredericia, Rasmus Hansen efter endt
lejeaftale tilbage til Randers (og derefter til
Hobro), Johannes Madsen og Morten Koch
Nielsen ligeledes efter endt lejeaftale tilbage
til FCM, Nicolaj Agger til Silkeborg og Kaimar
Saag til Assyriska i den næstbedste svenske
række
Ind kom i stedet Simon Nagel fra Viborg,
Anders Kaagh fra HB Køge, Jonas Hebo Rasmussen fra Hvidovre, og den tidligere VB’er
Kim Elgaard, siden Fredericia og Hobro, kom
tilbage til Nørreskoven. Med Kristian Fæstes
langvarige skadespause blev det nødvendigt med målmandsforstærkning i sæsonen,
hvorfor den polske keeper Patryk Wolanski
blev lejet i FC Midtjylland. Polakken holdt
dog kun to kampe, hvorefter han skadet
returnerede til Ulvene.
De fem træningskampe op til efterårssæsonen – læs herom andetsteds – gav to sejre
samt tre uafgjorte.
VB lagde planmæssigt ud ved i premieren
at slå Brønshøj hjemme. Herefter begyndte
problemerne. Spillet fungerede ikke, og skaderne begyndte at hobe sig op. Krisen var
tydeligst i Nørreskoven, hvor det efter sejren
over Hvepsene kun blev til et enkelt point
mod AB og ellers lutter nederlag inden den
allersidste kamp mod Den Gule Fare.
Klubben havde gennemført en vellykket
aktieemission i foråret, men kort efter choksejren i Aarhus efter en flot forsvarsindsats
kom bestyrelsens meddelelse om, at klubben var i alvorlige økonomiske vanskelighe28

der. Bestyrelsen havde ikke kunnet opfylde
sin firepunktplan for efterårsbudgettet, og
såfremt der ikke akut blev tilført økonomiske
midler, måtte bestyrelsen den 1. oktober indgive begæring om en rekonstruktion af selskabet med den konsekvens, at VB ville blive
tvangsnedrykket til Danmarksserien.
Meddelelsen sendte chokbølger gennem
Fodbolddanmark, og skal man uddrage
noget positivt af affæren, må det være den
bølge af interesse, varme og sympati, der
skyllede ind mod Nørreskoven. Som Jyllandspostens Thye-Petersen skrev, hører konkurser
til dagens orden i sportsverdenen, men VB er
netop ikke en hvilken som helst klub.
Det hele medførte også en stærkt følelsesmæssig oplevelse omkring det, der kunne
blive VB’s foreløbig sidste kamp i topfodbold, opgøret på Vejle Stadion mod Skive,
hvor TV, alle landsdækkende medier og 5000
tilskuere var på plads.
VB blev økonomisk reddet i halvtolvte time,
men spillet haltede stadig gevaldigt, og bunden blev nået med nederlaget på hjemmebane mod bundkonkurrenterne fra FC Roskilde.
Direktør Per Olesen havde trukket sig tilbage
efter den økonomiske redning, og nu skilte
klubben sig af med træner Tonny Hermansen
og sportschef Mads Bro Hansen.
Assistenttræner Klebér Sarenpää overtog
roret med den hidtidige U/19 træner Søren
Vie Clausen ved sin side, og selv om der stadig var nedture – store nedture – så har en vis
optimisme sneget sig ind i truppen. Gejsten
er vendt tilbage, og de to sejre under Sarenpäa har været nok til, at holdet lige netop er
kravlet op over stregen og kan overvintre på
en niendeplads.
Uden for linjerne har en ny bestyrelse, en ny
daglig ledelse i Brian Kristensen samt Steen
og Helle Thychosen, skabt ro, og det lange
seje træk mod bedre tider kan nu begynde.
Og lad os så stadig mindes sejren over Horsens…!

Vejle  Boldklubs  kampe  –  efterår 2014

Kampens gang:
10. 0-1 Sebastian Dalgaard
(straffespark)
37. 1-1 Viljormur Davidsen
65. 2-1 Christian Sivebæk
Rødt kort:
28. Kasper Sørensen, Brønshøj
90. Aleksandar Lazarevic, Brønshøj
Dommer: Jesper Nielsen
Tilskuere: 1051
Debutanter: Simon Nagel, Jonas
Hebo Rasmussen, Anders Kaagh

Dommer Jesper Nielsen viser Brønshøjs Kasper Sørensen det røde kort allerede i 1. halvleg, mens Jonatan
Neftali ser til.

26-07-14

Vejle Boldklub - Brønshøj 2-1 (1-1)
Morten Haastrup Jensen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, João Pereira, Viljormur Davidsen, Christian Sivebæk (77. Kim
Elgaard) Henrik Bødker, Simon Nagel, Jonas Hebo Rasmussen (73. Anders Kaagh), Denis Fazlagic, Andreas Albers Nielsen (90.
Kristian Gaarde)

Det blev den ventede premieresejr til VB.
Brønshøj havde henover sommeren mistet en
del spillere samt sin karismatiske træner Bo
Henriksen til ACH, og Hvepsene gjorde det
heller ikke nemmere for sig selv, da Kasper
Sørensen inden den halve time så rødt for
overfald på Christian Sivebæk. Ja, københavnerne måtte endog slutte med ni mand på
banen, da Lazarevic i slutminutterne fik sit
andet gule kort.
De gul- og sortstribede kom dog foran allerede med en halv snes minutter spillet på

straffe dømt for hands mod Viljormur Davidsen. Inden pausen fik samme Davidsen dog
med et fladt skud udlignet efter hjørne.
Et ganske vist ikke overdådigt spillende VBhold sad på alt efter pausen mod trætte og
lavtstående sjællændere, og Christian Sivebæk kunne da også score sejrsmålet, da han
støvede af efter et Fazlagic-forsøg på opstanderen.
VB kunne give debut til samtlige sine nyerhvervelser samt comeback til Kim Elgaard
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Kampens gang:
19. 0-1 Denis Fazlagic
85. 1-1 Thomas Mikkelsen
Dommer: Morten Krogh
Tilskuere: 1483
Jubilar: Andreas Albers Nielsen, 100 kampe

Målscorer Denis Fazlagic i midten tiljubles af Andreas Albers Nielsen og Jonas Hebo Rasmussen,
efter at have bragt VB foran 1-0 på Monjasa Park.

03-08-14

FC Fredericia - Vejle Boldklub 1-1 (0-1)
Morten Haastrup Jensen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi, Henrik Bødker (76. Anders
Kaagh), Simon Nagel, Christian Sivebæk (58. Kim Elgaard), Jonas Hebo Rasmussen (58. Kristian Gaarde), Denis Fazlagic,
Andreas Albers Nielsen

Et uafgjort resultat, der ikke kunne bringe
oddssætterne i effekt – sådan går det jo gerne på Monjasa Park.
Vejlenserne kom bedst ud til kampen og
kunne ret hurtigt bringe sig foran, da Jonas
Hebo sendte Fazlagic af sted i dybden og
rapfoden svigtede ikke mod målmand Jakob
Køhler.
I en kamp uden de store chancer opgav VB nu
det fremadrettede spil, og fredericianerne

overtog styringen. Man måtte dog helt hen
til det 85. minut, før den fortjente udligning
faldt på et hovedstød af ex VB’eren Thomas
Mikkelsen.
”Vi spiller rigtig godt de første 25 minutter
og har fint styr på kampen, men efter scoringen falder vi i niveau og går en lille smule i
stå – og helt i stå efter pausen,” udtalte jubilar Andreas Albers efter lokalopgøret.

08-08-14

Vejle Boldklub – HB Køge 1-3 (1-2)
Morten Haastrup Jensen, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Jonatan Neftali, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk, Henrik
Bødker, Simon Nagel (58. Kristian Gaarde), Jonas Hebo Rasmussen (58. Hakan Redzep), Denis Fazlagic (72. Anders Kaagh),
Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
27. 0-1 Philip Zinckernagel
40. 1-1 Andreas Albers Nielsen (straffespark)
44. 1-2 Brandão dos Santos
90. 1-3 Brandão dos Santos
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 1872
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VB tabte skuffende til et i forhold til forrige
sæson stærkt forandret Køge-mandskab.
Sjællænderne kunne mønstre et par nye brasilianere, som voldte værterne problemer.
Gæsterne kom foran efter en lille halv time,
da Philip Zinckernagel vandt en duel med
Jonatan Neftali. Vejlenserne fik dog chancen
for at komme tilbage i kampen, da Andreas

Albers inden pausen kunne udligne på straffe, men i stedet for at gå til pausen med et
fornuftigt resultat, sløsede VB’erne ved en
HB Køge-dødbold, og Brandão kunne sørge
for en ny Køge-føring.
Værterne pressede på for udligning mod til
sidst trætte østsjællændere, og Redzep og
Gaarde havde gode indhop, men nærmere
end et stolpeskud af sidstnævnte nåede
hjemmeholdet ikke. I stedet cementerede
Brandão sejren i overtiden.
”Det er for dårligt, der skal gå en time, inden
vi får lagt presset,” erkendte træner Tonny
Hermansen efter kampen.
Christian Sivebæks direkte oppasser, HB Køges Kristian Pedersen, havde overtaget i duellerne med
VB-kanten, men her er de begge på vej mod jorden
i aftenkampen på Vejle Stadion den 8. august.

17-08-14

FC Roskilde - Vejle Boldklub 2-2 (1-0)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker, Kristian Gaarde
(74. Anders Kaagh), Christian Sivebæk, Simon Nagel (67. Jonas Hebo Rasmussen), Denis Fazlagic (46. Hakan Redzep), Andreas
Albers Nielsen

VB var bagude to gange, men alligevel lykkedes det at taget point med hjem fra domkirkebyen.
Værterne var i kampens begyndelse bedst til
at håndtere det uvenlige vejrlig med regn og
blæst. Og ligesom gæsterne endelig var ved
at få en smule greb om spillet, kom oprykkerne foran, da Lars Brøgger omsatte Emil
Nielsens aflevering i mål.
Hakan Redzep blev indskiftet i pausen, og
han behøvede kun fire minutter til på Davidsens aflevering at udligne Roskildes føring.

Sjællænderne kom dog på ny foran efter
en god time, da Casper Andersen scorede
efter en række riposter efter hjørne. Endnu
engang fik vejlenserne dog – ikke ufortjent
– udlignet, da Christian Sivebæk kunne heade Viljormur Davidsens indlæg i mål. Trods
muligheder i begge ender stod pointdelingen ved magt.
”Jeg godkender 2. halvleg, hvor vi bliver
meget mere fremadrettede,” konstaterede
Tonny Hermansen efter kampen.

Kampens gang:
38. 1-0 Lars Brøgger Hansen
49. 1-1 Hakan Redzep
64. 2-1 Casper Andersen
76. 2-2 Christian Sivebæk
Dommer: Benjamin Leander
Tilskuere: 943

Hakan Redzep jubler over udligningen til 1-1 kort inde i 2. halvleg.
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24-08-14

Lyngby - Vejle Boldklub 0-0
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira (75. Niels Bisp Rasmussen), Viljormur Davidsen, Henrik
Bødker (55. Hakan Redzep), Kristian Gaarde, Christian Sivebæk (56. Denis Fazlagic), Simon Nagel, Jonas Hebo Rasmussen,
Andreas Albers Nielsen
Dommer: Casper Thorsøe Jr.
Tilskuere: 1171

Et hårdt arbejdende VB-mandskab fik et
godt point med sig hjem fra formstærke
Lyngby. Spillet var bestemt ikke smukt, og de
blåblusede var det bedste hold og havde de

fleste chancer, men gæsterne kæmpede for
sagen og fik spillet til nul.
”Vi forsvarer os godt, men får jo ikke rigtig
skabt noget offensivt, så vi er tilfredse med
pointet,” slog målmand Morten Haastrup
fast efter opgøret.

29-08-14

Vejle Boldklub – AB 1-1 (0-1)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, Niels Bisp Rasmussen (73. Daniel Norouzi), Viljormur Davidsen,
Simon Nagel, Kristian Gaarde, Hakan Redzep (57. Kim Elgaard), Jonas Hebo Rasmussen (46. Anders Kaagh), Denis Fazlagic,
Andreas Albers Nielsen

Pereira, Bødker og Sivebæk var skadesplaget,
og Bisp, Redzep og Fazlagic spillede i deres
sted. VB spillede en ringe 1. halvleg, og akademikerne kunne fortjent nyde pauseteen
med en føring i ryggen, da Linus Olsson scorede på en omstilling efter en god halv time.
Vejlenserne med Kaagh på banen efter pausen og dermed med to angribere satte lidt
mere tryk på, og Andreas Albers kunne for-

tjent udligne på et flot hovedstød efter et
perfekt Derrick Nissen-indlæg. Begge hold
havde muligheder for at afgøre en dog ikke
mindeværdig kamp, men det blev ved endnu
et remis til vejlenserne.
”Måske den værste halvleg, jeg har oplevet,” beskrev Tonny Hermansen de første 45
minutter…

Kampens gang:
34. 0-1 Linus R. Olsson
62. 1-1 Andreas Albers Nielsen
Dommer: Eiler Rasmussen,
Færøerne (Nordisk Dommerudveksling)
Tilskuere: 1344

AB’s Jannich Storch bokser væk i eget felt, mens Andreas Albers Nielsen og Hakan Redzep ser til. ABdebutant Nabil Aslam overvåger situationen yderst til højre, mens Max Mölder bakker sin målmand op.
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Efter et ti måneder
langt skadesforløb,
gjorde publikumsyndlingen Jacob ”Taz”
Sørensen comeback i
hjemmekampen mod
Vendsyssel.

Kampens gang:
54. 0-1 Rune Frantsen
66. 0-2 Jens-Kristian Sørensen
Dommer: Michael V. Jensen
Tilskuere: 1363

04-09-14

Vejle Boldklub – Vendsyssel FF 0-2 (0-0)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, Ole Bisp Rasmussen (71. Jonas Hebo Rasmussen), Daniel Norouzi,
Christian Sivebæk (76. Jacob ”Taz” Sørensen), Henrik Bødker, Kristian Gaarde (63. Simon Nagel), Denis Fazlagic, Anders
Kaagh, Andreas Albers Nielsen

Pereira og Niels Bisp var ude med skader og
Davidsen med Færøerne, så Ole Bisp måtte
kaldes hjem fra U/19-landskamp, så han kunne danne træde ind i VB’s midterforsvar med
Neftali.
VB kæmpede såmænd bravt, men skabte
ikke noget, og så kunne Ove Christensens
mandskab rejse hjem til Vendsyssel med alle
tre point – skabt på vendeboernes eneste to

chancer i den uhyre chancefattige kamp. Det
første faldt på en omstilling, det andet på en
af vejlensernes akilleshæle, et hjørnespark.
Størst bifald tilfaldt Jacob ”Taz”, som gjorde
comeback efter et meget langt skadesfravær.
”Måske burde vi have været mere beregnende og være gået efter det ene point,”
efterrationaliserede Tonny Hermansen efter
kampen.

14-09-14

AC Horsens - Vejle Boldklub 3-0 (2-0)
Patryk Wolanski, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde, Christian Sivebæk (52.
Anders Kaagh), Hakan Redzep (64. Daniel Norouzi), Kim Elgaard (74. Jacob “Taz” Sørensen, Denis Fazlagic, Andreas Albers
Nielsen
Kampens gang:
15. 1-0 Jeppe Mehl
45. 2-0 Troels Kløve
47. 3-0 Troels Kløve
Dommer: Jens Maae
Tilskuere: 3357

efter at Jonatan Neftali var gledet i duellen
med Bjerregaard.
”Sindssygt skuffende, at vi ikke præsterer
bedre – trods den fine support fra vore medrejsende fans,” konstaterede Kristian Gaarde
efter lokalopgøret.

Debutant: Patryk Wolanski

VB var chanceløse den eftermiddag på CASA
Arena. Efter et begivenhedsløst første kvarter kunne André Bjerregaard spille Jeppe
Mehl op til scoring, og herefter satte de gule
sig på det hele. Med to kasser på hver side
af pauseteen lukkede Troels Kløve kampen
effektivt. Umiddelbart inden teen kunne han
med et lob overliste VB’s debuterende keeper Patryk Wolanski, polsk lejesvend fra FCM.
Og straks efter halvtid havde André Bjerregaard en ny assist – denne gang til Kløve –

VB gav i sæsonens første lokalopgør mod ”Den
Gule Fare” debut til den i FC Midtjylland-lejede
målmand, Patryk Wolanski.
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18-09-14

AGF - Vejle Boldklub 0-1 (0-1)
Patryk Wolanski, Derrick Nissen, Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi, Henrik Bødker, Simon Nagel, Denis Fazlagic
(87. Anders Kaagh), Jonas Hebo Rasmussen (57. Andreas Albers Nielsen), Viljormur Davidsen, Christian Sivebæk (67. Hakan
Redzep)
Kampens gang:
27. 0-1 Christian Sivebæk
Dommer: Morten Krogh
Tilskuere: 4881
Jubilar: Christian Sivebæk, 50 kampe

VB chokerede oddssætterne ved at slå rækkens forhåndsfavoritter 1-0 på NRGI Park.
Tonny Hermansen havde rystet posen godt
og grundigt efter blamagen i Horsens. Henrik Bødker og Simon Nagel var blevet klar
efter skader, og i startformationen var der
også fundet plads til Daniel Norouzi og Jonas
Hebo. Ud var gledet Kristian Gaarde (skadet),
Andreas Albers, Hakan Redzep og Kim Elga-

ard. Og så overraskede Hermansen værterne
ved at bringe Christian Sivebæk helt i front.
Og Sivebæk var det også, som blev aftenens
matchvinder efter en omstilling: Nagel erobrede bolden, Fazlagic sendte ”Siv” af sted,
og de aarhusianske forsvarere var overmatchet mod den hurtige vejlenser, som kunne
løfte bolden ind over keeper Steffen Rasmussen.
AGF var selvsagt klart mest på bolden, men
det var overraskende få åbne chancer, favoritterne egentlig fik tilspillet sig, og dem, der
var, tog polske Wolanski sig kærligt af.
”Det er ikke meget, vi er på bolden, men vi
leverer noget af det bedste forsvarsspil i lang
tid,” slog en glad jubilar og matchvinder
Sivebæk fast efter sejren.

26-09-14

Vejle Boldklub - Skive 1-2 (0-1)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen (54. Anders Kaagh), João Pereira, Jonatan Neftali, Daniel Norouzi (86. Ole Bisp
Rasmussen), Denis Fazlagic, Henrik Bødker, Simon Nagel, Viljormur Davidsen, Christian Sivebæk (69. Jacob ”Taz” Sørensen),
Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
30 0-1 Mads Eriksen
60. 0-2 Mikkel Jespersen
86. 1-2 Anders Kaagh
Dommer: Henning Jensen
Tilskuere: 5011
Jubilar: Henrik Bødker, 50
kampe

Fra venstre Henrik Bødker, Andreas Albers Nielsen, Viljormur Davidsen, Jonatan Neftali og João Pereira i
den så omtalte hjemmekamp mod Skive. Det var forgæves fight fra de fem VB’ere – Skive vandt 2-1.
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En nærmest surrealistisk kamp. Med konkursen hængende som et Damoklessværd over
hovedet kunne kampen blive den sidste divisionskamp for VB i denne omgang. Opgøret
tiltrak sig derfor national interesse og en
utrolig pressebevågenhed og blev også – i
øvrigt på opfordring fra VB-legenden Ulrik le
Fevres søn Thomas – i sidste øjeblikket ophævet til TV-kamp. Spillerne havde købt kampen, og over 5000 vejlensere var valfartet til
Nørreskoven for at yde støtte i nødens stund.
Efter nederlaget – for det blev det – blev
fanblokken stående i tre kvarter og hyldede deres hjerteklub. En i sandhed gribende

aften.
Afklarede skibonitter havde overtaget mod
nervøse vejlensere, og efter deres syvende
hjørnespark kunne Mads Eriksen udnytte en
for kort Haastrup-udboksning til at bringe
gæsterne foran. Samme Haastrup var med
igen – og resten af sæsonen – efter en skade
til lejesvenden Wolanski.
Skive trak sig tilbage, men VB magtede ikke
at skabe åbne chancer trods spilovervægten.
Efter en time kunne Mikkel Jespersen bringe
udeholdet på 2-0 på et langskud. Indhopper
Kaaghs reducering i slutminutterne efter
hjørne forblev kosmetisk.

06-10-14

Viborg FF – Vejle Boldklub 1-1 (0-1)
Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi, Simon Nagel, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker, Andreas Albers Nielsen (79. Anders Kaagh), Kim Elgaard (59. Jacob ”Taz” Sørensen), Christian Sivebæk
(86. Jonas Hebo Rasmussen)
Kampens gang:
25. 0-1 Viljormur Davidsen
55. 1-1 Sebastian Andersen
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 2830

VB tjente på Viborg Stadion et godt point
mod rækkens tophold. Der stod VFF på det
meste før pausen, men gæsterne stod godt
og kompakt organiseret, og stik imod spillet
kunne vejlenserne gå til pause med en 1-0
føring, på det mål, Viljormur Davidsen sco-

rede efter 25 minutter. Sivebæk spillede perfekt op til færingen, som scorede fladt.
Fortjent var det selvfølgelig, at Sebastian
Andersen kunne heade udligningen ind ti
minutter efter pausen, men trods periodevis
skydetelt i VB’s straffesparksfelt red de rødblusede stormen af og kunne tage hjem med
det ene point.
”Vi fulgte vores gameplan og stod godt i
vores kæder, så lidt ærgerligt, vi ikke kunne
holde forspringet,” sagde målscorer Davidsen efter kampen.

12-10-14

HB Køge - Vejle Boldklub 1-1 (0-0)
Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, Niels Bisp Rasmussen (79. Patrick Rasmussen), João Pereira,
Simon Nagel, Jacob ”Taz” Sørensen (63. Hakan Redzep), Andreas Albers Nielsen, Henrik Bødker, Kim Elgaard (72. Jonas Hebo
Rasmussen), Anders Kaagh
Kampens gang:
58. 1-0 Bruninho da Silva
88. 1-1 Andreas Albers Nielsen
Dommer: Morten Krogh
Tilskuere: 943

Retfærdigheden skete fyldest, da Andreas
Albers med to minutter igen kunne heade
Hakan Redzeps indlæg i mål, så VB kunne
tage et fortjent point med sig hjem i bussen
fra Herfølge.
Vejlenserne var startet bedst og havde de
største og de fleste chancer i den målløse 1.

halvleg. Men HB Køge var det, der et kvarter efter pausen kunne bringe sig foran, da
brasilianeren da Silva sparkede fladt ind bag
Haastrup efter et dumt VB-boldtab.
Efter Albers’ udligning var der i de døende
minutter chancer til begge hold, men det
blev ved et fair uafgjort resultat.
Andreas Albers glædede sig efter kampen
over endelig atter at være kommet på måltavlen, men ærgrede sig alligevel: ”Vi bør
være foran efter 1. halvleg, men får ikke scoret, og så forærer vi dem et dumt mål, hvorefter det bliver lidt op ad bakke.”
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Kampens gang:
03. 0-1 Lars Brøgger Hansen
67. 0-2 Lars Brøgger Hansen
Dommer: Lars Skibild Jensen
Tilskuere: 1587

Lars Brøgger Hansen, udenfor billedet, har netop headet FC Roskilde foran 1-0 i kampen på Vejle Stadion
den 18. oktober. Daniel Norouzi og Simon Nagel ærgrer sig, mens FCR-spilleren Robert Larsen glæder sig.
En sammenbidt Tonny Hermansen ser til, i det der blev hans sidste kamp på Vejle Stadion som cheftræner
for VB. FC Roskilde vandt 2-0 den 18. oktober

18-10-14

Vejle Boldklub – FC Roskilde

0-2 (0-1)

Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen, Viljormur Davidsen, Daniel Norouzi, Simon Nagel (64.
Anders Kaagh), Jacob ”Taz” Sørensen (72. Jonas Hebo Rasmussen), Henrik Bødker, Andreas Albers Nielsen, Kim Elgaard (46.
Kristian Gaarde), Christian Sivebæk

Efter en rædselsfuld præstation tabte VB
”seks point-opgøret” mod bundrivalerne
fra Roskilde og dumpede dermed ned under
nedrykningsstregen. Nederlaget betød også,
at træner Tonny Hermansen fik silkesnoren
og erstattedes af assistenttræner Klebér
Sarenpää.
Hjemmeholdet, der var uden skadesramte
Pereira, Nissen og Fazlagic samt karantæneramte Neftali, fik – som så ofte denne sæson
– den værst tænkelige start og kom bagud,
endnu før mange tilskuere havde fundet på

plads. Ole Bisp blev snydt af hyperfarlige Emil
Nielsen, og Lars Brøgger kunne pande venstrekantens indlæg i mål.
VB var efterfølgende en del på bolden, men
helt ufarlige. Værterne forsøgte sig med en
del ommøbleringer efter pausen, men sjællænderne var fremdeles farligst, og Lars
Brøgger kunne lukke og slukke med endnu
en scoring.
For at fuldende tristessen lykkedes det
Andreas Albers at brænde et straffespark i
de dørende minutter.

26-10-14

FC Fredericia - Vejle Boldklub

1-3 (0-1)

Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, Niels Bisp Rasmussen, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde,
Henrik Bødker, Christian Sivebæk (90. Patrick Rasmussen), Hakan Redzep (73. Kim Elgaard), Jacob ”Taz” Sørensen (73. Daniel
Norouzi), Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
11. 0-1 Viljormur Davidsen
63. 0-2 Ole Bisp Rasmussen
82. 1-2 Sebastien Ibeagha
90. 1-3 Andreas Albers Nielsen (straffespark)
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 1327

Klebér Saarenpää stod for første gang i spidsen for
VB i udekampen mod FC Fredericia den 26. oktober.
Til højre assistenttræner Søren Vie Clausen.
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Klebér Sarenpää fik en perfekt start i cheftrænersædet, da VB vandt lokalopgøret bag
jordvoldene på Monjasa Park. I forhold til
Roskilde-kampen var Neftali med for Norouzi, Hakan Redzep for karantæneramte Nagel
og Sivebæk med for Elgaard.
Gæsterne fik en perfekt start, da Viljormur
Davidsen allerede med en halv snes minutter
spillet flot kunne sparke sit hold foran fra 20
m. Målet betød et dominerende VB-mandskab resten af halvlegen.
Fredericia fik momentum efter pausen, men
VB ”stroke back”, da Ole Bisp med sit første
seniormål kunne pande udeholdet på 2-0.

Sebastien Ibeagha skabte en smule spænding
mod slutningen med sit reduceringsmål, men
Andreas Albers kunne lukke kampen definitivt med en scoring fra 11 m pletten, efter at
hjemmeholdets keeper Jakob Køhler havde
væltet Christian Sivebæk.
”Holdet havde arbejdet meget med, hvordan de skulle bygge spillet op. Vi så gerne, at
afleveringerne blev længere og langs jorden,
forklarede VB’s nye nr. 1 på trænerposten,
Klebér Saarenpää. ”Og så betyder det helt
sikkert meget, om man scorer det første mål.
Resultatet kom til at styre kampen.”

02-11-14

Vejle Boldklub – Vendsyssel FF 0-4 (0-2)
Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, Niels Bisp Rasmussen (46. João Pereira), Daniel Norouzi, Simon
Nagel, Kristian Gaarde, Christian Sivebæk, Hakan Redzep, Jacob »Taz« Sørensen (75. Jonas Hebo Rasmussen), Andreas Albers
Nielsen (49. Anders Kaagh)

Efter sejren i Fredericia og den fine præstation i pokalkampen mod AaB kom VB i den
grad ned på jorden igen, da holdet blev
udstillet på eget græs af Ove Christensens
vendelboer. Frygtelige individuelle fejl af
hjemmeholdet gjorde det ikke særligt svært
for topholdet nordfra.
Morten Haastrup lagde for ved at lade et
hjørnespark gå direkte i mål, og Simon Nagel
fulgte op med et boldtab, der gav Hjalte Bo

Nørregaard mulighed for at score til 2-0.
Efter pausen var det Joãõ Pereiras tur til at
miste bolden, så Rune Frantsen kunne gøre
det til 3-0, inden den gamle VB’er Chris
Sørensen sænkede et direkte frispark til
4-0. Morten Haastrup havde tre mand-modmand-redninger, så det kunne såmænd være
gået endnu værre for de modløse VB’ere.
”Vi løber lige ind i kniven!” kunne Saarenpää konstatere efter den triste oplevelse.

Kampens gang:
21. 0-1 Buster Munk
29. 0-2 Hjalte Bo Nørregaard
64. 0-3 Rune Frantsen
72. 0-4 Chris Sørensen
Dommer: Casper Thorsøe Jr.
Tilskuere: 1412

Simon Nagel med bolden i hjemmekampen mod Vendsyssel FF. Bag ham udeholdets Rune Frantsen.
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06-11-14

AGF - Vejle Boldklub

4-0 (2-0)

Morten Haastrup Jensen, Daniel Norouzi, Jonatan Neftali, Ole Bisp Rasmussen, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker (61. Jonas
Hebo Rasmussen), Kristian Gaarde, Christian Sivebæk, Hakan Redzep (46. Jacob ”Taz” Sørensen), Simon Nagel, Patrick Rasmussen (46. Anders Kaagh)
Kampens gang:
08. 1-0 Kim Aabech
24. 2-0 Mate Vatsadze
48. 3-0 Helgi Danielsson
76. 4-0 Kim Aabech
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2644

Forhåndsstorfavoritterne til oprykning havde
på dette tidspunkt først i november bestemt
ikke forkælet sit stærkt skrumpende hjemmepublikum på NRGI Park, men De Hvi’e
fik denne aften tanket selvtillid mod stærkt
underlegne vejlensere.
De monumentale skadesproblemer var igen
vokset hos bundholdet, som inden kampen
kunne føje Niels Bisp og Andreas Albers til

lazarettet.
Hjemmeholdet kom straks foran ved en af
VB’s svagheder: hjørnespark, og Vatsadze
kunne øge til 2-0 efter at have snydt Norouzi.
De rødblusede var smigrende kun bagud
med to ved pausen, men et forsøg på at
vende kampen med en dobbeltudskiftning i
pausen blev straks tilintetgjort efter et kort
AGF-hjørne – 3-0 ved Danielsson. Overlegne
AGF nøjedes herefter med det pragtmål, Kim
Aabech bankede ind fra 25 m.
Skønt VB mod slutningen brændte et par
endog meget store chancer, kunne man ikke
være uenig med Christian Sivebæk, som efter
kampen fastslog: ”AGF var tre, fire og fem
niveauer bedre på bolden, end vi var.”

15-11-14

Vejle Boldklub – Viborg FF

0-1 (0-0)

Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Henrik Bødker, Niels Bisp Rasmussen, Daniel Norouzi, Kristian Gaarde, Simon
Nagel (83. Kim Elgaard), Christian Sivebæk, Jonas Hebo Rasmussen (81. Anders Kaagh), Jacob »Taz« Sørensen, Andreas Albers
Nielsen

Kampens gang:
74. 0-1 Martin Svensson (straffespark)
Rødt kort:
73. Jacob ”Taz” Sørensen, VB
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 1306

Brødrene Bisp i hjemmekampen mod Viborg. I forgrunden storebror Niels Bisp, der passes op af Stankov
og Babajide Ogunbiyi.
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Om end VB for fjerde kamp i træk måtte
gå fra banen uden at have scoret og endnu
engang stå
tomhændet tilbage, var der dog en tydelig
”Aufwärtstrend” at spore. Hjemmeholdet
bød det stærke tophold op til dans, og skønt
Viborgs sejr var fortjent, kunne vejlenserne
godt have fået et point.
VB’s skadessituation var ikke forbedret – og
Viljormur Davidsen tilmed på rejse med det
færøske landshold - og på bænken sad blot
fem spillere, deriblandt reservekeeper Mathias Marcussen og U/19 spiller Casper Bruun…!
VB var fint med i kampen, og Andreas Albers

havde den største chance til hjemmeholdet.
I den modsatte ende voldte kampens bedste
spiller, Viborgs mørke angriber Serge Deble,
VB-forsvaret problemer.
Viborg-dominansen blev tiltagende mere
udtalt, men først et kvarter før tid faldt afgørelsen. Jacob ”Taz” trak i nødbremsen og så
rødt, mens Martin Svensson omsatte straffesparket til kampens resultat.
”Jeg er frustreret lige nu. Fordi jeg ikke nåede en bold i feltet, så står vi her og har tabt
0-1, sagde en slukøret ”synder” Jacob ”Taz”
Sørensen efter kampen.

24-11-14

Vejle Boldklub – AC Horsens

3-1 (1-1)

Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Henrik Bødker, Niels Bisp Rasmussen, Viljormur Davidsen, Simon Nagel (59.
Kim Elgaard), Kristian Gaarde, Christian Sivebæk, Jonas Hebo Rasmussen (77. Anders Kaagh), Daniel Norouzi, Andreas Albers
Nielsen
Kampens gang:
14. 1-0 Kristian Gaarde
20. 1-1 Jacob Berthelsen
64. 2-1 Andreas Albers Nielsen
90. 3-1 Christian Sivebæk
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 1913

VB fik en tiltrængt opmuntring at gå til
juleferie på ved med en sejr i arvefjendeopgøret at klatre over nedrykningsstregen.
ACH-træner Bo Henriksen havde inden
kampen proklameret ”monsterfodbold
mod havenisserne,” men nisserierne gik
entydigt VB’s vej, og også Henriksen måtte
erkende sejrens retfærdighed.
Kristian Gaarde bragte, allerede inden et

kvarter var spillet, hjemmeholdet i spidsen
med et pragtmål, men Jacob Berthelsen
slog hurtigt tilbage, så holdene med en
uafgjort stilling kunne gå til pause efter en
interessant 1. halvleg præget af fight og
duelspil.
Andreas Albers støvede af efter et Gaardehovedstød og bragte VB på sejrskurs efter
en god time, og i en hæsblæsende afslutning lukkede og slukkede Christian Sivebæk efter en friløber mod satsende Gule.
”Det var nøjagtig den afslutning på efteråret, vi alle havde drømt om,” sagde en
glad Klebér Sarenpää efter den flotte indsats mod økonomisk trængte AC Horsens.
Ole Kristensen

i medgang og modgang
vb sponsor siden 1978
dæmningen 10 · 7100 vejle · denmark · telefon 75 82 90 91
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Albers blev efterårets topscorer

Divisionsholdet scorede 17 mål i efterårets
18 kampe i NordicBet Ligaen. I DBU Pokalen
blev det til 6 mål i tre kampe. Andreas Albers
scorede fem mål i 17 kampe i turneringen,
mens det blev til 2 mål i DBU Pokalen. De syv
mål gør ham til efterårets topscorer. Christian Sivebæk scorede fire mål, hvilket rækker til en andenplads. VB fik i efterårets 21
kampe hjælp af et selvmål, da Kolding SC’s
Ado Hasicic i DBU Pokalkampen scorede bag
egen målmand i VB-sejren på 4-0.
I kolonnen er det specificeret, hvor mange
mål den enkelte spiller har scoret i Danmarksturneringen, DBU Pokalen, og hvor
mange mål spilleren har scoret for Vejle
Boldklub ved udgangen af efterårssæsonen
2014.
Lars Christensen

Albers jubel mod AB
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Målscorere efteråret 2014
NordicBet DBU
Ligaen Pokalen
Andreas Albers Nielsen
Christian Sivebæk
Viljormur Davidsen
Denis Fazlagic
Simon Nagel
Kim Elgaard
Selvmål
Hakan Redzep
Anders Kaagh
Ole Bisp Rasmussen
Kristian Gaarde

5
4
3
1
0
0
0
1
1
1
1

2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

I alt

Mål pr
01-12-14

7
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1

44
9
4
12
1
2
1
1
1
1
9

Tilskuere i efteråret 2014
Vejle Stadion:

Brønshøj
HB Køge
AB
Vendsyssel
Skive
FC Roskilde
Vendsyssel
Viborg
AC Horsens
I alt:
Snit:

Udebane:

1051
1872
1344
1363
5011
1587
1412
1306
1913
16859
1873

FC Fredericia
FC Roskilde
Lyngby
AC Horsens
AGF
Viborg
HB Køge
FC Fredericia
AGF

1483
943
1171
3357
4881
2830
943
1327
2644

I alt:
Snit:

19579
2175

Benyttede spillere efteråret 2014
NordicBet Ligaen
Andreas Albers Nielsen
Morten Haastrup Jensen
Simon Nagel
Christian Sivebæk
Jonas Hebo Rasmussen
Anders Kaagh
Jonatan Neftali
Henrik Bødker
Kristian Gaarde
Daniel Norouzi
Viljormur Davidsen
João Pereira
Niels Bisp Rasmussen
Kim Elgaard
Hakan Redzep
Ole Bisp Rasmussen
Denis Fazlagic
Jacob “Taz” Sørensen
Derrick Nissen
Patrick Rasmussen
Patryk Wolanski
Mads Døhr Thychosen
Jeppe Hansen

17
16
16
16
15
16
15
15
14
14
12
11
11
10
10
10
10
10
7
3
2
0
0

DBU Pokalen
3
3
3
2
3
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
2
1
2
1
0
1
1

I alt

Spillerrangliste
pr. 01-12-2014

20
19
19
18
18
17
16
16
15
15
14
13
13
13
13
13
12
11
9
4
2
1
1

118
34
19
60
18
17
132
58
48
42
43
38
49
17
24
14
95
88
36
10
2
3
8

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Vejle Boldklubs landsholdsspillere
Vejle Boldklub havde i 2014 syv spillere udtaget til landsholdsfodbold. Herunder følger overblikket over dem alle. Jeppe Hansen, der optrådte med stor succes på U/19-landsholdet i
efteråret 2014, og Viljormur Davidsen, var 2014’s mest succesfulde VB’ere i landsholdsaktion.
Det bemærkes også, at færingen Svein Knút Magnussen spillede kampe for det færøske U/17landshold, selvom han aldersmæssigt hørte hjemme på ø-nationens U/16-hold
Viljormur Davidsen
Født: 19-07-1991
Position: Forsvar
Landshold: Færøerne
A-landskampe/mål i 2014: 4/0
VB’s solide venstreback, Viljormur Davidsen, spillede fuld i alle fire
kampe det færøske A-landshold spillede i EM-kvalifikationen i efteråret 2014. Først den 7. september i hjemmebanenederlaget på 1-3 til
Finland, siden den 11. oktober, da det blev 0-2 mod Nordirland i Belfast og tre dage senere, da Ungarn vandt en smal 1-0 sejr i Torshavn.
Den 14. november spillede ø-nationen under ledelse af Lars Olsen,
årets sidste landskamp i Athen mod Grækenland. Her vandt færingerne meget overraskende 1-0 på Joan Simun Edmundsson scoring i 2.
halvleg. Sejren skabte stor glæde hjemme på Færøerne, der ikke har
været vant til mange point i kvalifikationsturneringerne.

Jeppe Hansen
Født: 03-07-1996
Position: Midtbane
Landshold: U/18, U/19
Ungdomslandskampe/mål i 2014: 10/2
Ungdomslandskampe/mål i alt: 14/2
Midtbanespilleren på Vejle Boldklubs U/19-Ligahold Jeppe Hansen
spillede 10 ungdomslandskampe i 2014. I foråret optrådte han på
U/18-landsholdet i to venskabskampe i Tyrkiet, samt i en kamp mod
Østrig i Taastrup. Efter sommerpausen rykkede den skudstærke spiller
op på U/19-landsholdet, hvor han spillede med stor succes.
Først ved en træningsturnering i Norge, hvor han var med i 2-1-sejre
over Norge og Sverige. I kampen mod Sverige scorede Jeppe Hansen
et flot mål til 1-1. Senere scorede Rezan Corlu til 2-1. I oktober spillede Danmarks U/19-landshold to venskabskampe mod Ukraine. Først
vandt danskerne 1-0 og siden blev det 2-2 mod ukrainerne. Kampene
fungerede som sidste opvarmning til første runde af EM-kvalifikationen i november i Portugal. Her vandt danskerne 1-0 over Albanien,
4-0 over Wales og tabte 1-2 til Portugal. I kampen mod Wales var det
Jeppe Hansen der scorede til 1-0. Målet var et helt fantastisk langskud,
der efterfølgende gik rundt på de sociale medier på internettet og fik
megen omtale. Danskerne fik 2. pladsen i kvalpuljen, og skal i foråret
2015 spille Eliteround om en plads ved EM-slutrunden.

Enghavevej 22B · 7100 Vejle · Telefon 71 20 71 00
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Ole Bisp Rasmussen
Født: 18-06-1996
Position: Forsvar
Landshold: U/19
Ungdomslandskampe/mål i 2014: 1/0
Ungdomslandskampe/mål i alt: 4/0
Ole Bisp Rasmussen spillede i foråret 2014 to uofficielle landskampe
på U/18-landsholdet i Qatar. I træningskampene mod Palmeiras og
Aspire spillede Ole Bisp en kamp fra start og fik et indhop. Danmark
spillede 2-2 mod Palmeiras og vandt 2-0 over Aspire.
I begyndelsen af september var Ole Bisp Rasmussen udtaget til en træningsturnering i Norge med U/19-landsholdet, men forsvarsspilleren
måtte rejse hjem uden at være kommet i kamp, da divisionsholdet
manglede forsvarsspillere til kampen mod Vendsyssel.
I oktober var Ole Bisp tilbage i landsholdsvarmen, da han spillede de
første 55 minutter i 1-0 sejren over Ukraine i Roskilde Idrætspark.

Casper Bruun
Født: 28-09-1997
Position: Forsvar
Landshold: U/18
Ungdomslandskampe/mål i 2014: 2/0
Ungdomslandskampe/mål i alt: 2/0
Casper Bruun fik debut på U/18-landsholdet i september 2014 og spillede de første landskampe i rødt og hvidt. I to venskabskampe mod
Montenegro fik danskerne to sejre. Først med 2-1 i Rødovre på Avartas hjemmebane og to dage senere med 2-0 i Brønshøj. Casper Bruun
spillede fra start i 2-1 sejren og kom ind fra bænken mod slutningen i
2-1 sejren. I begge kampe spillede han med Mads Døhr Thychosen, der
en måneds tid forinden var skiftet fra VB til FC Midtjylland.

Christian Kudsk
Født: 09-01-1998
Position: Midtbane
Landshold: U/16
Ungdomslandskampe/mål i 2014: 3/1
Ungdomslandskampe/mål i alt: 4/1
Christian Kudsk var afsted med det danske U/16-landshold to gange i
foråret 2014. Først ved en turnering i England, hvor Danmark spillede
en række kampe. Christian Kudsk var på banen i de to af dem. Første
gang i en 3-3 kamp mod Belgien, hvor han afløste Nikolaj Kirk fra FC
Midtjylland halvvejs. Danmark spillede 3-3. To dage senere begyndte
Kudsk på banen, da England slog danskerne med 4-1. Kudsk blev
udskiftet efter de første 41 minutter, hvor han byttede med Brøndbys
stortalent Nikolai Laursen.
I maj var danskerne i Ungarn til venskabskamp. Her spillede U/16landsholdet 3-3 mod ungarerne. Christian Kudsk scorede til 2-0 for
Danmark.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Agon Mucolli
Født: 26-09-1998
Position: Midtbane
Landshold: U/16, U/17
Ungdomslandskampe/mål i 2014: 13/0
Ungdomslandskampe/mål i alt: 15/0
Agon Mucolli havde et travlt 2014 i landsholdssammenhæng. Det blev
til hele 13 optrædener i rødt og hvidt. Først tre kampe ved en UEFAturnering i England med U/16-landsholdet, hvor Agon Mucolli fik to
startpladser og en indskiftning i kampene mod Belgien, England og
Spanien. I maj var han, som Christian Kudsk, med til to venskabskampe i Ungarn. Agon begyndte på banen i 2-2 kampen og blev indskiftet
i 3-3 kampen to dage senere.
Efter sommerferien var Agon Mucolli rykket op på U/17-landsholdet.
Første opgave var sommerens åbne nordiske mesterskaber i Kolding
og Nr. Aaby. Her spillede Danmarks fire kampe og sluttede på 3. pladsen, efter at have besejret England 1-0 i kampen om bronzemedaljerne. Agon Mucolli begyndte på banen i de sidste tre kampe. I den
første kom han ind allerede i pausen.
I august var U/17-landsholdet på en længere rejse til Tbilisi i Georgien
og to venskabskampe mod Georgien. Agon Mucolli spillede halvanden kamp, og måtte se danskerne vinde 1-0 og tabe 1-4.
Efterårets helt store mål for U/17-landsholdet, var første runde af kvalifikationen til EM i september. I Andorra kom Agon ind fra bænken i
3-1 sejren over værtsnationen, og ligeledes ind fra bænken i det voldsomme 1-6 nederlag til Rumænien. Danskerne kvalificerede sig ikke
videre til deltagelse i EM-slutrunden.

Svein Knút Magnussen
Født: 26-03-1999
Position: Forsvar
Landshold: Færøerne U/17
Ungdomslandskampe/mål i 2014: 7/0
Svein Knút Magnussen hørte i efteråret 2014 aldersmæssigt til på
Færøernes U/16-landshold, men han deltog i ø-nationens U/17-landskampe. Her var han med fra start i fire kampe, da Færøerne – som
Danmark – var med til de åbne nordiske mesterskaber i Kolding og
Nr. Aaby i juli/august. Færingerne tabte alle fire kampe og sluttede på
ottende og sidstepladsen. Svein Knút blev kun udskiftet i den sidste
kamp, ellers spillede forsvarsspilleren på Vejle Boldklubs U/17-Ligahold fuld tid.
Fra den 25. til den 30. september spillede Færøernes U/17-landshold
1. runde i EM-kvalifikationen i Irland. Her stod menuen på netop
Irland, Skotland og Gibraltar. Færøerne tabte 2-4 mod Irland, 0-4 mod
Skotland og spillede 0-0 mod Gibraltar. På en bedre målscore sluttede
Færøerne på 3. pladsen foran Gibraltar. Svein Knút Magnussen spillede fuldtid i alle tre kampe.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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DBU Pokalen
Efter en udsat kvartfinalekamp mod AC Horsens, levede VB stadig i DBU Pokalen 2013-14,
og lokalopgøret blev således årets første tællende kamp. VB blev på buksebag og albuer
sendt ud af turneringen med et 0-5 nederlag.
I turneringen 2014-15 havde VB lodtrækningsheldet med sig i de to første runder,
hvor modstanderne blev fundet i Jyllandsse-

rien. Kampen mod Vejgaard kom dog til at
foregå i skyggen af de mørke skyer, der på
det tidspunkt trak op over traditionsklubben.
Hermed havde Fru Fortuna dog forladt lodtrækningsbowlen, som bød på de danske
mestre fra AaB i tredje runde. Trods en fin
indsats på Vejle Stadion, måtte VB knebent
se sig slået 0-1 efter forlænget spilletid,

DBU Pokalen 2013-14
15-03-14 kvartfinale

AC Horsens – Vejle Boldklub 5-0 (2-0)
Kristian Fæste, Morten Koch Nielsen, Jonatan Neftali, João Pereira, Daniel Norouzi (62. Viljormur Davidsen), Rasmus Hansen,
Lasse Kronborg (68. Hakan Redzep), Denis Fazlagic, Kristian Gaarde (52. Kaimar Saag), Nicolaj Agger, Andreas Albers Nielsen
Kampens gang:
28. 1-0 Erik Marxen
36. 2-0 André Bjerregaard
46. 3-0 Jude Nworuh
61. 4-0 Jude Nworuh
90. 5-0 Lasse Kryger
Rødt kort: 55. Nicolaj Agger
Dommer: Jens Maae
Tilskuere: 4808
Debutant: Morten Koch Nielsen, Hakan Redzep

Kvartfinalen blev i den grad endestationen
for VB i pokalturneringen 2013-14. Den pga.
stormen ”Bodil” udsatte kamp på Casa Arena
blev en mareridtsagtig optakt til forårssæsonen. ACH var overlegne på alle parametre

og glædede de knap 5000 tilskuere med fem
kasser.
VB var nogenlunde med i starten, men da
først den tidligere VB’er Erik Marxen efter en
god halv time havde bragt sit hold foran, så
de gule sig ikke tilbage. Det gjorde det heller
ikke bedre, at gæsterne måtte spille de sidste 35 minutter i undertal, da Nicolaj Agger
fik marchordre for en hård tackling af Søren
Jensen.
”Vores præstation var for ringe. Vi får en
kæmpe opbakning fra vores fans og tilhængere, og så ender vi med at tabe 5-0 i et
lokalopgør til Horsens. Det kan vi ikke være
bekendt, og vi er ramt på vores stolthed,”
slog Rasmus Hansen fast efter kampen.

VB’s 11 udvalgte der tabte pokalkvartfinalen mod AC Horsens den 15. marts.
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DBU Pokalen 2014-15
12-08-14

KSC Harte – Vejle Boldklub 0-4 (0-2)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde, Denis Fazlagic (59. Jonas Hebo Rasmussen), Simon Nagel (70. Ole Bisp Rasmussen), Hakan Redzep, Kim Elgaard, Mads Døhr Thychosen
(59. Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
05. 0-1 Simon Nagel
33. 0-2 Denis Fazlagic
83. 0-3 Ado Hasicic (selvmål)
88. 0-4 Andreas Albers Nielsen
Rødt kort: 84. Ahmed Awad (Harte) for to gange gult
Dommer: Sandi Putros
Tilskuere: ca. 250

Boye Habekosts jyllandsseriemandskab havde ikke meget andet end god fight at stille
op i denne første runde-kamp i pokalen på
”White Harte Lane”. VB vandt sikkert efter
en professionel indsats.

Allerede efter fem minutter kunne Simon
Nagel med et fladt skud passere Hartes dygtige keeper, den tidligere VB’er Niels Mørck.
Efter en halv time øgede Denis Fazlagic ligeledes med en flad afslutning.
Gæsterne havde adskillige muligheder for at
øge føringen, mens værterne først i 2. halvleg kom til en chance. Mod slutningen sørgede et selvmål samt et Albers-hovedstød for
en standsmæssig sejr til favoritterne.
”Deres glimrende keeper holdt dem inde i
kampen inden pausen, hvor vi havde masser
af chancer. I 2. halvleg var vi ikke så koncentrerede,” konstaterede Tonny Hermansen
efter kampen.

30-09-14

Vejgaard – Vejle Boldklub 1-2 (1-0)
Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen, Ole Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Simon Nagel (46. Christian
Sivebæk), Denis Fazlagic (78. Jeppe Hansen), Jonas Hebo Rasmussen, Hakan Redzep, (53. Andreas Albers Nielsen), Kim Elgaard, Anders Kaagh
Kampens gang:
44. 1-0 Frederik Poulsen
56. 1-1 Kim Elgaard
60. 1-2 Andreas Albers Nielsen
Dommer: Michael V. Jensen
Tilskuere: ca. 300

Under nærmest surrealistiske omstændigheder skaffede VB sig mod endnu et jyllandsseriehold adgang til tredje runde af DBU
Pokalen. Kampen var berammet til netop
den dag, det skulle afgøres, hvorvidt Vejle
Boldklub ville gå konkurs eller ej, så spillere
og trænerstab havde tankerne andetsteds

henne end på Vejgaard Stadion.
Et godt kæmpende hjemmehold, som vidste, der kunne vente et lokalopgør mod AaB
i næste runde, kunne da også gå til pause
med det føringsmål, Frederik Poulsen scorede kort før halvtid.
Efter pausen satte Kim Elgaard med et hovedstødsmål og indskiftede Andreas Albers med
et halvt saksespark på fem minutter dog tingene på plads for 1. divisionsholdet.
Og da meldingen så kort før midnat om VB’s
næsten-redning kom, endte det med at blive
en fin dag for fans og ansatte.
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30-10-14

Vejle Boldklub – AaB 0-1 (0-0) (0-0)
Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, Niels Bisp Rasmussen, Daniel Norouzi, Henrik Bødker, Simon
Nagel, Kim Elgaard, Jonas Hebo Rasmussen (79. Hakan Redzep), Jacob ”Taz” Sørensen (66. Christian Sivebæk), Patrick Rasmussen (66. Andreas Albers Nielsen)
Kampens gang:
100. 0-1 Thomas Augustinussen
Dommer: Dennis Mogensen
Tilskuere: 2244

Ikke uvant for pokalturneringen, som ofte
bruges til at bringe hele truppen i spil, stillede begge hold stærkt forandret op i forhold
til seneste turneringskamp – VB havde fem,
AaB syv ændringer på holdet. VB var med en
meget fin indsats en jævnbyrdig modstander for mestrene i samtlige 120 minutter,
og kampen kunne tippe til begge sider. Og
da hverken Jonas Hebo, Patrick Rasmussen –
for første gang med fra start – eller Kim El-

gaard fik udnyttet nogle kæmpemuligheder
til hjemmeholdet, sikrede nordjyderne sig
adgang til ottendedelsfinalen med det mål,
Thomas Augustinussen halvflugtede ind fra
kanten af feltet en halv snes minutter ind i
den forlængede spilletid.
”120 minutters fodbold og alligevel en tabt
kamp var ikke lige det, vi havde brug for med
kun tre dage til næste turneringskamp mod
Vendsyssel,” konstaterede en mellemfornøjet Klebér Saarenpää, som for første gang på
hjemmebane kunne sætte sig i cheftrænersædet.
Ole Kristensen

VB-spillerne ærgrer sig gul og grøn efter det sene pokalnederlag til AaB. Fra venstre Neftali, Nagel, Elgaard
og liggende Ole Bisp.
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Reserveholdsturneringen Efterår 2014
I sæsonen 2013-2014 sad Vejle Boldklub
over i reserveholdsturneringen, da man ikke
havde de fornødne ressourcer til at deltage
i turneringen. Fra sommeren 2014 var Vejle
Boldklub dog tilbage i turneringen, hvor
man blev placeret i pulje 2, der inkluderede
holdene fra den sydlige del af Danmark. Det
var OB, SønderjyskE, Silkeborg, FC Midtjylland og Esbjerg.
Vejle Boldklub sluttede på 6. pladsen i puljen. Det blev til en score på 9-34 og blot 3
point.
Turneringen blev indledt 4. august på TREFOR Park i Odense med en udekamp mod OB.
Her var stillingen 0-0 ved pausen, og VB var
godt med. Hakan Redzep havde fine muligheder for en gæstescoring, men Emil Ousager klarede forsøgene. Med tre mål af hjemmeholdet i de sidste 45 minutter afgjorde de
kampen. OB’s tre mål blev scoret af Kristian
Weber og Lucas Jensen 2. Til opgøret havde
VB lånt målmanden Johannes Sterobo, der
var hjemme på sommerferie fra collegefodbold i USA, og den cubanske forsvarsspiller
Abel Juan Martines Colon.
Den 18. august på Vejle Stadion vandt VB
3-0 over SønderjyskE, i det der senere skulle
vise sig at blive efterårets eneste sejr i reserveholdsturneringen. I bagende solskin på
Vejle Stadion vandt et stærkt VB-hold efter
en solid præstation. Niels Bisp Rasmussen
headede Vejle foran efter et Jeppe Hansenfrispark, mens Jonas Hebo Rasmussens mål til
2-0 faldt direkte på frispark. Kim Elgaard, der
spillede en god kamp på kanten, var manden
bag det tredje mål, da han udnyttede en frispilning fra Jonas Hebo.
Et anderledes stormvejr kom VB ud for i den
efterfølgende kamp mod Silkeborg IF på
Mascot Park. SIF stillede et navnemæssigt
meget stærkt hold, mens gæsterne måtte
ommøblere meget. Silkeborg vandt med de
knusende cifre 7-0 (5-0). Målscorere var Bjarni Vidarsson, Christian Sørensen, Jesper Bech,
Robert Skov og Adeola Runsewe (3).
Den efterfølgende mandag – den 1. september 2014 – var der dømt revanchekamp på
Vejle Stadion mod samme modstander. VB
var her langt bedre med og manglede ikke
meget i at tage et point. Patrick Rasmussen
bragte VB på 1-0, og Christian Kudsk udlig-

nede med et fint spark til 2-2. Men Silkeborgs
Adeola Runsewe scorede tre mål, og gæsterne vandt 3-2.
Mere end en måned senere blev turneringen
genoptaget. Den 8. oktober i Ikast mødte
VB FC Midtjylland. Hamid Khalidan bragte
hurtigt gæsterne på 1-0, men mål af Paul
Onuachu, Mikkel Duelund på straffespark og
Kristian Bak gav midtjyderne en sejr på 3-1.
Et til lejligheden sammensat VB-hold havde
Christian Nissen og Steven Somers fra FC Fredericia med samt FC Sydvest-anfører Marten
van Ittersum, ligesom den klubløse tidligere
EfB’ere, Jacob Nielsen, spillede på midtbanen. I forsvaret tog Anders Kaagh plads ved
siden af Casper Bruun.
Den 13. oktober på Atletikstadion i Esbjerg
mødte VB EfB og tabte 3-1. Igen kom gæsterne hurtigt i front, denne gang ved Patrick
Rasmussen. Men et bizart selvmål hjalp
hjemmeholdet på vej. VB’s bedste, målmand
Mathias Marcussen reddede en god EfBmulighed, men returbolden sparkede Martin
Damsbo i ryggen på Casper Bruun, der var
uheldig at score i eget net til 1-1. Ni minutter
før tid scorede Casper Nielsen til 2-1, inden
Jens Berthel Askou gjorde det til 3-1.
Ugen efter gjaldt det opgøret mod SønderjyskE i Haderslev. Hjemmeholdet med
flere spillere omkring Superligaholdet i
startopstillingen vandt sikkert 4-1 efter stor
dominans. Nicolaj Madsen – der undervejs
brændte et straffespark – scorede til 1-0. 2-0
ved Silas Songani, 3-1 ved Baldur Sigurdsson,
og 4-1-målet scorede Casper Olesen. Det var
igen Patrick Rasmussen, der kom på tavlen
for VB. VB havde Steven Somers fra FC Fredericia og André Givskov Hyrm fra Hedensted
IF med.
Efterårets turnering sluttede med tre hjemmekampe i VB Parken på kunstgræsbanen.
3. november var EfB på programmet, og
gæsterne var for stærke for VB. Emil Lyng
scorede til 1-0 og 2-0 i 1. halvleg, inden
Casper Nielsen gjorde det til 3-0. Christopher
Geertsen og Christian Nissen var med fra FC
Fredericia, og den klubløse kantspiller Lukas
Larsen (1994), der tidligere har spillet ungdomsfodbold i Holstein Kiel, spillede hele
kampen for VB.
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10. november var OB gæster i VB Parken.
Fynboerne var for stor en mundfuld for et
rekonstrueret VB-hold, der talte Alexander
Baun og Martin Conley fra FC Skanderborg
samt André Givskov Hyrm fra Hedensted IF.
OB vandt 5-0 og havde den tidligere VB’er
Thomas Mikkelsen som dobbelt målscorer.
Anders Thomsen, Darko Bodul og Kristian
Weber scorede de øvrige mål.
Efterårets sidste reserveholdskamp var mod
FC Midtjylland den 17. november. Midtjyderne havde et stærkt hold med til Vejle og
vandt helt fortjent med 3-1, men vejlenserne
bed godt fra sig undervejs. Marcos Ureña
scorede til 0-1, men på en fin soloaktion
udlignede Hakan Redzep. Musefiu Ashiru
scorede til 1-2, inden Mads Døhr Thychosen
i 2. halvleg scorede til 3-1 for FC Midtjylland.
Til lejligheden havde VB lånt FC Sydvestduoen Marten van Ittersum og Sammy Adjei,
ligesom prøvespilleren fra USA Servando Carrasco spillede med.
Assistenttræner Klebér Saarenpää var holdansvarlig for reserveholdet i den første del af
efteråret. Efter cheftrænerskiftet fra Tonny
Hermansen til netop Klebér Saarenpää, overtog den nye assistenttræner Søren Vie Clausen ansvaret for reserverne.
I efterårets ti kampe benyttede Vejle Boldklub 56 spillere. Martin Damsbo spillede 9
kampe, og var med i flest. Patrick Rasmussen
(7 kampe), Casper Bruun (7), Ali El-Haj (7),
Hakan Redzep (7), Mathias Marcussen (6),
Anders Kaagh (5), Jeppe Hansen (5), Magnus
Clemmensen (5) og Jonas Hebo Rasmussen
(5) kom på de efterfølgende pladser. Steven
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Somers fra FC Fredericia var med tre gange
og spillede flest kampe af de 16 lånespillere,
VB benyttede i de 10 kampe.
Lars Christensen
Resultater efteråret 2014
04-08-2014
OB – Vejle Boldklub 3-0
18-08-2014
Vejle Boldklub – SønderjyskE 3-0
25-08-2014
Silkeborg – Vejle Boldklub 7-0
01-09-2014
Vejle Boldklub – Silkeborg 2-3
08-10-2014
FC Midtjylland – Vejle Boldklub 3-1
13-10-2014
Esbjerg – Vejle Boldklub 3-1
20-10-2014
SønderjyskE – Vejle Boldklub 4-1
03-11-2014
Vejle Boldklub – Esbjerg 0-3
10-11-2014
Vejle Boldklub – OB 0-5
17-11-2014
Vejle Boldklub – FC Midtjylland 1-3
Reserveligaen, Pulje 2, Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Silkeborg
FC Midtjylland
OB
Esbjerg
SønderjyskE
Vejle

K
10
10
10
10
10
10

V
7
7
4
4
3
1

U
1
1
2
1
3
0

T
2
2
4
5
4
9

Score Point
25-12
22
24-13
22
23-19
14
17-19
13
18-19
12
9-34
3

One to Watch
I marts og april 2014 portrætterede Vejle
Boldklubs hjemmeside i forbindelse med
klubbens aktieemission tre talenter fra VB’s
ungdomsafdeling. De tre spillere var Ali ElHaj, og Hamid Khalidan fra årgang 1997
og Christian Kudsk årgang 1998. Alle fire
optrådte med stor succes på ungdomsligaholdene i efteråret 2013, og de løfterige
præstationer fortsatte ind i 2014.

One to Watch: Ali El-Haj

U-17-ligaholdets anfører, midtbanestrategen Ali El-Haj (1997), er et af Vejle Boldklubs
største talenter. Den 16-årige profil spillede
en hovedrolle i efteråret 2013, da VB’erne i
U-17-ligaen blev bedre og bedre som halvsæsonen skred frem og sluttede som rækkens
med afstand mest formstærke hold.
Ali El-Haj er den uundgåelige type for tilskuere og fans på et fodboldhold. Ikke fordi han
råber op eller er indpiskeren over for holdkammerater og trænere, men mere fordi han
er en leder i kraft af sit sportslige niveau. Han
er hurtig med og uden bold, sætter medspillerne op via gode fremadrettede afleveringer og kan selv gøre arbejdet færdigt foran
mål, da han er i besiddelse af et glimrende
spark. Derudover er Ali El-Haj kendetegnet
ved at være en god presspiller.
Ali El-Haj kom til VBK i sommeren 2012 fra
FC Fyn. Trods status som førsteårsspiller og
oftest blandt de yngste på VB-holdet, så spillede midtbanespilleren de fleste af debutsæsonens kampe fra start og krydrede mange
gode indsatser med tre sæsonmål og debut

på U-16-landsholdet.
Selvom Ali El-Haj endnu ikke har været i
rollen som målscorer i denne sæson, så har
han lagt på sit spil. U-17-ligaholdet kravlede
i efterårssæsonen 2013 længere og længere
op i tabellen, og det blandt andet takket
være midtbanespilleren, der som holdets
anfører var med til at lukke mange rum for
modstanderne på banens midte. VB-holdet
lukkede kun tre mål ind i efterårets sidste
560 minutter og scorede i samme periode
19 gange. Det var en øjenåbner for scouts,
agenter og andre, der havde fået øjnene op
for flere af holdets spillere, således også Ali
El-Haj. Han besøgte i december AS Roma,
hvor han leverede et godt indtryk i en lille
uges prøvetræning. Italienerne får dog ikke
glæde af Ali El-Haj i den nærmeste fremtid,
det lykkedes nemlig VB at forlænge aftalen
med Ali El-Haj foran flere danske og europæiske klubber.
Om kontraktforlængelse udtalte Ali El-Haj:
- Jeg har udviklet mig rigtig meget i den korte tid i Vejle Boldklub, og jeg er sikker på, at
jeg kan komme langt og udvikle mig endnu
mere ved at blive i VB. Jeg har også valgt at
blive i VB, fordi jeg virkelig kan mærke, at VB
vil mig, og så har vi en rigtig dygtig træner i
Kim Engstrøm, sagde Ali El-Haj.
U-17-træner Kim Engstrøm om Ali El-Haj:
- Ali El-Haj er holdets anfører. Han er en feltfelt spiller, der både sætter spillet op, løber
dybt, tager duellerne, magter pasningsspillet
og har en god hårdhed i sit spil. Han er samtidig en klog spiller, der er trænerteamets
forlængede arm inde på banen. Han tager
ansvar på holdets vegne og kan styre medspillerne i presset, hvis det ikke fungerer. Han
har et godt spark fra distancen, men skal score mere, end han har gjort hidtil i klubben,
forklarer Kim Engstrøm.
- Ali El-Haj kan godt blive Superligaspiller,
men har et stadig et stykke arbejde foran sig.
Han skal arbejde med attituden, for han kan
til tider se en smule opgivende ud, men det
arbejder han på. Han nåede sit hidtil højeste
niveau i træningskampen mod Werder Bremen tidligere i år, hvor han scorede sejrsmålet i 1-0-sejren, siger Kim Engstrøm.
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Fakta:
Ali El-Haj
Position: Midtbane
Født: 26-11-1997
Tidligere klubber: FC Fyn, B 1909
Ali El-Haj har kontrakt med VB til 31.december 2016.

One to Watch: Christian Kudsk

Mange folk omkring Vejle Boldklubs talentsektor var begejstrede, da klubbens U-17-ligahold i sommeren 2013 tilknyttede tre
talenter fra FC Midtjylland til 1998-årgangen. Den mest fremtrædende af de tre,
Christian Kudsk, gik på få måneder fra at
være vraget til udtagelsesstævnet, der skulle
samle det første landshold i årgang 1998, til
at være topscorer på klubbens U-17-hold og
landsholdsspiller i årgangen.
Christian Kudsk blev forbigået af DBU, der
i sommer screenede 1998-årgangen ved et
talentstævne på Idrætsskolen. Selvom mere
end 50 spillere fra landet var samlet, var der
ikke plads til Christian Kudsk, der brugte
sommerpausen på et klubskifte fra FC Midtjylland til Vejle Boldklub. Alligevel var Christian Kudsk én af tre VB-spillere i truppen,
da det første U-16-landshold i 98-årgangen
spillede to venskabskampe i oktober. Det fortæller lidt af historien om en målrettet VB’er,
der via hårdt arbejde og gode præstationer
på klubholdet spillede sig ind i landsholdsvarmen på få måneder.
Christian Kudsk er en central midtbanespiller,
der i det første halve år som VB-spiller har
været benyttet på kanten. Han syner ikke af
så meget størrelsesmæssigt, men har alligevel været iøjnefaldende på det succesfulde
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U-17-ligahold efteråret igennem. Først og
fremmest som afslutter, hvor han har været
flittig til at komme med frem i feltet og
scoret vigtige mål. Christian Kudsk er med
seks mål holdets topscorer. Han har scoret
de nemme mål i feltet, hvor der kun skulle
en inderside til, og han har scoret mål efter
flotte oplæg. Som nu fx i udekampen mod
Brøndby, hvor U-17-holdet kombinerede sig
flot igennem i højre side, inden Kudsk fra sin
position på venstrekant fulgte med ind i feltet og kynisk piskede bolden i netmaskerne
til slutresultatet 2-0.
Kim Engstrøm – på det tidspunkt U-17-træner - har arbejdet med Christian Kudsk siden
i sommer. Han giver holdets topscorer følgende skudsmål med på vejen:
- Christian Kudsk var oprindelig central midtbanespiller, men det synes jeg, han ville have
svært ved at spille i vores system. Han spiller
med stor risiko i sit spil, fordi han dribler så
meget. Vi har stærke typer centralt, så han
har fået værdifuld spilletid på kanten. På
kanten har han gjort det fremragende for os.
Han er i besiddelse af et lavt tyngdepunkt,
kan drible begge veje og sparker godt med
venstrebenet, ligesom han er holdets topscorer. Christian Kudsk har i sin første sæson spillet mere end både han og jeg havde forventet, men det har han, fordi han har fortjent
det, siger Kim Engstrøm.
- Spillemæssigt minder han lidt om Oliver Thychosen. Når hans driblinger lykkes,
ser det fantastisk ud, men hvis ikke, så kan
det virke håbløst. Han er en kantspiller, der
gerne trækker ind i banen, og det passer
fint ind på vores hold, hvor vi har angrebsivrige backs i begge sider. Det er vigtigt med
spillere bag ham, fordi han er så chancebetonet i sit spil. Christian Kudsk er en spiller,
vi forventer os meget af, og han er virkelig
blomstret op i Vejle efter skiftet fra FC Midtjylland i sommer, hvilket også kan aflæses
af udtagelserne til U-16-landsholdet, slutter
Kim Engstrøm.

Fakta:
Christian Kudsk Mortensen
Position: Midtbane
Født: 09-01-1998
Tidligere klubber: FC Midtjylland,
Ikast FS, Sunds IF

af U-17-holdets absolutte profiler. Han viste
evner, der så rigeligt rakte til at være blandt
rækkens bedste spillere. Han rykkede uimodståeligt fra modspillerne på kanten og fodrede spillerne i feltet med indlæg, hvis han da
ikke selv trak ind i banen og afsluttede. Det
gjorde Hamid i efterårets sidste kampe mod
Haderslev og HB Køge, hvilket kastede flotte
scoringer af sig, ligesom en scoring efter en
fin solotur mod Brøndby satte en tyk streg
under en opadgående formkurve.

One to Watch: Hamid Khalidan

Efter et svært første år i Vejle Boldklub har
kantspilleren Hamid Khalidan siden sommerpausen udviklet sig til en profil på Vejle Boldklubs U-17-ligahold. De gode præstationer
for ungdomsholdet i efteråret betød, at han
denne vinter spillede med i divisionsholdets
træningskamp mod FC Djursland og yderligere sad med på bænken mod FC Vestsjælland.
Da VBK i sommeren 2012 hentede Hamid
Khalidan i samarbejdsklubben Kolding IF,
lød bulletinerne på, at klubben havde sikret
sig en duel- og udfordringsstærk spiller med
et godt spark. Det var dog de færreste folk
omkring klubben, der fik lejlighed til at se
talentet folde sig ud. En brækket fod betød,
at Hamid blev sendt på sidelinjen i store dele
af sæsonen, men i april sidste år var han klar
til at debutere for klubben. Seks gode præstationer inden sommerpausen gav løfter
om mere op til den nye sæson i U-17-ligaen.
Og Hamid Khalidan har i den grad formået
at løfte sit niveau i samme grad, som holdet
har det.
Han har sat sig tungt på den ene kantposition, hvorfra han har leveret stærke præstationer. I begyndelsen som spilleren, der
oftest havde næstsidste fod på vejlensernes
angreb og i efterårets sidste tredjedel som én

Hamid Khalidan har i det nye år fortsat sit
spil, med gode præstationer til følge. Først
med en kåring som stævnets bedste spiller til
en stor indendørsturnering i Berlin og siden
med indskiftningen i divisionsholdets træningskamp mod FC Djursland.
Kim Engstrøm giver her sin vurdering af
Hamid Khalidan:
- Hamid Khalidan fik sit gennembrud henover efteråret. Det første år blev spoleret
af dårlig form og skader, men han har taget
skeen i den anden hånd og lever udenfor
banen som en topprofessionel fodboldspiller. Han tænker sig om i dagligdagen, hvilket
gør forskellen for ham rent fysisk, hvor han
er blandt holdets bedste i test, indleder Kim
Engstrøm.
- Hamid Khalidan er i besiddelse af en god
teknik, og så sparker han utroligt godt til
bolden. Som helt ung i Kolding løb han
rundt i baggårde, haver og hvor der ellers
var plads, og legede med bolden. Det kommer ham uden tvivl til gavn nu. Hamid spiller
fodbold, fordi han synes, det er sjovt, og han
er bedst, når han har det sjovt. Han formår at
arbejde hårdt i kampene og er en god spiller
for holdet. Han har løbende siden vinterpausen trænet med førsteholdet, og det siger
lidt om hans potentiale, siger Kim Engstrøm.
Fakta:
Hamid Khalidan
Position: Midtbane
Født: 15-07-1997
Tidligere klubber: Kolding IF
Lars Christensen

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Fra desperation til spirende håb
Om de syv dage i september, der rystede klubben, fortæller
Morten Pelch her i et meget personligt essay
Når et menneske knytter sit bånd til en fodboldklub, sker det ofte igennem sejre og
uforglemmelige oplevelser på banen. For
nogle mennesker sker dette endda i barndommens uskyldige år.
Det bånd, der findes imellem mennesker og
deres hjerteklub, er ubrydeligt. Båndet bliver
bekræftet i medgang, og stædigt forstærket
i modgang.
I dette efterår blev Vejle Boldklub, og båndet til de mennesker, hvis hjerter banker for
klubben, udfordret på en måde, som ikke er
set lige igennem klubbens 123-årige historie.
Torsdag den 19. september slog et motiveret,
velstruktureret og hårdt kæmpende Vejle
Boldklub mandskab ærkerivalen AGF på
NRGI Park i Aarhus.
En kamp mod AGF dufter altid af mere end
den liga, den udspiller sig i. En kamp, som
vækkede minder om tidligere opgør i fodboldens bedste selskab, og ikke mindst en
kamp som for mange Vejle-tilhængere viste
et lys i mørket.
Opgørets 94 minutter viste også en spillertrup, som på trods af placeringen i den tunge
ende af tabellen indeholdt kvaliteten til at
spille lige op med og endda slå den tidligere
storklub og konkurrent i den bedste fodboldrække. Sådan en sejr kunne trøste et hvilket
som helst Vejle-hjerte, og for en kort stund
var det glemt, at opgøret udspillede sig i den
næstbedste række af dansk fodbold.
Kampens resultat nåede kun at forrente sig
igennem weekenden. Mandag den 22. september kort efter klokken 11.00 blev den
sløve start, som mandagen altid tager efter
weekenden, brudt af en kort ildevarslende
bulletin på flere af landets sports- og nyhedsmediers hjemmesider: ”Traditionsklub er kun
få dage fra konkurs og tvangsnedrykning.”
Vejle Boldklub havde, som flere andre danske
klubber, kæmpet med at få økonomien til at
møde selvforståelsen og ambitionsniveauet.
Bestyrelsen med formand Lars Skou i spidsen
så ikke anden udvej end at stille sit mandat
til rådighed i håbet om at kunne tiltrække
den nødvendige økonomiske kapital, som
ikke bare skulle holde klubben i live, men
også gøre det muligt at have et sportslig set54

up, der var en økonomisk ansvarlighed bag.
Internettet og de sociale medier eksploderede denne mandag ved udsigten til et
Fodbolddanmark, hvor Vejle Boldklub ikke
var repræsenteret i det umiddelbart bedste
selskab.
Lederne i sportssektionen hos landets medier,
store som små, omhandlede Vejle Boldklub.
De første to dage var tonen i læserbreve og
opdateringer på Facebook og Twitter præget af vrede og uforsonlighed. Det gik pludselig op for alle de mennesker, som havde en
tilknytning til klubben, uanset om den var
knyttet i fordums stortid i 50’, 60’ og 70´erne,
med korte shorts og sort/hvid- kampe i fjernsynet, i 80´erne med titusinder af tilskuere
på det gamle Vejle Stadion, under Gravesengenerationens velmagtsdage i 90´erne eller
fire dage tilbage på AGF´s hjemmebane,
at den selvfølgelighed, som Vejle Boldklub
opfattedes med, nu var truet.
Der blev forsøgt fra alle sider at plante et
ansvar for klubbens økonomiske og sportslige deroute. I denne ansvarspålæggelse forsvandt mange af nuancerne og respekten for
den gruppe af mennesker, som havde arbejdet utrætteligt for at sikre Vejle Boldklub sin
plads i fodboldens fornemmeste selskab. De
mennesker, som arbejdede utrætteligt på en
løsning, skulle ikke bevæge sig ind på internettets ubarmhjertige debatholdeplads. Så
ville modet til at forsætte unægtelig have
lidt et knæk.
Efter de første dages vredes- og følelsesudbrud ændrede tonen sig fra frustration
til forventning. Klubben måtte reddes. Der
måtte være mennesker, som kunne se værdien i at investere i en fodboldklub, som mennesker over hele landet forbandt med positive værdier. En klub, som rummede teknisk
fodbold, talent, landsholdspillere og minder
fra en tid, hvor lokale Vejle-drenge fortryllede alle danske fodboldinteresserede.
En af de positive konsekvenser ved klubbens
forestående konkurs var, at de mennesker
som havde kærlighed til klubben i det skjulte, kom frem over hele kongeriget.
Den kærlighed som de mest passionerede
Vejle-fans har udvist igennem nederlag, ned-

rykninger og nedjusteringer, blev pludselig
favnet i hensigtserklæringer fra andre klubber.
Det handlede ikke alene om Vejle Boldklub,
men om en fodboldverden, hvor de gode
intentioner og drømmen om bedre tider ikke
kan betales med følelser alene.
De klubber i det danske fodboldlandskab,
som har lavet sorte tal på bundlinjen, kan
tælles på en hånd, og med afsæt i Vejle Boldklubs situation i september måned fik fodboldfans fra hele landet, frygten for deres
egen klubs fremtid tættere ind på livet.
Hvis en storklub igennem historie og resultater som Vejle Boldklub kunne falde, så kunne
alle andre klubber det samme.
Det var derfor en glæde i en udfordrende
tid, at klubben og tilhængerne kunne opleve
opbakning fra nær og fjern i Fodbolddanmark. Moralsk opbakning fra andre klubbers
fan-grupperinger og ledere.
Fredag den 26. september skulle Vejle Boldklubs spillertrup fortrænge de sidste fem
dages snak om lukning af deres arbejdsplads
og vise ihærdighed på banen, da ligakonkurrenterne fra Skive IK kom på besøg.
Denne hjemmekamp kunne blive den sidste
på det nye Vejle Stadion med det nuværende
professionelle set-up, inden Danmarkssserien
kunne ende som stedet, hvor de røde farver
skulle repræsentere byens håb og drømme.
Den gratis adgang til kampen var købt af
en samlet spillertrup, som på denne måde
ønskede at vise byen, fans samt sponsorer, at
alvoren for længst var gået op for truppen.
Nu skulle alle med et stort og rødt VB-hjerte
møde op og vise omverdenen, hvad der var
på spil, hvis Vejle Boldklub skulle lukke og
slukke.
September vidste sig denne aften fra sin bedste side. En krystalklar aften bød op til skæbnedans i ordets sande betydning. Fodboldinteresserede fra hele kongeriget meldte sin
ankomst til Nørreskoven. De smukke trækroner tårnede sig majestætisk op bag tribunerne, og til denne kamp var omgivelserne, som
enhver tilhænger af klubben mente, den
skulle være til hver eneste kamp.
En lang kø foran billetboderne, flere TVvogne bag endetribunen og mere end 5000
tilskuere på lægterne. Mennesker fra toppen
i Skagen til bunden i Sønderjylland havde
fundet vej til denne symbolets kamp.
Flere af de fodboldspillere, som oplevede
karrierens højdepunkter i klubben, befandt

sig på stadion denne aften, og der blev
udvekslet anekdoter og fortællinger, som
resulterede i varme kram og tårer i øjekrogen, da minderne udspillede sig foran dem.
Da formand Lars Skou gik på skærmen og
skulle fortælle om en øjebliksstatus på overlevelseskampen, havde man kunnet høre en
knappenål falde til jorden. Mere end 700
mennesker i de to lounger på Vejle Stadion
holdt vejret, og lyttede med foldede hænder.
Masser af positive tilkendegivelser, men intet
nyt, som kunne resultere i konkrete forhandlinger.
Da Vejle-spillerne løb på banen, oplevede de
en kullise, som de fleste i truppen ikke havde
oplevet tilsvarende på samme stadion. Taktfaste klapsalver og sange fulgte igennem de
90 minutter. En tilskuerskare, som havde søgt
på stadion i respekt for de tidligere resultater, den tidligere glæde som klubben havde
givet dem, og en kærlighed til klubben som
med en faretruende afslutning foran sig
nægtede at dø ud.
Resultatet på banen kunne dog ikke leve op
til omgivelsernes engagement. Det blev til et
hæderligt nederlag på 1-2 til skibonitterne.
Hvis spillerne denne dag havde forventet en
pibekoncert fra tilskuerne med deres følelser
in mente, da dommeren fløjtede nederlaget
af, blev denne forventning gjort til skamme. I
en hel time efter kampens afslutning blev en
stor skare af trofaste Vejle-fans stående og
hyldede deres helte.
Imens tilskuerne sivede ud fra stadion var der
en øredøvende stilhed. Folk kiggede på hinanden med forsigtige miner. Alle tænkte det,
men ingen turde sige det. Var dette den sidste oplevelse, som de rødklædte og på denne aften særligt udsatte helte kunne tilbyde
byen og alle med et bankende VB hjerte?
Weekenden førte et nervepirrende spil
med sig. Alle holdt øje med nyhederne. De
sociale medier oplevede, at profilbillederne
hos mennesker med rødt hjerte, skiftede til
det traditionsbundne logo af Vejle Boldklub.
Betydningen af klubbens tidligere bedrifter
blev tydeligere og tydeligere, som dommedag nærmede sig.
Mandag den 29. september oplevede de fleste VB-tilhængere som i slowmotion.
Tekst TV, radioen, nyhedsapps og sportshjemmesider blev tjekket hyppigere, end en
arbejdsgiver ville ønske at vide. Følelsen af at
miste en kær gammel ven sad i alle de mennesker, som igennem livet havde følt, mærket og blødt med Nørreskovens helte.
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I løbet af dagen blev der fra Vejle-direktør
Per Olesen sat procenter på klubbens chancer
for overlevelse som værende 50/50. Alt efter
temperament blev denne fordeling tolket i
begge retninger. Spillerne i klubben havde
på alle platforme opfordret til at redde deres
klub. I løbet af aftenen blev der set heftig
aktivitet i kontorerne på Vejle Stadion. Trofaste Vejle-tilhængere sørgede for at oplyse de
resterende omkring trafikken på stadion. Da
almindelig dag skiftede til dommedag forlod
de to hårdtarbejdende, Lars Skou og direktør
Per Olesen, Vejle Stadion, uden en endelig
løsning på klubbens trængsler.
Tirsdag den 30. september vågnede byen
Vejle op til en forestående apokalypse. En
skyfri himmel lovede godt for byens bedste
fodboldhold. Denne morgen var effektiviteten på byens arbejdspladser nok historisk
lav. Vejlensiske fodboldinteresserede havde
mobiltelefonen liggende foran sig, og computeren stod på Vejle Amts Folkeblads hjemmeside. Klar til at drømmen kunne briste,
eller miraklet endelig kunne få vinger.
Imens uret slog sin taktfaste rytme, meldte
Vejle Boldklub ud klokken 10.00, at den
nuværende smalle investorkreds ville støtte
op med 10 millioner, såfremt der fandtes en
gruppe eller enkelt person, som ville bidrage
med samme. Hvis dette ikke blev tilfældet,
ville selskabet indgå konkurserklæring.
Det blev hverken en fodboldkyndig dreng
eller en hårdt kæmpende pige, der blev født
denne formiddag. Det endte nærmest med
en udsættelse af fødslen, og dette kunne
derfor ikke berolige de trofaste Vejle-hjerter.
24 timer til at finde manden med papkassen,
som kunne hjælpe den smalle, men dog trofaste og likviditetsvillige investorgruppe med
at bære den byrde, som i for lang tid havde
været båret af for få hænder.
Senere denne dag skulle den hårdtprøvede
trup spille et pokalopgør mod Vejgaard
Boldspilklub beliggende i Aalborg. En kamp,
som med al tydelighed viste dilemmaet for
de spillere som skulle i aktion. For hvad nu
hvis en alvorlig skade indtraf på dagen, hvor
arbejdspladsen lukkede? Hvilken situation
ville det ikke sætte fodboldspilleren i, med
fare for egen karriere? Denne eftermiddag
satte en trup af bekymrede fodboldspillere
og trænere kursen mod Nordjylland.
Fodboldens mekanismer er heldigvis således,
at vindergenet hos de udtagne spillere kom
til udtryk i det øjeblik, kampens dommer fløj56

tede den op. Det kom til udtryk i det tredje
minut, hvor en Vejle-spiller frygtløst kastede
sig ind i en 50/50 tackling. Nærmest symbolsk
med Vejle-direktørens udmelding om procentchancen for overlevelsen fra dagen før,
endte Vejle spilleren med både sejren i tacklingen og bolden, som blev ført selvsikkert
frem på banen.
Denne enestående sekvens i en kamp, hvor
mange havde frygtet motivationen, og hvilken del, fornuften eller hjertet, spillerne ville
medbringe, bragte både mod og ro hos ikke
bare truppen eller de medrejsende Vejle-tilhængere, nej, det var nærmest som om, at
fodboldguden blev budt til overlevelsesdans
denne solskinseftermiddag i Aalborg.
Vejle Boldklub vandt fortjent kampen 2-1,
og på vejen hjem var der stilhed i bussen. Nu
var dagens første kamp vundet, inden for de
næste timer ventede en endnu mere afgørende en af slagsen.
Konkurstruslen var på dette tidspunkt så
faretruende nær, at spillerne ved ankomsten
til Vejle Stadion så sig nødsaget til at tømme
deres skabe i omklædningsrummet for personlige ejendele og støvler, da adgangen til
disse ville blive hindret ved en konkurs.
Billederne af triste Vejle-spillere, som med
tunge skridt forlader omklædningsrummene
med en sort affaldssæk i favnen med deres
personlige ejendele, var i sekunderne efter
på landets netmediers hjemmesider.
I det øjeblik virkede en redning længere væk
end klubbens sidste danske mesterskab.
Da mørket faldt på, valfartede trofaste Vejlefans mod lyset fra Vejle Stadions kontorer,
imens Vejle-trøjer fra de sidste årtier blev
afsløret på de fremmødte Vejle-tilhængeres
overkroppe.
Radioprogrammet LIGA på P3 spillede Fenders med ”Jyllands Rubin” og havde mennesker i studiet med kærlighed til Vejle Boldklub som fællesnævner. Uden for stadion var
der en stemning som til konklave i Vatikanet.
Alle kiggede mod hovedindgangen og ventede på nyt om klubbens situation.
Taktfaste klapsalver og slagsange mødte
menneskerne fra boligområdet omkring
Vejle Stadion på deres aftentur. Hver eneste
time, som en afslutning kom nærmere, fik
decibellet til at stige en smule. Det var som
om, at tilhængerne ville minde menneskerne
på kontoret om, hvad det var, de kæmpede
for.
Da Vejle Boldklub stod foran sin sidste time
som professionel fodboldklub, skete der

Albers takker fansene

Kaptajn Bødker hilser ned mod fans'ene

Flotte tifoer inden kampen

Kaagh har reduceret til 1-2

Hjørnespark

Sivebæk overfor Albech

Indmarch til den måske sidste kamp

Trofaste VB-fans
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pludselig noget. Frem fra hovedindgangen
trådte en synlig træt Vejle Boldklub-formand
Lars Skou, som kunne berette om forhandlinger til det sidste. Afgørende var det dog, at
klubben havde fået fremskaffet otte millioner i kapital fra en anonym investorgruppe,
og klubben derfor nu var 75 procent i mål.
Formanden oplevede denne aften, hvor stor
betydning, klubben har for sine trofaste
fans. Glædestårer blev grædt. Jubel og taktfaste klapsalver blandede sig med hinanden.
Den formand, som den forgange uge oplevede hård kritik og personlige angreb, kunne
nu fortjent lade sig hylde af Vejle-fans. De,
mere end nogen andre, skyldte manden, der
de sidste 10 år har arbejdet hårdt for at sætte klubben tilbage i det fineste selskab, en
anerkendende klapsalve.
10 dage efter den forløsende aften på Vejle
Stadion kunne klubben meddele fans over
hele landet, at klubben endegyldigt var reddet.
Vejle Boldklub havde fået den ønskede gæld
eftergivet, klubben fik erhvervet halvdelen
af transferrettighederne tilbage, og sluttelig
godkendte et flertal af klubbens aktionærer, at der indførtes en bestemmende aktieklasse, A-aktier, som går til folkene, som kom
med penge til klubbens redning.
Disse 7 dage af nærmest bibelske dimensioner bød både Vejle Boldklub og tilhængere af denne mere, end hvad hjertet havde
godt af. Kærligheden til vores fodboldklub

tager vi mennesker ofte for givet. Vi brokker os mere over, hvor vi gerne vil hen, end
vi husker på, hvor vi kom fra, og hvorfor vi
overhovedet er her.
Den uge i september gav os alle en forsmag
på, hvad der kan ske, hvis vi ikke bakker de
gode intentioner og følelser op med handling. Igennem fremmøde på stadion. Igennem opbakning via sponsorater. Ved klapsalver i modgang. Ved stædig og insisterende
fremmøde, når kulde og manglende resultater byder os trods.
Kærligheden til Vejle Boldklub er der ingen
tvivl om, at vi er mange, som har. Det står
ligeledes ubestridelig fast, at Vejle Boldklub
har skabt respekt og anerkendelse igennem
måden, fodbolden spilles på, igennem de
talenter, som har henrykket ikke bare byens
befolkning, men også Fodbolddanma
Det er denne arv, vi alle skal være med til at
varetage på den bedste måde.
Det er med denne arv in mente, at vi nu
begynder en ny rejse. En rejse, hvor egne
talenter skal komme på græs i deres hjerteklub. En klub, hvor vi kæmper sammen. En
klub hvor alle ansvarlige ledere og spillere
har lært af de syv dage i september.
En rejse vi sammen er på. En rejse, hvor vi
hjælper hinanden og løfter klubben.
Igennem opbakning og fremmøde. For når
alt kommer til alt, så er vi alle Vejle Boldklub.
Morten Pelch

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Udlændingeranglisten
57 udenlandske spillere i klubbens historie
Vejle Boldklub har haft 57 udenlandske
spillere i aktion i de officielle kampe. Målmanden Stephen Lowe blev klubbens første
udenlandske spiller, da han i 1982 debuterede mellem stængerne i en kamp mod norske Bryne. Ligeledes engelske Julian Barnett
debuterede året efter og er med 181 kampe
frem til 1987 stadig den udenlandske spiller
med flest optrædener for Vejle Boldklub.
Hollandske Willy Scheepers debuterede i
februar 1985 og blev klubbens tredje udenlandske spiller.
VB’s første udlænding, Stephen Lowe, er stadig at finde i dansk fodbold. 51-årige Lowe
er målmandstræner hos konkurrenterne i
NordicBet Ligaen, Viborg FF. Stephen Lowe
kom til VB fra Herning Fremad, men spillede i Danmark primært hos Viborg FF, hvor
han også har været siden den aktive karriere
sluttede. Julian Barnett, med de 181 kampe
for VB, er stadig bosiddende i lokalområdet,
hvor hans kontakt til fodbolden har været
gennem en række trænerjobs i de lokale
serieklubber.
Da Jonatan Neftali den 12. oktober 2014 løb
på banen i Herfølge til udekampen mod HB
Køge, var det spanierens 128. kamp for VB.
Således overtog den populære midtstopper,
der rundede 30 år i august, alene 3. pladsen
blandt de udenlandske spillere. Ved årets
udgang er Neftali noteret for 132 kampe og

kan i 2015, hvis alt går vel, passere Kent Scholz på 2. pladsen, der nåede 140 kampe for VB.
Kent Scholz og Alexander Scholz er listens
eneste far/søn. Alexander Scholz blev dansk
statsborger efter afslutningen på efterårssæsonen 2010, hvor forsvarsspilleren havde
spillet fem kampe for VB. Kent Scholz er fra
Tyskland.
Da VB den 15. november 2014 tabte 0-1
hjemme til Viborg, var det første gang i mere
end ni år, at vejlenserne spillede uden udenlandske spillere på banen. Jonatan Neftali,
João Pereira og Patryk Wolanski sad udenfor
med skader, mens færingen Viljormur Davidsen var af sted med ø-nationens landshold.
Senest det hændte, at VB stillede med udelukkende danske spillere, var den 3. august
2005 i udekampen mod HIK. Det var i 328
officielle kampe på stribe, at VB stillede op
med udenlandske spillere.
I hjemmekampen mod Randers FC den 15.
april 2007 havde VB fem udenlandske spillere i startopstillingen og skiftede yderligere
to ind. De syv udenlandske spillere på banen
i samme kamp, er det højeste i klubbens
historie. VB’s cheftræner var Ove Christensen, der i 0-2 nederlaget til Randers FC stod i
spidsen for Superligaholdet for tredje gang.
De syv udenlandske spillere på banen var
Ákos Takács, Dario Mijatovic, Klebér Saarenpää, Issey Nakajima-Farran, Adeshina Lawal,
Pablo Piñones-Arce og Suguru Hashimoto.
VB havde tilmed Justice John Erhenede siddende på bænken som ubenyttet indskifter,
og brasilianske Rodolfo dos Santos Soares på
tribunen.

To af VB’s syv udlændinge i aktion, Suguru
Hashimoto (tv.) og Issey
Nakajima-Farran, går til
Randers FC Jonas Damborg i hjemmekampen
den 15. april 2007. VB
– med de rekordmange
udenlandske spillere på
banen – tabte kampen
0-2
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De 57 udenlandske spillere i klubbens historie kommer fra 26 forskellige lande. Sverige har
leveret syv spillere, med Valentino Lai som spilleren med flest kampe. Nigeria har haft fem
spillere på græs i VB, mens Brasilien, Norge og Færøerne hver har haft fire spillere i VB.
Vejle Boldklubs udlændingerangliste
Antal kampe

Antal kampe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Julian Barnett (England)
Kent Scholz (Tyskland)
Jonatan Neftali (Spanien)
Adeshina Lawal (Nigeria)
Azer Busuladzic (Bosnien)
Valentino Lai (Sverige)
Eduardo Delani (Brasilien)
Godwin Antwi (Ghana)
Dejvi Glavevski (Makedonien)
Dario Mijatovic (Kroatien)
Christian Høgni Jacobsen (Færøerne)
Pablo Piñones-Arce (Sverige)
Issey Nakajima-Farran (Canada)
Viljormur Davidsen (Færøerne)
Jesper Ljung (Sverige)
Justice John Erhenede (Nigeria)
João Pereira (Portugal)
Denis Fazlagic (Bosnien)
Mikael Rynell (Sverige)
Kaimar Saag (Estland)
Eduard Demenkovets (Hviderusland)
David Vidarsson (Island)
Chidi Dauda Omeje (Nigeria)
Willy Scheepers (Holland)
Ibrahim Salou (Ghana)
Rune Ertsås (Norge)
Ákos Takács (Ungarn)
Alphonse Tchami (Cameroun)
Baba Collins (Nigeria)

Chidi Dauda Omeje

181
140
132
127
121
95
70
63
58
54
51
46
45
43
42
39
38
34
37
29
28
25
23
20
20
20
16
15
12

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Eduardo Silva (Spanien)
Gregory Schwager (USA)
Bédi Buval (Frankrig)
Jader “Baré” Spindler (Brasilien)
Klebér Saarenpää (Sverige)
Thomas Gill (Sverige)
Trond Bjørndal (Norge)
Thorhallur Dan Johannsson (Island)
Gerard Aafjes (Holland)
Magnus Wikström (Sverige)
Dick Last (Sverige)
Sani Tahir (Nigeria)
Rodolfo dos Santos Soares (Brasilien)
Stephen Lowe (England)
Herve Tchinda (Cameroun)
Evariste Dibo (Elfenbenskysten)
Dipsy Selolwane (Botswana)
Hélder Cabral (Portugal)
Alexander Scholz (Tyskland)
Ken B Olsen (Norge)
Suguru Hashimoto (Japan)
Øssur Hansen (Færøerne)
Ian Højgaard (Færøerne)
Bechara Oliveira (Brasilien)
Euan Holden (USA)
Patryk Wolanski (Polen)
Sander Post (Estland)
Urmas Rooba (Estland)

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

Julian Barnett

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

En toreador i Nørreskoven
Med 132 kampe på VB’s bedste hold er spanieren Jonatan
Neftali nr. 3 på ranglisten over udenlandske spillere i den
røde trøje
Af: Ole Kristensen

”I love Denmark. There are so many beautiful places!” Jonatan Neftali er begejstret,
da han fortæller om det land, hvor han har
lagt sine fodboldmæssige kræfter de seneste 4½ år. Interviewet foregår på engelsk,
for trods de mange år i landet er det ikke
mange danske gloser, midterforsvareren
fra Alicante mestrer. ”Men jeg forstår en
del,” bedyrer ”Nefta” med et smil.
Til gengæld er spanierens engelsk blevet
adskilligt forbedret. ”Jeg har indset, at
engelsk er porten til verden, så det er det
sprog, jeg lægger kræfter i at lære. Jeg
har læst flittigt engelsk, siden jeg kom til
Vejle og gør det stadig. I starten kunne jeg
ingenting, og det gjorde selvfølgelig kommunikationen vanskelig, men nu går det
meget bedre.”
Opdaget i Grasshoppers
Jonatan Neftali kom til Vejle i 2010 og
debuterede mod AGF den 08. august, da
det overraskende lykkedes VB at få 0-0 i
premierekampen mod favoriserede, netop

nedrykkede AGF. På sin plads i midterforsvaret ved siden af Marc Pedersen var Neftali med til at holde de aarhusianske angribere stangen, og han fik en fornem debut
på det rekonstruerede VB-mandskab, som
talte hele seks debutanter.
Det var VB’s svenske træner Mats Gren,
der havde spottet spanieren under en prøvetræning i schweiziske Grasshoppers og
fik ham hentet til det kolde Nordeuropa.
Neftalis skifte til schweizisk fodbold gik i
vasken, da Grasshoppers mod forventning
ikke lykkedes med at kvalificere sig til at
spille internationalt sæsonen efter og derfor måtte foretage en fyringsrunde.
”Jo, selvfølgelig er det koldt i Danmark.
Hjemme i Alicante klager de i skrivende
stund i midtnovember over, at de fryser i de
20 grader, temperaturen der er faldet til…!
Til gengæld er alting mere frodigt her. Fra
min adresse Ved Vandværket har jeg jo
udsigt til Søndermarksskoven, og jeg elsker
at gå ture her og følge årstidernes skiften.
Især om efteråret er det vanvittigt flot.
Hjemme er Alicante er alting hovedsagelig
brunt, fordi det er så tørt.”
I det hele taget sætter Jonatan Neftali pris
på at opleve det land, han opholder sig i.
Han tager en del rundt i Danmark, elsker at
besøge København og har en forkærlighed
for kunstmuseet Aros i Aarhus. Spanieren
er en tænksom natur og holder meget af
at læse.
”Vi har jo en del fritid, og jeg går nu heller
ikke af vejen for at se tv, smiler VB-forsvareren. Ofte anbefaler mine holdkammerater mig bestemte serier. Mine favoritter
i øjeblikket er ”Sons of Anarchy” og ”The
Walking Dead.”
Kan godt score
Neftali er født den 26. august 1984 i Alicante. Hans karriere gik over forskellige
mindre spanske klubber, inden han i 2010
skiftede fra Peña Deportiva Santa Eulalia
i den spanske tredje divison til VB. Mens
han står noteret for seks scoringer i alt i
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Jeg forsøger dog at komme hjem så meget
som muligt, når vi i VB har ferie fra fodbolden.”
Den sympatiske spanier har fundet kærligheden. For et par år siden mødte han
argentinske Jesse i Alicante. De første to
år var det en romantisk “fjernforbindelse,”
men nu er den 29-årige argentiner blevet
installeret i hjemmet i Mølholm, hvilket
Jonatan natuligvis nyder.

VB-trøjen, nettede han hele 10 gange i
sin sidste sæson for Eulalia. “Alt lykkedes
den sæson, “ griner Neftali. “Frispark,
hjørnespark – de skulle bare ramme mig i
hovedet, så gik den ind!”Starten i VB gik
fint sportsligt, og den hovedstødsstærke
Alicante-mand blev fra dag et stamspiller
i midterforsvaret. “Men der var selvfølgelig mange praktiske udfordringer uden for
banen, når man kun kunne spansk. Heldigvis er der mange utroligt søde mennesker i
klubben, som har været flinke til at hjælpe
mig til rette,” fortæller Neftali og nævner
i flæng holdlederne Torben Nielsen og Erik
“Mumi” Knudsen samt “alt-mulig-manden” Michael Møller.
Når karrieren slutter
Tiden efter fodboldkarrieren gider forsvarskæmpen ikke tænke på. “Jeg har altid
levet i nuet. Det gælder om at nyde øjeblikket, og det gør jeg her i Vejle. I feel happy!”
Om han fortsætter i VB efter kontraktudløbet til sommer 2015, ved han ikke. “Det er
jo op til dem,” siger Jonatan og peger over
mod kontorerne, hvor Steen Thychosen og
Brian Kristensen sidder.
Spanieren har været forskånet for alvorlige
skader og føler sig fit, selv om en dårlig
lyske, hvor efterårssæonen går på hæld,
plager forsvarreren. “Jeg regner bestemt
med at kunne spille mange år endnu.”
Når støvlerne engang stilles på hylden, regner Neftali ikke med at blive i fodboldverdenen. “Min mor spørger også altid, hvad
jeg så skal, men jeg ved det helt ærligt
ikke. Jeg har ikke nogen lang uddannelse
bag mig, men sikkert er det nok, at det
bliver noget helt væk fra fodbolden. Jeg
skal næppe være træner eller andet af den
slags som så mange andre – når jeg slutter,
vil fodbolden være et overstået kapitel.”
Det står dog fast, at spanieren da vil vende
hjem til Alicante. “Min familie bor der, og
jeg har ikke set meget til mine forældre de
sidste mange år, og de bliver jo også ældre.
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Skal nok gå fremad
“Nære venskaber er sjældne i professionel
fodbold, fordi folk så ofte skifter klub,”
fortæller “Nefta”. “Men jeg har mange
gode kammerater. Norouzi, João Pereira og
Hakan Redzep for bare at nævne nogle. Og
især Goodwin Antwi. Han spiller her jo desværre ikke mere, men vi holder kontakten,
og han har lige været på besøg.”
Neftali har haft skiftende makkere i midterforsvaret i sine snart fem år i VB. “Min
bedste partner i midterforsvaret har nok
været João Pereira. Ikke mindst pga. sproget. Portusisisk og spansk ligger tæt op ad
hinanden – nogenlunde ligesom dansk og
svensk – så vi forstår hinanden glimrende.”
Om forskellen på spansk og dansk fodbold
siger Neftali: “Spanierne spiller bolden
mere rundt. Og så er de hurtigere på de
sidste meter, når de skal søge målet. Dansk
fodbold er mere fysisk, noget i retning af
engelsk fodbold. Jeg kan ikke sige, jeg
foretrækker den ene stil for den anden –
jeg kan lide begge dele. Mine favoritklubber er nok Deportivo la Coruna og Atletico
Madrid og selvfølgelig først og fremmest
Vejle Boldklub!”
Om VB’s kritiske situation efter efterårssæsonen siger den rutinerede viceanfører:
“Det har været en svær halvsæson. Vi har
jo prøvet at være professionelle og fortrænge de økonomiske problemer rundt
om os. Men samtidig har vi været ramt af
frygtelig mange skader. Det er vores trup
ikke bred nok til at bære. Det er jo ikke
mig, der bestemmer, men jeg håber, vi får
en bredere trup til foråret. Og at vi får alle
vore spillere klar igen. Så skal vi nok klatre
op i tabellen!”

Succesrig færing i Vejle Boldklub
Viljormur Davidsen har spillet i Vejle Boldklub siden sommeren 2013. Den færøske landsholdsspiller, der dækker kanten
og backen i venstre side, kom til Danmark som 15-årig og spillede først i OB, inden han via et ophold i Norge endte hos VB
i Nørreskoven
Af: Lars Christensen
del af og grækerne stod også og klappede
af os efter kampen. Vi er et kuld med mange
unge på landsholdet, som spillede sammen
på ungdomslandsholdet, så jeg tror, at vi kan
levere andre gode kampe fremover, siger Viljormur Davidsen.

Den 23-årige Viljormur Davidsen møder Årsskriftet få dage efter divisionsholdet har vundet 3-1 i lokalopgøret mod AC Horsens. Men
sejren over naboerne var ikke den eneste
store skalp, færingen har taget i efteråret. I
november var han udtaget, da det færøske
landshold spillede EM-kvalifikationskamp
mod Grækenland i Athen.
- Det er kæmpe stort at spille for mit land. Vi
var 21 spillere udtaget, da vi mødte Grækenland, og det er de 21 bedste fodboldspillere
på Færøerne. Jeg begyndte på banen, og vi
spillede på Olympiakos’ hjemmebane, hvor
der vel var 20-25.000 tilskuere. Vi kommer
godt i gang med kampen, og et forsøg på
stolpen giver os tro på, at vi måske kan få
noget med hjem. Jóan Símun Edmundsson
er fri og rammer målmanden, og vi får skabt
yderligere chancer, inden Jóan også scorer til
1-0. Grækerne presser os i bund efter målet,
men vi vinder 1-0. Det var kæmpe stort og
svært at fatte, hvad der egentlig var sket.
Vi havde netop skrevet den største historie
i færøsk fodbold, siger Viljormur Davidsen.
- Vi var nr. 187 på verdensrangliste og vi slog
dem, der lå nr. 18. Det var stort at være en

Byttede trøje med Thomas Müller
Opgøret i Athen var blot en af mange store
landskampe for Viljormur Davidsen. Han har
også stået over for det tyske landshold i kvalifikationen på vej mod VM i Brasilien.
- Vi har en underdog rolle hver gang, vi er
samlet med landsholdet. Der skal noget ekstra til, før vi har vundet. De spillere, der til
dagligt spiller hjemme på Færøerne, er kun
amatører. Det ligger i færingers DNA, at de
giver alt hvad de har. Indstillingen og indsatsen er altid i orden, når vi spiller landskamp.
Sidemanden giver alt i duellerne, og det
smitter hele tiden af. Vi møder hold, der spiller hurtigere end os og til dagligt optræder
i store ligaer, så vi er tvungne til at arbejde
som et hold.
- I kvalifikationen til VM 2014 mødte vi Tyskland hjemme i Thorshavn. Vi tabte 0-3, men
det var først, da vi fik en spiller udvist i 2.
halvleg, at de scorede de sidste to mål. Det
var en kæmpe oplevelse for os, og jeg spillede over for Thomas Müller, som jeg efter
kampen byttede spilletrøje med. Kampene
giver enorm erfaring og selvtillid, så det prøver jeg at tage med tilbage til Vejle Boldklub,
når jeg har været af sted med landsholdet,
uddyber Viljormur Davidsen.
NordicBet Ligaen ligger ikke stille i landskampsperioder, og da Vejle Boldklub kun har
en landsholdsspiller i A-truppen, misser Viljormur Davidsen et par kampe i sæsonen, når
han spiller kampe for Færøerne.
- Jeg prøver at komme tilbage med humør,
når jeg har været væk. Det er et break at
være af sted, og det har været hektisk i VB
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i 2014, så det har været dejligt at tanke ny
energi. Vores næste kamp er til marts, hvor
vi spiller i Rumænien. Vi er igen underdog og
vi kommer til en svær udebane, men sejren i
Grækenland giver os håb om, at vi kan lave
gode resultater, siger Viljormur Davidsen.
Flere af holdkammeraterne på landsholdet
spiller i danske klubber. Christian Holst er i
Fremad Amager, Gilli Sørensen er på kontrakt i AaB, og Brandur Olsen er ved at få et
gennembrud i FC København.
- Hjemme på Færøerne bliver jeg fremhævet,
fordi jeg er en af dem, der spiller fast i min
klub. Jeg har efterhånden en del erfaring
fra 1. og 2. division i Danmark, men der er
flere spillere, der spiller på et højt niveau.
Vores målmand Gunnar Nielsen er i skotske
Motherwell, forklarer Viljormur Davidsen.
Flyttede til Danmark som 15-årig
Viljormur Davidsen er født og opvokset på
Færøerne, men rykkede allerede som 15-årig
til Danmark og Odense Boldklub, hvor han
fik en kontrakt.
- Jeg begyndte at spille i klubben NSÍ Runavik hjemme på Færøerne, men da jeg var 15
år, fik jeg en aftale med OB. Her spillede jeg
ungdomsfodbold, men for at få erfaring på
et højere niveau som senior, valgte jeg blive
udlejet til FC Fyn. Her rykkede vi op i 1. division. Senere var jeg et halvt år i Norge hos
FK Jerv, inden jeg spillede to måneder i FC
Fredericia. Allerede inden jeg kom til Fredericia, prøvetrænede jeg i VB, da Kim Brink
(daværende cheftræner, red.) kendte mig fra
FC Fyn. Dengang fik jeg et godt indtryk af
klubben, og da muligheden for at komme
til VB, bød sig i sommeren 2013, slog jeg til,
siger Viljormur Davidsen.
- Da jeg kom til Danmark, havde jeg også
prøvetrænet en måned i Stoke City. Senere
var jeg i Nottingham Forest, men det blev
aldrig til noget. Inden jeg kom til Vejle, trænede jeg med i Chesterfield i League One,
men jeg endte i VB, og det har jeg været
meget tilfreds med, siger Viljormur Davidsen.
Følelser på spil i Vejle
Viljormur Davidsen kom til VB i august 2013
og debuterede kort efter, da han kom ind fra
bænken i udekampen mod AB.
- Jeg har været glad for at spille i VB. Lige
fra jeg kom, fik jeg følelsen af, at det var en
stor klub, jeg var kommet til. Der er mange
følelser i spil i og omkring klubben, og jeg
møder mange folk i min dagligdag, der gerne vil tale fodbold. Det har været turbulent
at spille i klubben i 2014, men jeg står med
fornemmelsen af, at VB betyder meget for
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Vejle som by, siger Viljormur Davidsen.
- Vi skal gerne væk fra bunden til foråret.
Det er holdets eneste fokus. Når man ligger
dernede, bliver det altid svært, og det skal
vi have respekt for. Personligt er mit mål at
spille på så højt niveau som muligt, og det
har det været, lige siden jeg kom til Danmark som 15-årig. VB virker som en god klub
at udvikle sig i, og jeg håber at kunne være
med til at spille holdet op i tabellen, siger Viljormur Davidsen.
Kender Christian Høgni Jacobsen fra Runavik
Færingen med flest kampe i Vejle Boldklubs
historie, Christian Høgni Jacobsen, er fra
Runavik.
- Jeg kender Christian Høgni Jacobsen, da
han er fra samme by på Færøerne som jeg er.
Han har spillet mange landskampe og været
i udlandet, så det har været en spiller, man så
op til. Jeg snakker med ham, når jeg møder
ham, og han har sagt, at Vejle Boldklub var
et godt sted at være, så det var jeg glad for
at høre, siger Viljormur Davidsen.
Christian Høgni Jacobsen spillede 51 kampe for VB i perioden 2002-2004. Viljormur
Davidsen har foreløbig spillet 43 kampe for
klubben. Han har kontrakt med VB til sommeren 2016.

Fra flygtning til fodboldbanen
I magasinet InVejle har Morten Pelch skildret VB’s kantspiller
Denis Fazlagic’ baggrund. Fra flygtning med sine forældre fra
det urohærgede Bosnien til Danmark. Først til Hvide Sande og
siden til Nørremarken Vejle, hvor Denis via VB’s ungdomsafdeling blev en del af førsteholdstruppen.
Af: Morten Pelch

Kroatien 1993
Bussen er pakket til det sidste sæde. I mellemgangen hattehylden. I favnen på passagererne er der poser, tasker og kufferter.
Bussen kører usikkert og ryster på grund af
den ujævne vej.
Der bliver ikke udvekslet ord passagererne
imellem.
Der er kun stilheden, der bliver brudt nogle
få gange af lyden af barnegråd.
Det virker på en måde som om, at de voksne
ikke har flere tårer tilbage at græde.
På et af sæderne i bussen sidder et ungt bosnisk/kroatisk par. De er 28 og 24 år gammel.

Deres navne Samir Ljevo og Jelena Fazlagic.
Sorgen rejser også med som følgesvend på
busturen. Jelena har netop mistet begge sine
forældre på samme dag.
Krigen i eks Jugoslavien er for alvor brudt
ud. Hver eneste dag har lyden af geværild og
mortergranater bevæget sig nærmere familiens midlertidige hjem i Kroatien. Nu er det
blevet for farligt for den lille familie. Det vigtigste, familien har, sover uskyldigt i favnen
på Jelena.
På armen holder Jelena sin knap et årige søn
Denis.
Bussen har kursen mod fred. Kursen er sat
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mod Danmark.
Hvide Sande 1994
Hvide Sande er en af Danmarks mest autentiske fiskebyer. En by, hvor fjorden møder
havet. Et lille samfund, hvor blåmalede fiskebåde og store skibsværfter blander sig med
et blafrende dannebrog foran de små hyggelige butikker.
I denne by bliver hverdagen atter rolig for
Jelena, Samir og Denis. I starten bor de i telt
i Asyllejren. Hvor hverdagen for de voksne
bød på fortvivlelse, bekymring for de slægtninge, som blev tilbage under krigen, og
den daglige kamp for at holde ro i lejren på
tværs af nationaliteter, så var hverdagen helt
anderledes for de mange børn, som endnu
ikke havde alderen eller livserfaringen til at
forstå situationens alvor.
Denis Fazlagic og familien bor små syv år i
Hvide Sande. Den lille fiskerby fører familien
fra de trøstesløse senge i teltlejren til et traditionelt dansk rækkehus. Undervejs kommer lillebroderen Dino til. Forældrene gør
en stor indsats for at holde krigens gru og
rædsler skjult for de to små børn.
Faderen Samir går, så snart lovgivningen tillader det, på skolebænken og kommer hurtigt under uddannelse som maler. Moderen
Jelena lærer dansk bag kassen i det lokale
supermarkedet og via arbejde på den lokale
fiskefabrik.
Denis var et forsigtigt barn de første år af sin
skoletid. Fornemmelsen af at være den nye
dreng sad hele tiden i ham. Det at have to
sprog syntes Denis selv var lidt cool.
En ting satte han dog mere pris på end noget
andet.
Fodboldkampen i frikvarteret. Hurtigt fandt
de ældre drenge også ud af, at den lille kompakte dreng havde et talent med bolden.
Ikke sjældent blev Denis drengen som afgjorde verdensmesterskaberne i skolegården til
fordel for sin egen årgang.
Mostar, Bosnien - Hercegovina 1998
Mostar er en af de smukkeste byer i Bosnien.
Samtidig er det den by i ex Jugoslavien, som
krigen ramte allerhårdest. Byen er delt af
den pulserende og stærke flod Neretva og
symbolsk bundet sammen af en bro.
På den ene side af broen vajer der bosniske
flag og på den anden side kroatiske.
Denne by var stedet hvor kærligheden voksede imellem to mennesker fra hver sin side
af broen. Det er her Denis' forældre kommer
fra, og hvor kærligheden krydsede en bro.
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Menneskehavet fylder gaden og tilråbene
runger igennem den kroatiske del af byen.
Alle er klædt i røde, hvide og blå farver. Farver som efter krigen hylder selvstændigheden i Kroatien.
Der er VM i fodbold i Frankrig, og den nye
nation Kroatien vinder kvartfinalen mod et
stærkt Tyskland med 3-0.
”Davor Suker, Davor Suker” - brølet fra
mængden på gaden bliver større og større.
Jublen fylder folket med glæde, og i dette
øjeblik er krigens rædsler næsten glemt.
På broen i Mostar står en 6-årig dreng og kigger rundt forsigtigt rundt.
Hans blik finder ikke glæden iblandt fodboldtilhængerne. I stedet skifter blikket
rundt imellem bygningerne omkring ham.
Hullerne fra mortergranaterne i de tomme
huse. Bygningerne, som er faldet sammen.
De tomme blikke i de ældre mennesker, som
sidder uden for deres huse og betragter folkemængden.
”Det var først i dette øjeblik, at det gik op
for mig, at det var krigen, min familie var
flygtet fra. Jeg kan huske, at jeg spurgte min
mor, hvorfor det så sådan ud. ”Det var krigen, Denis. Det var krigen, vi flygtede fra,”
fortalte hun.
Vejle 2001
I 2001 flytter Denis Fazlagic og familien fra
Hvide Sande. Byen, som havde været den
trygge havn for familien siden ankomsten til
Danmark, bliver udskiftet med Vejle.
Et ældre, bosnisk ægtepar fra Asylcenteret,
som familien har knyttet stærke bånd til, skiftede adressen på den jyske vestkyst ud med
en lejlighed i Vejle Nord, nærmere bestemt
på Nørremarken. Efter to besøg besluttede
Samir og Jelena at følge den familie, de havde knyttet så tætte bånd til efter flugten fra
hjemlandet. Ægteparret, som Denis og Dino
kalder bedstefar og bedstemor.
Skiftet fra Hvide Sandes trygge favn og videre til en multikulturel smeltedigel som Nørremarken blev en øjenåbner for Denis Fazlagic.
Frikvarteret på Nørremarksskolen og den tilhørende fodboldkamp i frikvarteret var ikke
længere for sjov. Det var en kamp, som ikke
måtte tabes. Fra en opvækst uden religion
og etnicitet blev Denis Fazlagic allerede den
første skoledag spurgt, om han var muslim,
eller hvilken religion han havde.
”Jeg vidste ikke, hvad jeg var. I Hvide Sande
var jeg bare Denis. Jeg svarede, at det vidste
jeg ikke. Så spurgte de, om jeg spiste svindekød. Det svarede jeg ja til. Så er du ikke muslim, lød det. Okay, og så løb vi ud alle ud og

spillede fodbold i frikvarteret. Mine forældre
har aldrig påvirket mig med en bestemt tro
eller holdning. Jeg skulle danne mig mine
egne overbevisninger ”
Vejle 2006
Hurtigt følte familien sig hjemme i Vejle.
Denis begyndte til fodbold i Vejle Boldklub
og fik venner for livet blandt klassekammeraterne på Nørremarksskolen.
Samir fik arbejde med det samme ved lokale
håndværksmestre og helt i tråd med opdragelsen af sine børn svarede han kort og
afværgende, når kunder eller kolleger spurgte:
”Er du muslim?” – ” Jeg er maler.” Og så blev
der grinet sammen, og arbejdet kunne fortsætte.
Efter en træningskamp på fjerdeholdet blev
en ung og utrænet Denis Fazlagic opdaget
af trænerteamet Jesper Sørensen og det tidligere VB-koryfæ Brian Rasmussen.
Efter den første træning med det bedste
hold på sin årgang var det åbenlyst for alle,
at på trods af manglende form så var der
krummer i den unge knægt.
Vejle 2009
Et ophold på Vejle Idrætsefterskole førte en
17-årig Denis Fazlagic frem mod sin første
kontrakt med Vejle Boldklub.
Vejle Boldklubs legendariske ungdomstræner Karsten Andersen, som i øvrigt har trænet mange lovende talenter i klubben, udtalte dengang:
” Denis Fazlagic er i min optik en eksplosiv
spiller med en god speed og et godt drive.
Han er meget nærkampstærk og en fysisk
god spiller, som samtidig også er teknisk god.
Denis kan både spille højre back og kant,
hvor jeg synes, han er bedst, men han kan
også spille centralt på midtbanen.”
Vejle 2014
De sidste fire år har i glimt bekræftet denne udmelding, men alligevel mangler Denis
Fazlagic det endelige gennembrud på Vejle
Boldklubs bedste hold. Det kunne komme i

denne eller den næste sæson.
I Tonny Hermansen fik Denis Fazlagic en træner, som udfordrede, udviklede og troede på
ham.
”Jeg har en kæmpe respekt for Tonnys fodboldfaglighed, og mandskabsplejen var helt
i top.
Det er ting, som betyder meget for mig. Jeg
har brug for tillid og at kunne spille en dårlig kamp. Tonni er lidenskabelig omkring sit
virke som træner og den direkte årsag til min
forlængelse med Vejle Boldklub sidste år. ”
Epilog
Når man sidder over for Denis Fazlagic, oplever man en ung fyr med en modenhed, som
er ældre end de 21 år, som det nu danske pas
siger. En ung, reflekterende mand, som vejer
sine ord på tungen, inden han taler. En ung
fyr, som med en opvækst blandt mennesker
med forskellige trosretninger og nationaliteter, først i asyllejren i Hvide Sande og senere
på Nørremarken i Vejle udviser alle en beundringsværdig respekt.
Midt på sin højre arm har Denis Fazlagic tatoveret en irsk velsignelse, som den amerikanske kunstner Drake også har reciteret i en af
sine sange:
“May your neighbours respect you, Trouble
neglect you, angels protect you, and heaven
accept you.«
Stoltheden lyser ud af familien, hver eneste
gang Denis Fazlagic løber på banen i den
røde Vejle- trøje.
Samir klapper insisterende. Jelena sidder
spændt og bekymret, som kun en mor kan
være. Bedstefaderen sidder på kanten af
sædet og glæder sig til kampen.
Stoltheden i dem alle er synlig for enhver.
Ikke fordi Denis Fazlagic spiller fodbold på
højt niveau, bliver rost for sit talent eller er
spået en stor fodboldkarriere.
Nej – stoltheden lyser ud af forældrene, fordi
deres søn laver det, han elsker.
Fordi opdragelsen, hvor man ikke dømmer
andre, ikke deler mennesker op i religion
eller nationalitet, har båret frugt.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
67

Senior - Herrer
Herrerne i seniorafdelingen har igen i år haft
et meget omskifteligt år. Klubbens eneste to
hold i henholdsvis serie 2 og serie 3 havde en
sløj halvsæson i foråret. Det var derfor også
først i de sidste to kampe, at nedrykning blev
afværget for begge holds vedkommende.
Træningsindsatsen kunne efter sigende have
været bedre, og klubånden var heller ikke
for alle noget at prale af.
Det nye trænerpar på serie 2, Allan Worsøe
og Lars Jensen (spillende) havde nok at se til,
men ved fælles hjælp og lidt held i den afgørende kamp mod Fredericia KFUM lykkedes
det at blive nr. 6 lige over stregen.
Og det samme kan siges om serie 3 hvor Leif
”Ralle” Dam og Jørgen Knudsen brugte ”kassen” på mobilregninger for at stille hold…!
I efteråret startede holdene derimod forskelligt, da serie 3 kom godt fra start med sejre
i de tre første kampe. Og de ni point lunede godt i regnskabet i lang tid … Heldigvis
fandt holdet sig selv igen i de sidste fem-seks
runder og sluttede godt af. Det blev bl.a.
til sejr over det ellers suveræne tophold fra
Rask Mølle. Holdet sluttede på en flot fjerdeplads, og træningsindsatsen blev også bedre
hen over sæsonen. Måske der er en sammenhæng med resultaterne?

trods havde holdet viljen til at slutte af med
maner og således slutte med en sejr og blive
suveræn vinder med fem point (og bedst
indbyrdes). Holdet fejrede oprykningen sammen med serie 3 lørdag efter kampen, og det
var vist godt, at de ikke skulle spille søndag…

Serie 2 kom derimod skidt fra start, da holdet
tabte første kamp ude mod Nr. Bjært med
hele 4-1. Der manglede dog bærende spillere, bl.a. Lars Jensen, der bar en karantænedag over fra foråret. Næste kamp var mod
Give, og det viste sig at blive vendepunktet i
et flot efterår. I en god og jævnbyrdig kamp
fightede VB’erne sig til en 4-3 sejr på et mål
i de sidste minutter til trods for at være i
undertal.
Det gav lige den medgang, som nu en gang
skal til, og holdet gik ubesejret gennem de
sidste 13 kampe i efteråret. Oprykningen
kunne være en realitet i næstsidste kamp,
hvis holdet kunne besejre Tørring/Ølholm.
Igen en jævnbyrdig kamp, men desværre
endte den 1-1. Vi kunne ellers godt have
undt gutterne selv at klare ærterne, men
sådan skulle det ikke være. Derfor kunne
kampen dagen efter mellem Gauerslund og
medbejlerne til oprykning Nr. Bjært pludselig
gå hen og være afgørende. Men Gauerslund
var uden point i 11 kampe, så der var vist ikke
mange odds på det. Og så skete det alligevel
– så den sidste kamp mod netop Gauerslund
var uden betydning for oprykning. Det til

Serie 2
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Der skal lyde et stort tillykke og tak for indsatsen til Allan og Lars samt holdleder Peter
Dahl og til hele holdet, der spillede mange
gode kampe – og næsten ingen dårlige. Nu
venter så serie 1, der er markant bedre end
serie 2. Men hvis ellers spillerne vil holde ved
og kan fortsætte fremgangen fra indeværende sæson, så kan det blive til hvad som
helst. Desværre må holdet undvære Lars Jensen, der har valgt at trappe ned med lidt oldboys. Men så er der jo plads til nye og yngre
kræfter.
Også stor tak til Ralle og Jørgen samt Carsten Møller, som, vi håber, alle fortsætter i et
spændende år 2015.
Så tak til alle for 2014 og forhåbentlig på
gensyn efter vinterpausen til en lidt mindre
turbulent, men endnu mere spændende
sæson.
Peter Fruergaard Hansen
Forår
Det var med spænding og lidt bange anelser,
at Lars og jeg tog til vores første træning den
sidste søndag i januar. Det skulle vise sig at
være lidt værre, end vi havde forestillet os.
Der var mødt 7 spillere samt et par lykkeriddere, som kom for at tilspille sig en kontrakt... Det kunne måske være, at Lars og jeg
kiggede lidt på hinanden og talte om situationen. De bange anelser fra seniorafdelingen
kom måske frem mere tydeligt, end godt var.
Det positive var, at der var masser af suppe
til alle…
Heldigvis begyndte det at lysne ret hurtigt
med fremmøde til træningen, som vinteren
gik. Vores resultater i træningskampene var
svingende, men ok. Træningskampene viste
desværre i takt med, at turneringen skulle
starte, at vi havde brugt for mange spillere,
som alligevel ikke ville spille i klubben.
Det betød da også en dårlig start på forårsturneringen, hvilket gjorde os til bundhold.
Nu var gode råd dyre, for det ville være katastrofalt i hele vores genrejsning af seniorafdelingen, hvis vi startede med nedrykning.

Men vi havde jo spillerne i klubben, nogle
af dem spillede bare på vores serie 3 hold –
hvorfor, må guderne vide! Vi fik flyttet lidt
rundt, hvilket betød, at pointene begyndte
at komme. Vi havde dog fået et efterslæb,
så hvis vi fortsat skulle spille i serie 2 efter
sommerferien, var kravet sejr i de sidste tre
kampe. Vi fik ni point og blev derfor i serie 2!
Herrer Serie 2 - Forår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Fredericia fF
Egen UI
Aabenraa BK
Vejle B
Kolding IF
Bredballe IF
Bramdrupdam GIF
Haderslev FK

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
8
6
6
6
5
5
3

U
4
4
3
2
1
1
0
1

T
1
2
5
6
7
8
9
10

Score Point
39-18
31
46-20
28
23-28
21
27-25
20
25-24
19
31-27
16
16-36
15
17-46
10

Efterår
Jeg tror, at de tre kampe havde stor betydning for vores rigtig gode efterår, hvor spillerne blev nr. 1, hvilket betyder, at VB`s førstehold i amatørafd. er tilbage i serie 1. Et
fantastisk resultat, som kom efter et imponerende efterår, hvor det blev til 8 sejre, 5
uafgjorte og kun 1 nederlag. Kæmpe ros til
alle spillere for et godt træningsmiljø, god
fight, men vigtigst af alt, rigtig godt spil og
en meget fortjent oprykning.
Ingen tvivl om, at der i 2015 bliver brug for
alle med samme indstilling. Serie 1 bliver en
udfordring, som kræver hårdt arbejde af
alle. Gør vi det, venter der os et spændende
forår, hvor jeg er sikker på, at vi bliver en
positiv oplevelse.
Ved afslutningsfesten fik Jens Knudsen topscorerpokalen, Årets fighter blev Jean, mens
årets spiller blev Christoffer Egemo. Alle spillere fortjener dog stor anerkendelse.
En stor tak for godt samarbejde skal lyde til
Herrer Serie 2 - Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Vejle B
Nr. Bjært/Strandhuse IF
Give Fremad
Bredballe IF
Erritsø GIF
Tørring/Ølholm
Vejle FC
Gauerslund IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
8
6
6
6
6
5
5
0

U
5
6
4
4
3
3
2
1

T
1
2
4
4
5
6
7
13

Score Point
37-19
29
34-28
24
38-19
22
31-25
22
34-25
21
27-18
18
22-34
17
7-62
1

Lars Jensen, Peter Dahl og Ralle.
Glæder mig til 2015-sæsonen.
Allan Worsøe

Serie 3

Forår
Efter nedrykning til serie 3 i sidste sæson
var det med en vis spænding, vi startede op
i serie 3 i foråret. Efter en lang hård vinter,
heldigvis med mulighed for at træne på
kunstgræs, startede vi i Ammitsbøl/Egtved
og spillede en rigtig god kamp med sejr 6-3.
Vi kom dog hurtigt ned på jorden igen, da
de næste fem kampe endte med tre nederlag
og to uafgjorte kampe. Vi måtte så igen vente på Ammitsbøl, som blev besejret 2–1, og vi
kunne så klare os over nedrykningsstregen.
Vi skulle dog tæt på sommerferien i den
tredjesidste kamp mod VFC, hvor vi vandt
3–1 og næstsidste kamp mod FC GOG med
en flot sejr på 4–3, før vi kunne trække vejret
frit igen.
Vi sluttede med en samlet målscore på 23–32
og kun 14 point for de 12 kampe. Jesper
Fuglsang stod som topscorer efter en sæson,
hvor spillet ikke var det allerbedste.
En del uro i klubben sidst i sæsonen kunne
heller ikke undgå at præge hele holdet, og
vi kunne kun glæde os til sommerferien og
gøre det bedre i efterårssæsonen.
Herrer Serie 3 - Forår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Egebjerg IF
Hovedgaard IF
Ammitsbøl/Egtved
FC GOG
Rask Mølle OIF
Vejle B
Vejle FC
Gauerslund IF

K
12
12
12
12
12
12
12
14

V
7
7
6
5
4
4
2
0

U
2
1
1
2
2
2
4
1

T
3
4
5
5
6
6
6
13

Score Point
29-23
23
26-19
22
30-28
19
33-25
17
30-29
14
23-32
14
15-30
10
7-62
1

Efterår
Vi kom i en ny pulje med Rask Mølle, FC GOG,
EIF/NSG, Hedensted, Juelsminde, BPI og FC
Nørremarken.
Første kamp blev indledt på hjemmebane
mod Nørremarken, hvor vi spillede en flot
kamp og vandt 8–2. Det skulle senere vise
sig, at Nørremarken stort set ikke kunne stille
hold resten af året, og derfor var der hurtigt
fundet en nedrykker her. Vi fortsatte med en
heldig sejr over BPI og derefter en sikker sejr
på 4–0 over Juelsminde og var nu efter tre
sejre begyndt at tro på en ekstra god sæson.
Det blev dog hurtigt ødelagt med fem neder69

lag på stribe, så vi skulle helt hen til kampen
mod BPI igen, før næste sejr kom med 2–1.
Med tre uafgjorte og en sejr i de sidste fire
kampe sikrede vi os ret sikkert i rækken igen.
Den flotteste sejr kom mod de senere oprykkere fra Rask Mølle, som blev besejret i Rask
Mølle med 2–1 efter en fin fighterindsats og
to flotte mål af Jens Knudsen og Jesper Fuglsang.
Samlet resultat af efteråret blev 21 point
efter 14 kampe og en midterplacering i rækken. En målscore på 31–25 tegner dog godt
for den kommende sæson.
De mest stabile spillere gennem sæsonen har
været anfører Peter Knudsen og Sebastian
Spangsberg, men tak til alle, der har givet et
nap med, når det kneb. Vi var bl.a. nødt til
at bruge forskellige målmænd i forårsturneringen, mens Mark har været stabil som målmand i efteråret.

Afslutning blev holdt som en oprykningsfest
med serie 2 så det var jo ikke så dårligt igen.
Vi håber på, at der i 2015 er stabilitet på træner- og spillersiden og er sikre på, at vi så
kan sikre os en god sæson i 2015 - gerne med
oprykning til serie 2 igen!
Leif Dam og Jørgen Knudsen
Herrer Serie 3 – Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Rask Mølle OIF
FC GOG
EIF/NSG
Vejle B
Hedensted IF
Juelsminde IF
BPI
FC Nørremarken

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
8
7
6
6
5
5
2

U
1
1
4
3
2
3
0
0

T
3
5
3
5
6
6
9
12

Score Point
33-13
31
38-30
25
32-22
25
31-25
21
29-26
20
30-38
18
19-28
15
18-48
6

Jonatan Neftali hilser på fansene efter sejren i sæsonpremieren på Vejle Stadion mod Brønshøj.
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Herre serie 2
Bagest fra venstre: Niki Minchev, Kenneth Qvist, Christoffer Egemo, Jesper Mathiesen, Patrick Gude, Stefan
Udbye Nielsen
Forrest fra venstre: Lars Jensen, Peter Ulrich, Jesper Trøjbo, Jonas Hestbech Lind, Jens Knudsen,
Rene Vad, Jean-Albert Mutshe
Fraværende: Julian Alijevic

Herre serie 3
Bagest fra venstre: Holdleder Jørgen Knudsen, Bo Møller, Nicolai Andersen, Peter Knudsen, Jonas Dam,
Jesper Fuglesang, Nicolai Henriksen, Sebastian Spangsbjerg, træner Leif ”Ralle” Dam
Forrest fra venstre: Jonas Lindsted, Casper Bredahl, Thomas Jegaard, Mark Jensen, Henrik Kristensen
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Oldboys - Veteraner
Oldboys +32

Forår
2014 blev ikke det fodboldår, vi havde regnet
med. En uvant plads i foråret på en 6. plads
ud af 10 hold.
Og i efteråret måtte vi vente til næstsidste
spillerunde, før vi var sikre på ikke at rykke
ud af superligaen. Vi endte på en 6. plads ud
af 8 hold...
Vi havde ingen trænings kampe i år, så vi startede først op den 8. april med turneringen,
da DGI havde skubbet sæsonstarten, pga. af
erfaring fra de hårde vintre de seneste år.
Første kamp var mod Gauerslund. Det blev
en kedelig 0-0 kamp, hvor vi burde have vundet, men som det blev hele året, udnyttede vi
ikke de store chancer, vi fik.
Vi måtte desværre aflyse kampen mod Vinding, da vi ikke kunne stille hold...ØV!

VB -VFC
5-2
Billund - VB 0-2
BPI - VB
2-2
Oldboys +32 Forår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hedensted IF
Vinding SF
Gauerslund IF OB
GGIF - Fodbold
Jelling FS
Vejle B
Vejle FC
BS Grejsdalen
BPI
Billund IF

K
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
7
6
5
6
5
4
3
2
1
0

U
2
2
3
0
0
2
2
0
1
0

T
0
1
1
3
4
3
4
7
7
9

Score Point
28-7
23
19-7
20
22-10
18
27-19
18
24-14
15
17-13
14
21-21
11
13-29
6
11-27
4
2-37
0

Forårets resultater:

Vi brugte 22 spillere på 8 kampe, 1 kamp
aflyst:

Gauerslund - VB 0-0
VB - Hedensted 2-3
VB - Grejsdalen 4-0
Vinding - VB aflyst
Jelling - VB
0-1
Grindsted - VB 3-1

8 kampe:
Kristian Jessen - Søren Jensen - Jan Iburg - Etienne »Træner« Ebel
6 kampe:
Carsten Hansen - Lars »Carlsberg« Tørslev Niels Ole »Pils« - Tom »gamle« Rasmussen

Med hjerte
og sjæl

Conrad
Café
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5 kampe:
Jakob Thygesen - Jesper »anfører« Hansen Jeppe Østerby - Rune Holch Kristensen - Thomas Overgård
4 kampe:
Søren »Mas« Thomasen - Anders Sommer
3 Kampe:
Kent Aagaard - Brian »BC« Jochumsen - Kern
Lyhne
2 Kampe:
Mikael Skovbo
1 kamp:
Brian Balsgård - Søren Holst - Torben Hansen
De 17 mål blev scoret af:
5 mål: Kristian Jessen
3 mål: Jeppe Østerby - Brian »BC« Jochumsen
2 mål: Thomas Overgård
1 mål:
Lars »Carlsberg« Tørslev - Rune Holch Kristensen - Søren Holst
1 selvmål
Efteråret
Vi startede på efterårsturneringen med en
forventning om, at den 6. plads, vi fik i foråret, var en enlig svipser. Men, men, men,
vi havde store problemer med bare at stille
hold i efteråret. Mange af de faste spillere
var skadede, så det blev ikke til det fodboldspil, vi havde håbet. Vi landede på 6. pladsen
igen, men denne gang var der kun 8 hold
med i puljen, så det var lige over nedrykningsstregen.
Vi måtte have fat i 28 forskellige spillere for
at kunne spille 7 kampe. Og ja, i nogle kampe blev gennemsnitsalderen over 40 år. Og i
takt med at de andre hold får yngre kræfter
på holdet, ja så bliver det sværere og sværere
at kunne følge med.
Vi vandt desværre kun 2 kampe, men det var
lige akkurat nok til at blive i Superligaen.

Oldboys +32 Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Hedensted IF
GGIF - Fodbold
Vinding SF
Gauerslund IF OB
Jelling FS
Vejle B
Vejle FC
BS Grejsdalen

K
6
7
7
7
6
7
7
7

V
6
6
5
4
3
2
1
0

U
0
0
0
0
0
0
0
0

T
0
1
2
3
3
5
6
7

Score Point
23-4
18
27-9
18
17-10
15
17-21
12
14-10
9
9-20
6
13-22
3
8-32
0

Vi brugte 28 spillere i de 7 kampe:
7 kampe:
Kristian Jessen - Rune Holch Kristensen - Etienne »Træner« Ebel
6 kampe:
Thomas Overgård - Niels Ole »Pils«
5 kampe: Brian »BC« Jochumsen - Søren Jensen
4 kampe:
Søren »Mas« Thomassen - Lars »Carlsberg«
Tørslev - Anders Sommer
3 kampe:
Tom »Gamle« Rasmussen - Jakob Thygesen Kenni »Fedtøre« Olsen - Kent Ågaard - Torben Hansen
2 kampe:
Carsten Hansen - Jacob Møller - Mikael
Skovbo - Jørgen Thychosen - Peter Langkjær
- Poul Jørgensen
1 kamp:
Jan Iburg - Kern Lyhne - Søren Holst - Morten
»Stam« Olesen - Kent »Buller« Mikkelsen Mike Ebel

Efterårets resultater:
Gauerslund - VB 5-2 		
VB - VFC
1-0 		
VB - Vinding
0-2		
VB - Grindsted 0-5		
Jelling - VB
3-1 		
VB - Grejsdalen 4-2 		
Hedensted -VB 4-1
(blev spillet på VB Parkens kunstbane)

www.insigncenter.dk
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Der blev kun scoret 9 mål i efteråret:
2 mål:
Lars »Carlsberg« Tørslev - Brian »BC«
Jochumsen
1 mål:
Kristian Jessen - Søren »Mas« Thomassen Tom »Gamle« Rasmussen - Jacob Møller - 1
selvmål
Årets samlede topscorer blev: Kristian Jessen
med 6 mål
Vores afslutningsfest, blev holdt i forbindelse
med VB’s Venners Bierfest i DGI Huset lørdag
25. november.
Rune stod for det fine arrangement, hvor vi
startede på Irish Cat Pub, her så vi fodbold
og fik kåret årets spiller. Årets spiller blev
valgt af spillerne ved en on line afstemning.
Valget faldt på Etienne »træner« Ebel, og
det siger jeg MANGE TAK for. Derefter gik vi
i DGI huset for at feste, til det hele sluttede
kl. 01.00. Rigtig hyggelig dag og god fest
af VB`s Venner, håber Bierfest kommer igen
næste år.
Tak til alle de spillere, der har hjulpet holdet i
2014, håber I også vil bakke op omkring holdet i 2015.
OG STOR, STOR TAK til OLE »DR. DRE« Dregaard for den stor opbakning som holdleder. Ole henter og afleverer tøjet, han fylder
vanddunke, får lægetasken fyldt op, indberetter kampresultat, og Ole kommer altid i
godt humør og det smitter....Tak for din ind-

sats OLE D.
Og til sidst en tak for den fine rom, som jeg
fik af spillerne, glæder mig til at smage den.
PÅ GENSYN I 2015!
Etienne Ebel

Veteraner - DGI Senior Old Boys

2014 blev ingen undtagelse: Superligaen
blev i sommer vundet af … Vejle Boldklub…
og denne gang mere overlegent end nogensinde tidligere. Vi var rent faktisk 8 point
foran nr. 2. Og det lykkedes os at spille mere
end 12 måneder uden at tabe (foråret 2013
- foråret 2014). Da det endelig skete, var det
til Bredballe, der – sejren over VB til trods –
endte med at rykke ud af Superligaen.
Meget glædeligt har der været rigtig god tilslutning. Så god, at det i et par tilfælde har
været nødvendigt at bede nogen stå over, så
vi kun var 14 mand.
Men vi må erkende, at en ”rigtig” målmand
kun var med, når vi kunne lokke Peter L. eller
Søren J. af huse – men så gik det også godt,
for de er jo vant til at bruge handsker.
Der er et par stykker fra oldboys, der har
været ”på prøve” i flere kampe i år. Og til
sidst var de næsten så fast inventar, at man
ikke kunne se, at de var yngre ☺ Og selv om
Carsten A endnu ikke er helt fit til at spille
med, så har Gert jo sørget for, at vi stadig har
to mand over 60 – og stadig gør de det godt.
Det er der ingen af vore modstandere, der
kan fremvise!

Oldboysafdelingens bestyrelse:
Peter Fruergaard Hansen, Robert Torntoft (formand), Gert Roland Jensen, Leif Jacobsen, Hans Jørgen Lund,
Jesper Hansen.
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Og heldigvis er det også lykkedes os at få
aktiveret gamle stjerner som Jacob Laursen
og Morten Bech, så deres ”nye” støvler ikke
gik til, inden de fik dem i brug.
Også i efteråret fik vi til sidst trimmet holdet
og spillet, så vi også vandt kvalifikationsspillet til næste års turnering. Det var dog kun i
kraft af sejr i indbyrdes kamp med Nr. Bjært,
så vi er måske nødt til at træne i 2015 for at
genvinde titlen…
På den sociale side har der ikke været så
meget gang i den i år, men en opstartshyggeaften efter den første (og eneste) træningskamp blev det til i foråret. Og så spillede vi five a side og spiste god mad mv. hos
VB’s Venner i cafeteriet efter sæsonen. Sidst
men ikke mindst - så slutter vi af med Roberts
fødselsdag, hvor det som sædvanligt nok skal
blive en fantastisk aften. Og Robert har igen
i år været med til alle kampe uden undtagelse – men han er jo også kun 89!
Tak til Robert og til alle spillere for en god og
meget flot sæson – jeg håber, at endnu flere
er endnu mere klar til næste år.
Peter Fruergaard Hansen

Veteraner syvmands

2014 sæsonen for super veteraner 7-mands
var en af de dårligste i mange år. Efter at
sæsonen 2013 havde været mindre god med
en 12. plads, regnede alle med, at 2014 sæsonen ville blive noget bedre efter den intense
søndagstræning hele vinteren.

Holdet endte på en meget skuffende 14.
plads (næstsidst) med kun 21 point og en
målscore på 22-92. Sidste års pointhøst blev
på 40 point - så den intense søndagstræning
har ikke givet den forventede fremgang –
der trænges nok snart til et generationsskifte
på holdet!!!
Vinder af turneringen blev i år Bredballe
med en pointhøst på 92 point og en målscore
på 60-28.
Fremmødet har hele året været stabilt.
Der har været brugt 16 spillere, hvor Leo Kim
Andersen og den nye mand i truppen Jesper
Saxgren topper med 14 kampe. Lige efter
kommer Ole Conradsen, Ole Kristensen, Keld
Drejer og Gert Roland med 13 kampe.
Topscorer i år blev Jesper Saxgren med 7 mål,
derefter Ismet Kilic med 3 mål, Leo Kim, Henning Pedersen og Keld Drejer hver med 2
mål. Så atter i år svigtede vore sædvanlige
”bomber” Keld Drejer, mon han har mistet
sit gamle ”målnæse?”
Også i år vil jeg gerne sige tak til hele holdet
for fint fremmøde og især til Ole Conradsen,
der også i år har styret søndagstræningen
med hård hånd!
Vi fortsætter søndagstræningen, men jeg er
bange for, at søndagstræningen ikke gør det
alene, der trænger nok til en foryngelseskur
på holdet, jeg håber, den kommer i sæsonen
2015.
Gert Roland

Oldboys +32
Øverst fra venstre: Etienne »træner« Ebel, Thomas Overgård, Søren Jensen, Jeppe Østerby, Tom »gamle«
Rasmussen, Søren »Mas« Thomassen, Anders Sommer, holdleder Ole »Dr. Dre« Dregaard
Nederst fra venstre: Jakob Thygesen, Klaus »den hemmelig gæst« Olesen, Kristian Jessen, Jacob Møller,
Jesper »anfører« Hansen, Rune Holch Kristensen, Mikael Skovbo
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Veteran/11
Bagest fra venstre: Søren Jensen, Niels Ejnar Gammelgaard, Peter F. Hansen, Kenni Olsen, Gert Eg, Morten
Bech, Brian Sandholt
Forrest fra venstre: Torben Juul Kristensen, Etienne Ebel, Søren Holst Jensen, Jørgen Thychosen, Jacob
Laursen, Jesper Sørensen, Henrik Raben og Robert Torntoft

Veteran/7
Bagest fra venstre: Udskiftningsleder Erik Rosenlund, Henning Petersen, Kjeld Drejer, Søren Kromann, Ole
Kristensen, Ole Conradsen.
Forrest fra venstre: Chefmanager Robert Torntoft, Jesper Saxgren, Ismet Kilec, Gert Roland, Leo Kim Andersen.
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Herre ungdomsafdelingen

Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen

Hold da op et 2014
Hvad VORES KLUB = VEJLE BOLDKLUB har
måttet gå igennem i 2014. Det kan der helt
sikkert skrives tykke bøger om.
Både hos amatørerne, men også i det professionelle selskab har der været udfordringer.
Hos amatørerne kom der stort set hen over
natten en ny bestyrelse til, og det professionelle selskab blev 5 minutter i 12 reddet af
gongongen, og ny kapital blev tilført.
I skrivende stund, resten af december og
langt ind i 2015, arbejdes der knaldhårdt

Carsten S. Hansen, KUV-koordinator

fra begge bestyrelser for at genrejse VORES
KLUB = VEJLE BOLDKLUB, held og lykke med
det. Jeg har dyb respekt for jer, der har taget
arbejdshandskerne på, samt de folk der har
sat flere penge i klubben. TAK for det.
KUV vil gøre sit til at hjælpe til. KUV arbejder
loyalt for klubben og KUV-klubberne.
29 klubber i KUV:
Ammitsbøl/Jerlev IF, Bredsten IF Engum UI,
Firehøje IF, Gauerslund IF, Hover IF, Jelling fS,
Ølholm B., Vejle FC, Bredballe IF, Vinding SF,

Årgang 2001
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Grejs IF, Lindved GF, Uldum IK, Tørring IF, Skibet IF, Egtved IF, Løsning IF, Vejle Kammeraterne, FCG / Grejsdal Sport, Sole IF, Daugaard
IF, Give Fremad, Højen IF, Øster Nykirke IF,
Smidstrup / Skærup, BPI, Juelsminde IF, og
Vejle B.
Hedensted IF valgte desværre at søge nye
udfordringer hos de gule i Horsens. Et rigtig
ØV, da Hedensted og KUV gennem alle årene
har haft stor gensidigt respekt for hinandens
”arbejde”.
KUV-vision:
Gennem et professionelt organiseret samarbejde i KUV at skabe grundlaget for udbredelsen af et netværk af talenter, trænere,
ledere, fans og sponsorer til fundament for
VB’s sportslige mål om at være blandt de
førende klubber i dansk ungdomsfodbold.
KUV er rigtig mange ting. Nogle vil måske
mene, at det er en velbevaret hemmelighed,
hvis man ikke lige er en del af de KUV-årgange, som vi arbejder med, om det så er på
fodboldtalentdelen, trænerdelen eller fx de
drenge og piger, der har oplevelser på Vejle
Stadion med at spille forkamp, være bolddrenge /-piger eller løbe med som maskot og
holde Kristian Fæste eller Morten Haastrup
i hånden.

Årgang 2002
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Oplevelser fra VB til KUV-klubber:
Til styrkelse af samarbejdsforholdet i KUV tilbyder VB oplevelser til alle KUV-klubber.
- En divisionsspiller kan deltage ved klubaften, pokaloverrækkelse, indvielser mm., i forbindelse med arrangementer i klubben.
- Klubben kan få besøg af en divisionsspiller
til træning med klubbens egne ungdomsspillere.
- Klubben kan få VB’s divisionshold ud til en
sommerkamp (Koordineres af VB)
- Mulighed for at være bolddrenge/-piger til
kampen.
- Mulighed for indløb med VB´s divisionshold.
- Mulighed for at spille forkamp til en divisionskamp.
- Et klubhold (6-10 år) kan gratis komme til
en divisionskamp.
- Klubben får 2 sæsonkort til trænere/ledere
til at komme gratis ind til divisionskampe.
- Klubben har mulighed for at invitere trænere, ledere, sponsorer med i TREFOR-Lounge, til en helt speciel oplevelse.
- Klubben kan købe VB-sæsonkort til alle
divisionskampe til ungdomsspillere (under
16 år) på særligt fordelagtige vilkår.
- Klubben kan invitere 20 af klubbens sponsorer til et VIP-arrangement med mad, drikkevarer, underholdning og divisionskamp for
kr. 200,- pr. person.

Trænerakademiet

- Klubben har mulighed for 2 gange om året
at få fribilletter til VB´s hjemmekampe (koordineres gennem KUV-koordinator).
- Medlemsskab af fanklubben Crazy Reds.
- Mulighed for sparring omkring sponsorer.
- Desuden laver VB og KUV gerne specialarrangementer efter aftale.
Træneruddannelse / inspiration er et af de
helt store FOKUS-punkter i setuppet:
- VB er altid åben for inspiration, så kom
gerne.
- KUV besøg i klubberne, hvor der laves inspirationstræning, og klubbens trænere modtager øvelser.
- VB Træner- og Målmandsakademi, for 6.
sæson og 2. sæson hos målmændene.
NYT i 2014:
VB – KUV kommer på besøg = SUPER succes, hvor vi kom og trænede med en ønsket
årgang og klubbens trænere modtog træningsøvelser. Efter træningen var klubbens
trænere og bestyrelsen inviteret til snak /
dialog, hvor man kom tættere på ”maskinrummet” i VB og KUV, og KUV-klubben fik
indsigt i KUV´s muligheder, samtidig med, at
der var en nørdet fodboldsnak.
KUV inviterer til TEKNISK TRÆNING med
årgang U-9 – U-12. Et tiltag i samarbejde og
på opfordring fra KUV-klubberne. 4 søndage
blev det til i november og december, men
med den flotte opbakning fra 17 KUV-klubber og 87 drenge og 24 piger, siger det vist
sig selv, at vi skal gentage det i 2015.

KUV-hold 2014:
2015 vil vise fremtidens Talentstruktur. Tendensen viser, at flere og flere danske talentklubber arbejder længere og længere ned –
helt ned til U-9. Men mon ikke der kommer
klare retningslinjer fra DBU i 2015. I Vejle
Boldklub og KUV finder vi vores vej.
U-13 (2002), U-14 (2001) var årgangene KUV
arbejdede med i 2014.
KUV-træning er en succes, og har mange
andre aspekter, end lige det at komme på
VB´s 1. hold.
Spilleren i centrum:
KUV ser det som en mission at være vejleder
for hver enkelt familie i forhold til drengens
fodboldfremtid.
Øverst på dagsordenen står der ALTID
– Spilleren i centrum.
For hvad der for den ene dreng er rigtigt, er
ikke nødvendigvis det rigtige for en anden.
Det er alt lige fra tidspunktet at flytte klub
på, til hvilken klub man evt. skal flytte til,
da der også sker spilleroverflytninger fra en
KUV-klub til en anden KUV-klub.
Der er mange interessepunkter, der skal
varetages i overvejelserne. Alt lige fra spillerdrømme til forældreambitioner og klubinteresser. Men som sagt: Øverst på dagsordenen
står der ALTID – Spilleren i centrum.
En af mulighederne for at finde den optimale beslutning kunne være at invitere til
79

Træning på Vejle Stadion

VB-Ekstra og efter sæsonafslutning til vintertræning i VB. Et tilbud, der gives enkelte spillere, samtidig med, at spilleren stadig spiller
hjemme i KUV-klubben. Vi forsøger på den
måde at finde de spillere, vi ønsker til VB,
men også på et meget bedre grundlag, da
spilleren har været med i en længere periode, og på den måde ved spilleren og familien
(forhåbentlig) også, hvad de går ind til, hvis
et klubskifte bliver aktuelt.
VB, KUV, KUV-klubberne og forældre / spillere føler sig meget bedre klædt på ti, at tage
den rigtige beslutning.
Spilleroverflytninger 2013 / 2014:
Nedenstående spillere har på den ene eller
anden måde været tilknyttet KUV-talentudvikling i 2013 / 2014 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 fremover til:
Årg. 2000: Christian Heckmann Geil (Ammitsbøl/Egtved), Mathias Gramstrup (Ammitsbøl/
Egtved), Peter Balsgaard (Ammitsbøl/Egtved), Anders Krusborg (Vejle Kammeraterne)
og Alexander Cimmino (Bredballe IF) = alle
flyttede, med opstart 2014.
Årg. 2001: Alvin Huseinovic Skibet IF (VFC)
indstillet til VB i sommerferien.
Følgende har været en del af VB Ekstra:
Patrick B. Gregersen (Skibet IF), Emil Andersen (Skibet IF), Johan Haahr (Juelsminde IF)
(flytter til Engum UI), Christoffer Maansson
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(Gauerslund IF) (flytter til Vinding SF), Nicolaj Poulsen (Engum UI), Phillip W. Andersen
(Vinding SF), Markus Holm Kaas (Vinding SF)
(gl. klub Bredballe IF), Mikkel Lindstrøm (Vinding SF) = Mikkel indstilles til Vintertræning
i VB.
Årg. 2002: Alle i årgang 2002 var inviteret til
VB Ekstra i det sidste halve år af U-12.
Kasper Lange (Bredballe IF), Jacob Brøndun (Ammitsbøl / Egtved), Christian Fritsen
(Ammitsbøl / Egtved), Andreas Rud (Gauerslund IF), Oscar Nielsen (Gauerslund IF), Peter
Ullum (Skibet IF), Christian O. Nielsen (Skibet
IF), Andreas Jungdal (M) (Skibet IF) = Alle
skiftede til VB i sommerferien.
Hans Høllsbjerg - blev udtaget til KUV – men
valgte at flytte fra Juelsminde = januar. Niklas Kjær
Kristensen (Løsning IF) - Blev udtaget til KUV
– men valgte at flytte fra Løsning = januar.
Ud over held og lykke og godt gået drenge
– Stor TAK for opbakningen og tilliden fra
forældre og KUV-klubber.
Spillere, der gennem tiden er kommet til VB
gennem KUV og stadig er i VB U-17 – U-19.
U-19: Ole Bisp Rasmussen (Vinding SF) (DBU
U-19) (Debut på 1. holdet), Andreas Winther
(Give Fremad), Søren Balsgaard (Firehøje IF),
Jacob Lindstrøm (Vinding SF), Christoffer
Førby (Vinding SF), Jacob Malberg (Gauerslund IF), Mads Døhr (Vinding SF) (NU FCM)
(DBU U-18), Martin Damsbo (Skibet IF – tid-

Jan S. Hansen viser en detalje
ligere Give Fremad), Casper Bruun (Kolding
IF) (DBU U-18) og Oliver Olesen (Løsning IF)
U-17: Jonas Erngaard (Vejle Kammeraterne),
Rasmus Fink (Vinding SF), Sebastian Bruhn
(Bredballe IF), Svein Knut (Firehøje IF) (Landsholdet U-17 Færøerne), Tobias Utoft (Vinding
SF) (DBU U-16 Future), Frederik Kallesøe (Kolding IF), Simon Bisp (Bredballe IF) og Lucas
From (Ammitsbøl / Jerlev)
MAN POWER:
I KUV har vi så mange idéer og intentioner,
men HJÆLP, der mangles MANPOWER.
HJÆLP - HJÆLP, der er også brug for dig, der
lige nu læser dette og tænker: ”Det vil jeg
gerne være en del af”. Så kom ud af busken.
Jeg har alle slags opgaver. Lige fra hjælp på
Vejle Stadion ved hjemmekampene, opgaver, der kan laves på hjemmekontoret, når
ungerne er lagt i seng, til fodboldrelaterede
opgaver i forbindelse med KUV-holdet, osv.
PRØV at udfordre mig.
TAK for i år:
Men et på gensyn = Som skrevet i indledningen, så er der så mange gode kræfter, der i
denne tid samler VORES KLUB = VEJLE BOLDKLUB.
TAK til TREFOR der er KUV-samarbejdspartner. TAK til alle jer andre, der på den
ene eller anden måde har været med til at
bidrage til KUV i 2014. Uden jer vil et talent
måske gå tabt, uden jer ville der være en
masse drenge og piger, der ville gå glip af en
masse gode oplevelser. I leverer alle på den
ene eller anden måde en uvurderlig indsats.
KUV Koordinator
Carsten S. Hansen
VB´s Trænerakademi 2014
Som ny U-9 træner uden nogen erfaring

som ungdomstræner befandt jeg mig på
usikker grund. Usikker på træningsøvelser,
niveau, krav osv. Hvad kan man forvente af
børn i den alder? Hvordan lærer de bedst?
Hvad motiverer bedst osv.? Jeg havde mange
spørgsmål, der skulle findes svar på.
Jeg overtog trænerposten fra en anden forælder, som havde fortalt mange positive ting
om Trænerakademiet, og det var derfor en
selvfølge for mig, at det var her på Vejle
Boldklubs Trænerakademi, at jeg skulle finde
mine svar.
Fandt jeg så mine svar? Ja, det gjorde jeg i
særdeleshed. Min fodboldfilosofi har altid
været fokuseret på det tekniske. Det tekniske spil og de individuelle kvaliteter er grobunden i pyramiden og skal indøves som helt
ung. At blive præsenteret for Coerver passede lige ind i min tankegang. Jeg havde før
Trænerakademiet intet kendskab til Coerver
Træning, og jeg må erkende, at det er fantastisk.
Undervisningen er opdelt i moduler, som
varetages af Hans Hansen fra Coerver Danmark. En dygtig kapacitet, som besidder
både det fodboldfaglige og det pædagogiske, så alt giver mening for deltagerne. Hvert
træningsmodul har forskelligt fokuspunkt,
og inden hver undervisning er alt materiale
fremsendt, så man inden undervisningen kan
forberede sig på dagens tema.
Der veksles mellem, at man selv deltager som
den aktive spiller, samt at der er unge spillere
i forskellige aldersgrupper, som agerer medie
alt efter formålet med undervisningen. Alt
afsluttes med teoretisk undervisning og en
snak omkring vores oplevelser med den praktiske træning.
Alle øvelser er opbygget som små bidder af
en samlet øvelse. Hver detalje indøves og
lidt efter lidt sættes flere og flere deltaljer
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sammen, som til sidst giver helhedsbilledet
i øvelsen. Det fungerer rigtig godt og er let
omsætteligt, når man selv står på træningsbanen med børnene. Til hver undervisning er
der sat kegler frem og til min store overraskelse, så bliver der ikke brugt meget tid på
at flytte kegler. Noget jeg som træner netop
oplever giver meget uro til træning. Alle
øvelser passer sammen på en måde, så der
bruges mindst muligt tid på overflødige ting
som netop at flytte kegler.
VB`s Trænerakademi 2014 har givet mig de
svar, jeg som ungdomstræner havde brug
for, og jeg føler mig nu meget bedre rustet til
at varetage opgaven med at bringe de unge
fodboldspillere videre i fodboldverdenen.
Tusinde tak til Trænerakademiet 2014
Annette Meineche Jørgensen
Bredballe IF
VB’s Trænerakademi 2014
Med spænding mødte jeg i foråret 2014
frem til mit første modul på VB´s Trænerakademi. Hvad ventede der? Hvor seriøst var
det? Hvad ville jeg få ud af det? Hvilke øvelser skulle vi igennem? Ville forventningerne
blive indfriet?
Målet med Trænerakademiet er at inspirere
og udvikle alle børne- og ungdomstrænere
i regionen til gavn for både klub, spillere
og trænere. Akademiet er i sin tid udviklet
mellem Vejle Boldklub og regionens 30 KUVklubber (Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen). Trænerakademiet er
delt op i 8 moduler fordelt over hele året.
For at kunne motivere, fastholde og udvikle
fodboldspillere i klubberne i dag, måske især
de helt unge, kræver det blandt andet, at
trænerne er klædt ordentligt på til at kunne
hjælpe med det. Derfor synes jeg også, at
VB´s Trænerakademi er en rigtig god idé.
Og lad mig bare slå fast med det samme – jeg
fik masser af inspiration med hjem og mine
forventninger blev indfriet!
Jeg kunne hurtigt mærke en god og afslappet stemning. De fremmødte, 28 personer
(5 kvinder og 23 mænd) fra regionens KUVklubber, havde alle fodbolden som fælles
interesse og var motiveret for at lære nyt.
Det var både i forhold til praktiske øvelser på
banen og den mere teoretiske del efterfølgende. Jeg oplevede også nogle meget kompetente og passionerede trænere og instruktører, som brændte for det de arbejder med.
Det smitter!
Modulerne foregik typisk på den måde, at
vi mødtes på enten Vejle Idrætshøjskole
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eller det gamle stadion. Her havde vi så ca.
1-1½ times træning med masser af forskellige øvelser og opstillinger. Som medier var
det enten kursisterne selv eller også et af de
lokale ungdomshold, både piger og drenge.
Dejligt at se og mærke de unge menneskers
store engagement omkring øvelserne – her
blev der arbejdet godt og seriøst. Herefter
mødtes vi på det nye Vejle Stadion, og startede ud med tiltrængt sandwich og sodavand.
Når den værste sult var stillet, gik trænerne i
gang med en teoretisk del, hvor øvelserne fra
træningsbanen blev gennemgået og repeteret, og vi gik lidt mere i dybden med, hvorfor vi træner de enkelte øvelser. Undervejs
var der flere gode diskussioner og værdifuld
erfaringsudveksling klubberne og trænerne
imellem. Den teoretiske del varede også ca.
1-1½ time, så det var samtidig overkommeligt rent tidsmæssigt, synes jeg.
Træningen og øvelserne tog meget udgangspunkt i det globale fodboldtræningsprogram Coerver Coaching. Programmet bygger
på metoder til at træne fodboldfærdigheder
for alle, men primært for spillere i alderen
5-16 år. Udover at udvikle kreative spillere
med gode tekniske færdigheder og selvtillid,
handler programmet også om at lære god
sportsånd og det at respektere andre. Coerver Coaching anvendes i store klubber rundt
om i Europa, bl.a. FC Barcelona, Bayern München og Arsenal.
Det var primært Hans Hansen fra Coerver
Coaching DK, som stod for træningsmodulerne, men der var også hjælp undervejs fra VB´s
ungdomstræner Jan Hansen. Mit eget U-13
drengehold fra Skibet havde en aften fornøjelsen at have en session med Kenny Bjerg,
som bl.a. har arbejdet med fysisk træning i
VB. Mine drenge og jeg lærte flere forskellige styrketrænings- og smidighedsøvelser.
Derudover fortalte han om kost, ernæring,
opvarmning, forberedelse til kamp etc.

Spørgelyst

Alt i alt en god oplevelse at deltage på VB´s
trænerakademi i 2014. Selvom fodbold altid
har været en stor del af mit liv, og jeg kender
mange træningsøvelser, udvikler fodbolden
sig hele tiden. Derfor synes jeg, det er vigtigt
at få nye impulser, nye øvelser, nye metoder,
nye redskaber – i det hele taget ny inspiration, som man efterfølgende kan tage med
hjem til sin egen klub og sine egne spillere.
Da jeg selv var ungdomsspiller, husker jeg
ikke, vi lærte cross over, cut, twist off, pull
push og sciccors - det lærer man i dag og
det synes jeg, og ikke mindst mine drenge,
er spændende. Som jeg ser det, er trænerakademiet både for de trænere, som ikke har
den store fodbolderfaring, men også for de
mere fodboldkyndige, som blot har brug for
nye input og ny inspiration.
Tak for et godt VB trænerakademi 2014.

jeg at interessere mig mere for det. Igennem
vores gode træning i Gauerslund IF har jeg
udviklet mig til at være en god fodboldspiller, og jeg elsker at spille. Jeg glæder mig
hver gang, jeg skal til træning eller kamp.

Henrik Holm
træner Skibet U-13 drenge

Vi skulle træne seks gange og til et stævne
inden sommerferien, og så var der seks træninger og et stævne inden efterårsferien.
Det blev tid til, at jeg skulle til min første træning, jeg var klar til at gå ud og vise, hvad jeg
kunne, men jeg var selvfølgelig også spændt
og lidt nervøs, for der var nye trænere, kammerater, udfordringer m.m.
Der blev stillet flere krav til os også uden for
banen, fx. at man skal være udhvilet, have
spist ordentligt og tage ansvar for selv at
pakke/rydde sin taske ud og vaske støvler.
Da tiden kom for det første stævne, fik jeg
desværre ikke noget spilletid, og det blev
jeg meget skuffet over. I min klub var jeg en
af de bedste spillere, og har altid spillet alle
kampene.
Inden sommerferien havde vi en spillersamtale med Carsten, som er KUV- koordinator
og en af trænerne. De opfordrede mig til at
vise 110 %, at jeg brænder for det hver gang,
jeg går på banen, om det er træning eller

VB’s Målmandstænerakademi 2014
Når man selv har været at finde på græsbanerne i Vejle og omegn, stående mellem stolperne igennem 25 år, tror man, at man har
en vis ballast i forhold til at træne målmænd.
Det er derfor en rigtig god oplevelse at møde
folk med samme baggrund og med evner
både til at formidle budskabet og videregive
egne erfaringer.
Dette krydret med en god fortælling til at
understrege pointen i den enkelte øvelse.
Disse historier fra gamle dage viste især HP
(Hans Peter Hau) at være super leveringsdygtig i, især til stor glæde for de yngre deltagere på Målmandsakademiet.
Altså – inspiration fra mennesker der har
prøvet ”gamet” på egne krop, både på træningsbanen og i kamp og endda krydret med
et indblik i målmandstræningen på U-17 til
divisionsniveau takket være Bjarne Cassøe.
En lærerig oplevelse at deltage på kurset, og
kan bestemt anbefales, hvis du tror, du ved
det meste om det at stå på mål, men gerne
vil have flere værktøjer til rygsækken, du
bruger i din hverdag som træner.

For to år siden fik jeg at vide, at jeg var indstillet til KUV- udtagelse, jeg blev mega glad,
men også nervøs. For jeg vidste, at der ville
komme mange gode fodboldspillere, og alle
gerne ville optages. Så der skulle kæmpes
112 % for at vise, at man virkelig brænder
for det.
Efter to spændende optagelsestræninger
ventede jeg med sommerfugle i maven på at
få svar. Så da min far søndag aften sagde til
mig, at jeg skulle tidligt i seng, så jeg kunne
være frisk til min første KUV træning, blev
jeg super glad og stolt.

Peter Langkjær
FC Grejsdalen
Spillerindlæg
Hej jeg hedder Benjamin Merz Bæksted og
er 13 år.
Jeg begyndte at spille fodbold som 6-årig i
Gauerslund IF. Jeg spillede sammen med mine
venner og havde det sjovt, og så begyndte

Benjamin Bæksted (tv.) i en kamp mod VB.
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kamp. For de var sikker på, jeg godt kunne
mere end det, de havde set - og så sagde de,
at jeg skulle stole på mig selv.
Ved næste stævne og forkamp på VB Stadion
var jeg med på banen, og det var superfedt.
Jeg har lært rigtig meget teknisk og har
arbejdet målrettet med min udvikling igennem resten af forløbet indtil oktober.
I det nye år blev jeg igen udtaget til KUVtruppen efter to prøvetræninger, og det var
vildt fedt
at få lov til at deltage igen.
Det har været en super spændende sæson,
og det er fedt at træne sammen med andre
drenge, som brænder lige så meget for fodbold som mig, og som tager det lige så seriøst.
Midt i min anden KUV-periode besluttede
jeg sammen med mine trænere i Gauerslund IF og mine forældre at flytte hold ind til
Vinding SF og spille M1. Jeg var klar til flere
udfordringer.
Her hjalp det mig meget, at jeg gennem KUV
har været vant til at spille under pres og yde
mit bedste hver gang samt at forholde mig til
andre trænere.
KUV har været en super oplevelse, og den
har været meget lærerig. Det har været fedt
at komme ind til et elitemiljø med masser af
konkurrence. Trænerteamet er meget seriøst, men samtidig har de været rigtig rare at
være sammen med.
Jeg har udviklet mig meget, og det har lært
mig rigtig meget om mig selv, mine stærke
og svage sider. KUV har været med til at
styrke min drøm om at spille fodbold på højt
plan.
Tak til alle omkring KUV, Gauerslund IF og
Vinding SF.
Benjamin Bæksted
Spillerindlæg
Hej, mit navn er Peter.
Jeg er 12 år (årgang 2002) og kommer fra
Skibet. Jeg elsker at spille fodbold og startede som 4-årig med at spille i den lokale klub,
der hedder Skibet IF.
Vi startede med at spille 3-mands, og da jeg
blev 7 år, skulle vi spille 5-mands. Vi var til
mange stævner og turneringer. Det, jeg glædede mig mest til, var FA 2000 Cup i Frederiksberg, som vi var til hvert år. Det år, jeg
husker tydeligst, var deres 10 års jubilæum i
2010, hvor vi spillede godt og nåede helt til
finalerunden. Vi var tre hold FCK, FA 2000 og
os. Vi tabte en og vandt en kamp, så vi fik
sølv - det var okay. Der blev kåret bedste mål84

mand og bedste spiller, så da mit navn blev
råbt op som stævnets bedste spiller, blev jeg
mega-glad, og denne pokal har en speciel
plads på mit værelse.
Som 11 årig rykkede jeg fra min egen alder til
årgang 2001. Det var meget nyt for mig det
hele, jeg gik både fra 7-mands til 11-mands,
og modstanderne var noget større, end jeg
havde været vant til. Men en af grundene til,
at jeg rykkede en årgang op, var netop for
at blive udfordret fysisk. På min egen årgang
var jeg større end de fleste, og det så ofte
voldsomt ud, når jeg brugte min fysik, og der
blev dømt mange frispark imod mig. Skiftet
betød også, at jeg fik ny træner. Jeg havde
haft min far som træner i 4 år, og nu skulle
jeg have Brian Runge. Der gik dog kun en
måneds tid, så sagde min far, at han skulle
være træner sammen med Brian Runge, hvis
jeg syntes, det var i orden. Det syntes jeg, og
jeg blev faktisk glad for det. Det gik rigtig
godt for både holdet og mig selv. I sæsonen
2013/2014 spillede vi i Mesterrække 1 - vi
var til stævne i Berlin og Frederiksberg og til
KUV Match i Middelfart og Juelsminde. Alt
sammen med masser af fodboldkampe og
hyggeligt samvær med holdkammerater og
trænere.
I foråret 2014 blev jeg udtaget til KUV sammen med tre andre kammerater fra Skibet IF.
Efter nogle KUV-træninger, blev jeg inviteret til at deltage i VB Ekstra, hvor jeg kunne
træne og spille nogle træningskampe med
dem i min egen årgang i VB. Så jeg spillede
både i Skibet IF, trænede med KUV og VB
Ekstra, så der var masser af muligheder for
at udvikle sig. Jeg var også meget stolt over
at blive inviteret med VB til et internationalt
stævne i Holland i foråret 2014. Da KUV-holdet deltog i KUV stævnet i VB Parken, husker
jeg specielt den første kamp. Jeg var anfører
mod Horsens, og jeg scorede direkte på frispark. Vi vandt 1-0!
I Skibet skulle vi i juni måned 2014 spille en
meget afgørende kamp mod OB, og vi tabte
desværre kampen. Så var vi afhængige af
resultatet AGF – Horsens. AGF var storfavoritter, men alligevel vinder Horsens og vi rykker ned i M2. Jeg kommer både irriteret og
skuffet hjem og går direkte på mit værelse.
Så kommer min far ind til mig og siger, at
VB har spurgt, om jeg ville med til BrøndbyCup og det ville jeg jo meget gerne, men
stævnet var samtidig med, at jeg skulle til
Malaga på sommerferie, så jeg kunne alligevel ikke komme med til Brøndby. Jeg vidste
ellers, at det er et af de bedste stævner i hele

Jeg vil rigtig gerne takke mine trænere i
både Skibet IF og KUV. Tiden i Skibet IF har
givet mig rigtig meget – både på og uden
for banen. Hvis ikke KUV havde været der, så
havde jeg nok stadig spillet i Skibet IF lige nu,
så 1000 tak til, dem arrangerer KUV.
Peter Ullum
Spillerindlæg
Mit navn er Mikkel Askær Sørensen. Jeg er
13 år gammel. Jeg startede med at spille i
Daugård IF, da jeg var 3 år gammel. Det var
min far, der ville have mig til at prøve at spille
fodbold. De første par gange var jeg bange
for mine modstandere og stod faktisk bare
og græd inde på banen. Men efterhånden
som jeg havde prøvet det nogle gange, blev
jeg helt vild med det der med en bold.
Jeg har haft mange gode trænere. En af
mine første trænere var Troels Troelsen, som
har hjulpet mig rigtig meget på vej til at blive
en god fodboldspiller. Han var rigtig god til
at presse mig og mine holdkammerater. Herefter var det min far, som overtog trænerpladsen. Det har været seks gode år, hvor vi
har lært hinanden rigtig godt at kende.

Peter Ullum
Danmark.
Så sagde min far, at VB også havde spurgt, om
jeg ville skifte til VB, selvom jeg ikke kunne
komme med til Brøndby. Jeg var meget stolt,
men vidste ikke helt, hvad jeg skulle svare.
Det var lige blevet sommerferie, og det var jo
en stor beslutning at skulle sige farvel til den
klub og de fodboldkammerater, jeg var vokset op med. Så vi blev enige om, at jeg selvfølgelig skulle have tid til at tænke over det.
Efter en uges tænkepause, hvor jeg havde
tænkt over fordele og ulemper, besluttede
jeg, at jeg ville spille i VB efter sommerferien.
Da jeg så sad nede i Malaga og tænkte på, at
jeg skulle spille for VB, blandt andet sammen
med syv andre fra KUV-holdet, glædede jeg
mig bare til at komme i gang.
Jeg har nu spillet ca. 3 måneder i VB. Vi har
spillet i DBU’s 8-mands turnering, hvor vi har
vundet vores Mesterrækkepulje og derfor
skal spille i Mesterrække 1 til foråret. Vi har
også spillet en del 11-mandskampe, og indtil
videre er det gået rigtig godt. Jeg synes, det
er fedt og jeg glæder mig til hver træning og
til hver eneste kamp. Så jeg har ikke fortrudt
min beslutning om at skifte til VB.

Første KU- udtagelse 2013
Da jeg så blev gammel nok, blev jeg indstillet
til KUV af min træner. Jeg var meget nervøs
til den første træning. Jeg husker, at på dag
nummer to var banerne fuldt af sne.
Jeg havde givet alt hvad jeg havde i mig, så
da jeg kommer hjem fra træningen om aftenen, havde jeg fået influenza og havde det
rigtig dårligt, lige indtil kl 21:00, hvor min
mor og far kom ind til mig og sagde, at jeg
var kommet med på KUV. Jeg blev superglad
og stolt.
Den første KUV træning efter udtagelsen
husker jeg tydeligt. Det var i Hedensted på
min fødselsdag. Det var en rigtig god træning, hvor vi fik lært en masse nye øvelser.
Det første år af KUV lærte jeg at klare mig
selv meget mere, end jeg kunne i forvejen.
Det der med at tage eget ansvar, det har jeg
især lært ved at være på KUV. Jeg havde heldigvis også nogle rigtig gode trænere, Tobias
Bendixen, Anders Paulin og Anders Schytz.
KUV har også været med til at give mig
et stort netværk af kammerater på kryds
og tværs af klubberne. Det var også gennem KUV, at jeg fik kontakt til Engum IF og
begyndte at spille lidt med på deres hold.
Og i august 2013 skiftede jeg til Engum IF,
og min far stoppede som træner i Daugård
IF. I Engum IF blev jeg udfordret på et højere
niveau og med nye træningsmetoder af to
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fantastiske trænere, Ebbe Weng og Michael
Schrøder.

styrker holdet.

KUV udtagelse 2014
Så blev det 2014 og igen tid til udtagelse til
KUV. Denne gang var det bare Engum IF, som
indstillede mig. Der blev jeg forhåndsudtaget, og det var jeg rigtig glad for. Denne
sæson var lidt noget andet end første år på
grund af, at der var kommet nogle nye spillere til, mens andre spillere fra sidste år ikke
længere var med. Men det her år var også
et fantastisk år med mange gode træninger
og stævner. Og igen i år havde vi også nogle
rigtig gode trænere, Jan Erik Simmelhag og
Bo Møller.
Hvor er jeg i dag?
Jeg spiller stadig i Engum IF, hvor Ebbe Weng
og Michael Schrøder har ført holdet op i
Mesterrække 2. Jeg er helt sikker på, at KUV
også har haft en rolle her, idet vi er fire spillere, som har deltaget i KUV og derved har
kunnet bidrage med en masse gode nye tiltag til holdet. Jeg elsker at komme til træning i min klub, fordi der altid er forberedt
en god og sjov træning. Desværre har Ebbe
og Michael ikke længere tid til at træne os
på grund af arbejde. Klubben har heldigvis
fundet to fantastiske unge drenge, som hedder Alexander Dørr og Jonas Rothausen til at
træne os. De er rigtig dygtige og flinke og
spiller selv fodbold på højt niveau. På sidelinjen har vi stadig Ebbe Weng, Michael Larsen
og Michael Schrøder, som hjælper til med
alle vores sociale arrangementer og andre
praktiske ting. Engum er nemlig en klub,
hvor det ikke kun er fodbold, som tæller,
men også det sociale. Vi har været på en del
ture både i Danmark og Tyskland hvor vi har
spillet nogle enkelte kampe og ellers bare
har hygget os sammen på kryds og tværs. Det

Kjeld Drejer

Mikkel Askjær Sørensen
Hvad har jeg fået ud af at deltage i KUV?
Man får en masse gode venner og et kæmpe
netværk. Der er et godt sammenhold, trods
det at vi kommer fra forskellige klubber. Om
det er træning eller kamp med KUV er det
altid hyggeligt og lærerigt, når en masse flinke drenge er samlet sammen med nogle fantastiske og engagerede trænere. Udover det
sociale har jeg og lært en masse gode tekniske øvelse,r som jeg har kunnet tage med
hjem i klubben. Det har været fantastisk at
være med på KUV, og jeg vil sige mange tak
til KUV for to fantastiske år.
Mikkel Askjær Sørensen

Musik

Lidt god musik gør mennesker glade
Keyboard
Diverseog
mindre
arrangementer
50 års fødselsdage
opefter
sølvbryllup / guldbryllup / diverse mindre arrangementer

Kjeld Drejer Nielsen Musiker kjelddrejer@live.dk
Musik til Deres fest: Telefon: 26978483
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2014 i talentsektoren
U-spillerne ikke får for mange timer fraværende fra skolen. Det er ikke enkelt at ændre
indgroede vaner, som det er at 1. holdet altid
træner om formiddagen, men med stor indsats af sportschef Mads Bro Hansen og cheftræner Tonny Hermansen lykkedes dette.

Lasse Christensen

Det lykkedes igen i 2014/15 sæsonen fortsat
at være en del af det eksklusive selskab, som
A-licensen for en Talentsektor er. Det er her,
vi matches mod de absolut bedste spillere i
Danmark, det er her, DBU har mest fokus på
spillere til ungdomslandsholdene, så unge
ambitiøse fodboldspillere kan ikke få et bedre udstillingsvindue.
Vi fik da også igen i denne sæson flere spillere på U-landsholdene, og Casper Bruun
opnåede debut på U-18-landsholdet. Derudover var Jeppe Hansen og Ole Bisp Rasmussen med U-19 landsholdet, Agon Mucolli
og Christian Kudsk på U-16 landsholdet,
som bl.a. deltog i en UEFA turnering på det
engelske fodboldforbunds nye flotte anlæg,
St. Georges Park. Agon Mucolli fortsatte på
det nye U-17-landshold og deltog med videre
frem mod EM-kvalifikationen i Andorra, hvor
Danmark dog desværre ikke kom videre.
Det gjorde derimod U-19 landsholdet med
Jeppe Hansen som en aktiv bidragsyder, da
han scorede et flot mål på langskud fra ca. 42
meter – imponerende! Vi i VB er altid stolte,
når det lykkes for nogle af vore unge mennesker at spille sig på diverse U-landshold.
Men også vores 1. hold fik god hjælp af vore
egne unge mennesker, og det gav debut til
Ole Bisp Rasmussen, Jeppe Hansen, Mads
Døhr Thychosen og Patrick Rasmussen. Det
er en stor glæde for alle i VB at se disse unge
mennesker løbe ind på stadion og se, at det
daglige arbejde på træningsbanen giver
resultat.
Vi satte også et nyt tiltag i værk. Da vi prioriterer uddannelse og fodbold højt, og mange af vore unge spillere træner fast med 1.
holdet et par gange om ugen, fik vi ændret
træningsrytmen for 1. holdet, så de to gange
om ugen først træner kl. 14.30. Det gør så, at

I den nye sæson kom vi godt i gang med samme trænerteam, som i sidste sæson. Dette
måtte vi ændre på et stykke henne i sæsonen, da cheftræneren stoppede, og U-19
træner Søren Vie Clausen blev rykket op som
assistent på 1. holdet. Det betød en trænerrokade, så Kim Engstrøm blev U-19 træner,
og Søren Lykke blev ansat som U-17 træner.
Søren er jo en gammel kending af sektoren,
så det er gået gnidningsfrit og også med fine
resultater til følge.
Det nye tiltag fra sæsonen 2013/14 med
oprettelsen af en U-16 trup med Bo Møller
som ansvarlig var en succes. Derfor valgte
vi at opretholde denne trup. Det er et stort
spring for mange U-15 spillere at komme op
i en U-17-trup. Nogle har behov for længere
tilvænningstid, andre er senere udviklet, og
så spiller man for første gang mod årgange,
der kan være næsten tre år ældre. Det betyder, at nogle spillere falder fra, selv om de
senere ville kunne begå sig på højere niveau.
Vi er lykkedes med dette tiltag og med en
meget kompetent træner til netop denne
opgave.
Som en del af de nye licenskrav skal vi som
A-licensklub tilbyde talenttræning til de
klubber, der ikke i forvejen har et formaliseret samarbejde med en klub. Det betød, at
vi tilbød Kolding Boldklub at lave disse træninger i samarbejde med KB, hvilket de tog
positivt imod. Dette gælder for spillere født
i 2001 og 2002. Der afvikles derfor træning
hver anden onsdag på KB’s anlæg på Mosevej. Derudover tilbyder vi også træning for
spillere i U-9 – U-11 alderen, også dette med
fin succes.
Selvom vi i efteråret var igennem en turbulent periode, formåede trænere og ledere i
talentsektoren, at holde fokus på arbejdet
med de unge mennesker, så vi fortsat kunne
udvikle disse. Vi kom godt igennem efterårsstormen, og Talentsektoren fremstår styrket
frem mod næste år.
Lasse Christensen
Talentchef
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Årsberetning for herreungdom 1. halvår 2014
Den 17. juni 2014 valgte
en
ekstraordinær
VBgeneralforsamling
ny
bestyrelse. Derved afgik
undertegnede både som
foreningens næstformand
og som ungdomsformand,
hvorfor denne herreungdomsberetning kun beretHenrik Jacobsen,
ter om det første halvår.
formand ungdom
2013-2014 turneringsåret
afsluttedes med to finalepladser i kampe om
det jyske mesterskab. U-13 M1 måtte desværre se sig slået af Randers Freja med 0-2,
hvorimod U-17 M1-holdet for andet år i træk
blev jysk mester - denne gang efter to kampe
imod Ringkøbing. Holdet vandt under ledelse af Kian og Michael med cifrene 3-1 og 4-1.
Denne præstation sammenholdt med en tilsvarende flotte udvikling i U-19 M-rækken
samt det faktum, at vi med hiv og sving holdt
U-17 A- og U-19 B-holdene kørende, resulterede i, at vi atter tildeltes Mesterrækker i
såvel U-17 som U-19 fra efteråret 2014.
Fra årsskiftet var det største fokusområde i
2014 at få etableret andethold i samtlige
aldersgrupper. Som udgangspunkt havde
U-13 A-holdet ikke kvalificeret sig til forårets A-række. Dog modtog DBU Jylland
udmeldelser i netop U-13 A-rækken, hvorfor
Rasmus og U-13-holdet alligevel blev tilbudt
deltagelse. Holdet måtte dog desværre efter
nederlag i forårets sidste kamp imod Bredballe tage til takke med sidstepladsen og
derfor ingen kvalifikation til efterårets U-14
A-række.
Som opstart til forårsturneringen var der
ikke nok spillere i U-14-rækken til to tilmeldte hold. Derfor måtte Steffen træne med en
større U-14 M1-trup, hvor så de spillere, som
ikke i weekenden spillede på M1-holdet, fik
spilletid på U-15 A-holdet.
U-15-A-holdet blev forårets store ”arbejdsområde”. Daværende U-15 A-træner meldte
fra tæt op imod jul, og derfor var gode råd
dyre. Heldigvis fik vi hurtigt allieret os med
en dygtig træner fra Kolding, Mads K. Andersen, ligesom holdleder Jesper Schytte lovede
at hjælpe til. Desværre var en del spillere
allerede skiftet til omkringliggende klubber,
så undertegnede tilbragte 2-3 uger i januar/
februar ved mobilen, og i god dialog med
andre KUV-klubber lykkedes det at samle
en gruppe spillere til vort U-15-A-hold. Med
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undtagelse af en enkelt kamp gennemførtes
alle kampe i forårsturneringen - endda med
en flot andenplads som resultat. Men det var
et halvår med få spillere til træning, og kun
takket være en ufattelig gejst og energi hos
Mads og Jesper kom vi igennem foråret. Tak
for det.
En af begrundelserne for vor ihærdighed var
naturligvis, at DBU Jylland på årets delegeretmøde i Herning havde vedtaget etablering af U-16 Elite og A-rækker. Vi fandt det af
største vigtighed, at VB efter sommerferien
var repræsenteret i disse to rækker. Medlemsmæssigt nåede vi således målet, idet vi
ved sommerferien var omkring 30 indmeldte
1999-drenge.
Også i U-19-afdelingen holdt vi niveau og
bredde. Jan-Erik og Ole gjorde en jætteindsats og trænede en trup på mere end 30
spillere. Det høje medlemsantal op til sommerferien sammenholdt med vore ”tilbagevendte” efterskolespillere medførte, at vi
tilmeldte såvel M- som A-hold til efterårets
U-19-turnering. Mon ikke det bringer klubben en seniortilgang i snarlig fremtid?
VB`s mesterrækkehold U-13, U-14 og U-15
deltog i foråret i Mesterrække 1-rækkerne
og klarede sig fint med U-13-holdets finaleplacering som det fornemste. Alle hold
er qua klubbens licensstatus selvskrevet til
Mesterrækker også i efteråret 2014.
For første gang etableredes et U-16-hold fra
sommeren 2013. Spillerne er yngste del af
U-17-afdelingen (1998-årgangen), og holdet
spillede i løbet af foråret 2014 omkring 14
privatkampe. Takket være god kommunikation imellem de respektive trænere i VB
og VBA er det lykkedes at indplacere disse
U-16-kampe stort set uden gene for det normale turneringsprogram. Formålet med disse
privatkampe er dels at gøre overgangen fra
U-15 M til U-17-Liga ”mere overkommelig”
for vore spillere og dels at få mulighed for at
teste spillere udefra.
Medlemsmæssigt har der i foråret været tale
om stabilitet - dog med en mindre forskydning fra de yngre til de ældre ungdomsrækker. Der skal således også i efteråret 2014
gøres et godt stykke arbejde for at tiltrække
medlemmer i de yngre årgange.

VB Parken udvikles til stadighed. Årets store
udfordring var VB-cafeen. VB`s Venner havde grundet mangel på frivillige fra oktober
2013 frasagt sig forpagtningen. VB`s bestyrelse lavede aftale med Torben Nielsen om
at tage sig af aftenerne, idet vi prioriterede
klubliv og mulighed for ugearrangementer
højest. Torben var således ”vært” for Champions League aftener, holdspisninger og
diverse afslutningsarrangementer. Til gengæld skulle klubben selv stå for weekender
og turneringsarrangementer. Fra ungdom af
tog vi opgaven på os, og takket være uvurderlig hjælp fra Eva men også fra ca. 8-10
forældrepar samt Iwan/Linda, så lykkedes vi
til fulde. Vi kontaktede udehold for spisninger og afholdt turneringer lige fra U-16-Elite
og KUV-Match til breddestævner med både
piger og drenge. Vi nåede på de første 6
måneder en superomsætning og stor tilfredshed blandt medlemmer og forældre.
Vejle Boldklubs Mikroakademi under ledelse
af Jan S. Hansen tiltrækker ikke kun børn fra
nærområdet men også børn fra hele KUVområdet. Desuden har projektet vakt genlyd
hos øvrige talentudviklingsklubber, og selv
DBU har forespurgt til indhold og struktur. Vi
fik i foråret løst vore trænerudfordringer, da
et par dygtige trænere tiltrådte.
Informationer omkring hold-, bane- og
omklædningsproblematikker, er fornemt

gennem 2013 formidlet af formand for baneudvalget Carsten Quist.
Også en stor tak til
- Lasse og øvrige VBA-trænere for super
samarbejde i vor talentudvikling på tværs af
aldersgrupper og tilhørsforhold;
- Anette som materialeansvarlig og ansvarlig
for DBU`s Fodboldskole;
- Carsten Hansen som kontakt og sparring
overfor områdets KUV-klubber;
- Finn Poulsen som klubsekretær.
Vi har hen over 2013 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.
Som nævnt indledningsvis fratrådte undertegnede i VB medio 2014. Jeg vil i fremtiden
lægge mine ressourcer i VBA med fortsat
ansvar for de unges uddannelse, licensadministration samt afvikling af stævner og akademier. Jeg takker for 20 års opbakning fra
spillere og forældre og ønsker VB alt vel også
på ungdomssiden.
God jul til alle og på gensyn til endnu et
aktivt VB-2015.
Henrik Jacobsen
Ungdomsformand, Vejle Boldklub

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-19 Drenge
U-19 Ligaen
Forår
Vejle Boldklubs U-19 Ligahold sluttede sæsonen 2013/2014 på en skuffende 13. og sidsteplads med 21 point i 24 kampe og med en
målscore på 34-51. VB’erne var godt med i
mange af sæsonens kampe, men for ofte
blev der spillet uafgjort, eller man tabte med
få mål.
Op til forårssæsonen skete der en del udskiftning i spillertruppen. Peter Nielsen (1996)
vendte hjem til Esbjerg fB, Loris Spasojevic (1995) skiftede til FC Svendborg, Lucas
Stauffer (1995) fik en aftale hjemme i USA
og fortsatte karrieren der, mens målmanden
Jiri Koski (1995) i maj måned stoppede i klubben, da han fik en aftale hjemme i Finland.
Truppen fik i vinteropstarten tilgang af Nikolai Vilsbøll (1995) der vendte tilbage efter 12
måneder i AGF, Kristoffer Førby (1996), der
kom fra SønderjyskE, Nicolai Dalager (1995)
fra OKS og Kasper Skjærbæk (1996) der kom
fra en serieklub.
I vinteropstarten spillede holdet følgende
træningskampe: VB-Hvidovre 2-1, PEC Zwolle-VB 0-2, Werder Bremen-VB 2-0, VB-Mjällby
AIF 1-1, VB-Næsby 3-0, VB-Oure Skolerne 2-4.
Inden forårssæsonen blev sparket i gang,
udtalte U-19 træner Søren Vie Clausen:
- Vores mål er at komme op og bide os fast
i midten. Det må være vores mål med den
trup, som vi har. Vi er blevet forstærket med
et par spillere henover vinteren, og det har
gjort os bredere og stærkere. I efteråret var
vi ramt af, at store profiler, som Peter Kristensen, Jeppe Hansen og Ole Bisp Rasmussen på skift var ude i længere tid med skader.
Én sejr i 11 kampe
Foråret blev intet triumftog for VB’erne. Holdet var part i mange lige kampe, men sløseri
i felterne, uheld og manglende dygtighed
gjorde, at holdet hentede ni point i de 11
kampe og måtte se foråret slutte i ren nedtur, da man smed en 3-0-føring mod SønderjyskE hvilket betød, at man ikke kunne hente
sønderjyderne på næstsidstepladsen.
Holdet begyndte med den udsatte kamp
mod AaB i VB Parken lørdag den 8. marts.
VB kom foran 1-0 ved Ole Bisp Rasmussen,
Søren Balsgaard øgede efter en omstilling,
inden Patrick Rasmussen missede et straffespark. AaB fik udlignet til 2-2 inden halvlegs90

fløjtet inden VB efter pausen scorede til 3-2
ved Mads Døhr Thychosen. Det, der lignede
en perfekt forårspremiere, forhindrede AaB’s
Frederik Børsting i overtiden da han udlignede til 3-3.
Søren Vie Clausen udtalte følgende til VB’s
hjemmeside efter kampen:
- Kigger vi på kampen som helhed, så var den
dramatisk og medrivende. Der var brændte
straffespark, flotte mål og hårdt fight. Det
var en fed kamp at være en del af. Men det
er rigtig ærgerligt, at vi smider en 2-0 føring
og brænder straffespark. De får gejst af et
reddet straffespark, og vi rammes af deres
reducering lige efter. Drengene spillede
enormt klogt. Vi vidste, hvordan AaB ville
spille, og vi tvang dem til lange bolde. Når
de kom frem, var vi meget kompakte, og så
var planen at ”myrde” dem på omstillinger,
da de spiller med tre i bagkæden, forklarer
Søren Vie Clausen.
- Jeg er superstolt af spillerne. Vi møder rækkens nummer 1, og vi lå selv sidst inden kampen. Alligevel leverer vi så stor en præstation.
Hele holdet fortjener stor ros for at ramme
det taktiske koncept. AaB synes måske, de
skulle have vundet, men jeg mener, de bør
være mest glade for det ene point. Det siger
lidt om vores præstation, slutter Søren Vie
Clausen.
Ugen efter tog VB’erne forårets eneste sejr,
da man på udebane i Ikast overraskende
slog FC Midtjylland med 2-1. Rasmus Larsen
og Patrick Rasmussen scorede for VB inden
pausen, mens FCM først reducerede i slutminutterne.
- Det var vigtigt at komme til pausen med 2-0.
I sidste uge smed vi den føring allerede i 1.
halvleg. Vi er meget aggressive og løser vores
opgaver bedre end mod AaB i sidste uge. Til
sidst satser FC Midtjylland alt og smider en
forsvarsspiller på toppen, men vi er tættere
på lukke til 3-1, end de er på at udligne til
2-2. Vi forvaltede en række omstillingsmuligheder dårligt, men vi stod distancen og
vandt. Det var en fed oplevelse for os, sagde
Søren Vie Clausen til klubbens hjemmeside.
Efter den kamp ventede en længere kamppause inden VB’erne stillede op i Farum Park
mod FC Nordsjælland. Det blev til sæsonens
største nederlag, da FCN vandt med klare
5-1. Ole Bisp Rasmussen reducerede undervejs. Få dage senere ventede et opgør mod
AGF i VB Parken. Kampen blev indledt med

U/19-Ligaholdet efteråret 2014:
Bagerst fra venstre: Patrick Rasmussen, Ole Bisp Rasmussen, Kasper Skjærbæk, Lasse Dueholm, Jacob Lindstrøm, Oliver Olesen, Casper Bruun, Magnus Clemmensen, Ali El-Haj.
Midterst fra venstre: Danni Lisbjerg (holdleder), Søren Thrane (holdleder), Steffen Bendixen (assistenttræner), Andreas Winther, Jakob Malberg, Gustav Vind, Kristoffer Førby, Jakob Skjærbæk, Jonas Spornberger,
Hamid Khalidan, Brian Rasmussen (assistenttræner), Søren Lykke (U/17-Ligatræner), Kim Engstrøm (U/19Ligatræner).

et minuts stilhed til ære for Poul Erik Bech,
der var afgået ved døden få dage inden.
På banen delte de østjyske rivaler pointene
mellem sig, da de i en god U-19 Ligakamp
spillede 1-1. På to minutter lige inden pausen
blev målene scoret. Først brød islandske Orri
Sigurdur Ómarsson igennem VB-defensiven,
inden Jeppe Hansen tog et godt ryk med bolden, som Patrick Rasmussen nød godt af og
udlignede.

indlæg ind i feltet optræder vi inkonsekvent.
Da Esbjerg fem minutter efter pausen kommer foran, er det på en vanvittigt mål. Nikolai Vilsbøll er med tilbage og hente bolden,
da han vil sparke den frem. En Esbjerg-spiller
sætter benet frem og blokerer bolden, så
den springer i mål. Håbløst og bittert, når vi
nu var kommet igen mod rækkens tophold
på udebane, sagde Søren Vie Clausen efter
kampen.

Uafgjort blev det også mod Lyngby i VB Parken i runden efter, da gæsterne i sen overtid hentede 2-2. Kasper Skjærbæk og Patrick
Rasmussen havde ellers scoret for VB’erne til
2-1 efter en tidlig Lyngby-føring.
Den 26. april tabte holdet 0-2 i Odense til OB,
inden det blev 1-1 hjemme mod Randers FC
den 3. maj. Sejren kom heller ikke den 10.
maj, da holdet mod de senere vindere af
U-19 Ligaen Esbjerg fB måtte se sig besejret
3-2, efter VB var foran 2-1 på to mål af Ole
Bisp Rasmussen.
- Det er et møghamrende bittert nederlag
mod rækkens tophold. Vi taber 3-2, efter vi
er foran 2-1, og det er langt hen ad vejen
vores egen skyld. Vi optræder umodent i
flere situationer og taber hovedet ved to af
deres mål. Ved deres udligning til 2-2 dribler Filip Bekic på et sted, hvor han ikke skal.
Esbjerg-spilleren snupper bolden, og på hans

Forårets største nedtur kom ugen efter i
bundkampen mod SønderjyskE. VB gik til
pause foran 2-0 og kort efter pausen øgede
Søren Balsgaard til 3-0, men så stoppede
VB’erne også med at spille. SønderjyskE
anført af Niels Letort kom tilbage på 3-3
efter 65 minutters spil, og den tidligere VB’er
Jeppe Simonsen scorede til 4-3 til SE. I sen
overtid scorede Andreas Bock til 4-4, men
kunne ikke skjule, at holdet skulle have vundet kampen.
22. maj optrådte VB på udebane mod FC
København på Frederiksberg. Her leverede
holdet en stor præstation mod medaljeaspiranterne og fik 1-1. Islandske Kristján Finnbogason scorede til 1-0, inden Patrick Rasmussen seks minutter før tid udlignede til
1-1. I årets sidste kamp tabte VB’erne helt
fortjent 4-1 til Brøndby i VB Parken. Kasper
Skjærbæk reducerede undervejs.
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Andreas Bock med bolden, mens Søren Balsgaard
ser til i den flotte 1-1-kamp på udebane mod FC
København

Jeppe Hansen omfavnes af flere medspiller efter
han den 25. oktober har scoret på hjørnespark mod
Lyngby. VB vinder 1-0

Spillerne fra årgang 1995 blev seniorspillere efter sæsonen, det drejede sig om Jiri
Koski, Filip Bekic, Nicolai Døj, Lucas Stauffer, Andreas Bock, Loris Spasojevic, Rasmus
Larsen, Jonas Djernæs, Jesper Svenningsen,
Mikkel Thisgaard, Nicolai Dalager og Nikolai
Vilsbøll. Flere af spillerne fortsatte i 2. divisionsklubber, det var Vilsbøll, Døj og Filip Bekic
i Kolding Boldklub og Andreas Bock og Rasmus Larsen i Næsby.

Efterår
Vejle Boldklubs U-19 Ligahold slutter efterårssæsonen på en 7. plads af de 12 hold.
VB har samlet 13 point i 12 kampe med en
målscore på 14-24. Efter kampen i 5. spillerunde på udebane mod FC Nordsjælland blev
U-19-Ligatræner Søren Vie Clausen rykket
op på divisionsholdet, hvor han skulle være
assistenttræner for Klebér Saarenpää. Kim
Engstrøm blev rykket op fra U-17 Ligaholdet
som ny U-19 træner.
I sommerpausen blev spillerne fra årgang
1997 rykket op. Det var Jakob ”Yankie” Henriksen, Martin Damsbo, Casper Bruun, Jeppe
Mikkelsen, Ali El-Haj, Mads Døhr Thychosen,
Jonas Spornberger og Hamid Khalidan. Mads
Døhr Thychosen blev sidst i august måned
solgt til FC Midtjylland.
Ind i truppen kom Jakob Malberg fra Gauerslund, og i oktober var der tilgang af Magnus
Clemmensen. Clemmensen havde prøvetrænet med holdet i længere tid og var årgang
1995. En ny regel inden sæsonen betød, at
i U-19-Ligaen måtte hvert hold benytte to
1995’ere i kampene. Holdet spillede to træningskampe som opstart til sæsonen. Man
tabte 1-3 til Holstein Kiel i Tyskland og 0-1
til Næsby.

Kampe i U-19 Ligaen foråret 2014:
08-03-2014 VB-AaB 3-3
15-03-2014 FC Midtjylland-VB 1-2
05-04-2014 FC Nordsjælland-VB 5-1
09-04-2014 VB-AGF 1-1
12-04-2014 VB-Lyngby 2-2
26-04-2014 OB-VB 2-0
03-05-2014 VB-Randers Freja 1-1
10-05-2014 Esbjerg-VB 3-2
17-05-2014 VB-SønderjyskE 4-4
22-05-2014 FC København-VB 1-1
14-06-2014 VB-Brøndby 1-4
U19 Drenge Ligaen (2014)
Kampe, mål og point

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

K
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
13
14
12
10
10
9
8
9
8
6
6
6
4

U
8
2
5
5
5
8
9
6
5
8
6
6
9

T
3
8
7
9
9
7
7
9
11
10
12
12
11

Score Point
38-30
47
50-29
44
45-35
41
52-40
35
39-37
35
43-42
35
48-43
33
35-31
33
38-44
29
34-42
26
40-51
24
40-61
24
34-51
21

Holdet indledte vanen tro efteråret med
en sejr – for tredje år i træk. Hjemme i VB
Parken blev Silkeborg IF slået 2-1 på mål af
Andreas Winther og Mads Døhr Thychosen.
Silkeborg reducerede til sidst, men det var
for sent. Efter tre ugers pause ventede et
opgør hjemme mod FC Midtjylland. I et dramatisk opgør tabte VB 3-4 til FC Midtjylland.
Patrick Rasmussen scorede alle VB-målene,
men de stærke midtjyder svarede igen.
- Patrick Rasmussen skal fremhæves. Han
lavede alle tre mål på mere eller mindre tre
chancer. Dejligt, at han var tilbage. Indskif-

Patrick Rasmussen jagter en bold, men tackles af
FCK’s Mikkel Wohlgemuth i 1-1 kampen på Frederiksberg den 22. maj

VB’s U-19 Ligahold få øjeblikke inden det går løs
mod FC København på udebane

terne Simon Nørbygaard og Jakob Malberg
gjorde det flot, så der var egentlig mange
positive takter, sagde Søren Vie Clausen til
VB’s hjemmeside efter kampen.
13. september vandt FC København 1-0 i Vejle, og i ugerne derefter måtte VB’erne også
se sig besejret af to andre af de store sjællandske klubber. Først tabte VB 1-3 i Brøndby,
inden FC Nordsjælland besejrede VB 4-2.

spillet sammen før, men efter pausen fik de
meget godt styr på det. Vi spillede til nul, og
det giver point hver gang og sådan en stime
skal vi gerne ind i. Jeg vil gerne fremhæve
hele holdet, men især Martin Damsbo for
hans fight og målscorer Patrick Rasmussen,
sagde Kim Engstrøm.

Den 25. oktober vandt VB 1-0 i Lyngby. Jeppe
Hansen blev matchvinder, da han scorede til
1-0 på et hjørnespark i 2. halvleg. Sejren var
god for holdet, der efter en resultatmæssig
svær periode fik vendt billedet. På sidelinjen
havde Kim Engstrøm første kamp i spidsen
for VB.
- Vi holder dem meget godt fra muligheder i
2. halvleg, bortset fra til sidst, hvor de får en
masse hjørnespark. De kunne have udlignet
på en tilfældighed, men vi ofrede os og viste,
at vi havde en stærk defensiv. Jeg synes, at vi
var det hold, der arbejdede hårdest. Casper
Bruun er vores i særklasse bedste spiller, og
Lasse Dueholm løser også opgaverne ved
siden af ham upåklageligt. ”Yankie” viste
fint overskud i målet, og denne sejr er god
for moralen. De kom med et fysisk tryk til
sidst, men vores arbejdsindsats og vores iver
lønnede sig i slutningen, det er jeg selvfølgelig glad for, sagde Kim Engstrøm efter kampen.
Sejren blev fulgt op ugen efter, da de hidtil
i sæsonen ubesejrede mestre Esbjerg fB blev
slået hjemme i Vejle. Patrick Rasmussen scorede til 1-0 inden pausen.
- Esbjerg trykker os til sidst, fordi vi ikke holder fast i bolden, men vi holdt den hjem, som
vi skulle. Vi spillede en fin kamp, og jeg er
meget tilfreds med holdets præstation. Magnus Clemmensen og Jeppe Hansen centralt
havde lidt udfordringer, fordi de ikke har

Ugen efter kom VB ned på jorden med et
5-1-nederlag til AaB i Aalborg. Herefter fulgte to hjemmekampe, hvor holdet skuffende
kun hentede et point. Først smed VB en 2-0
føring mod AGF og spillede 2-2, inden bundholdet OB vandt med 1-0 i Vejle.
- Jeg er rystet over holdpræstationen og over,
at så få af spillerne ramte deres niveau. Vi
rammer slet ikke i duellerne og magter ikke
at spille kampen, som vi skal kunne. Det er
alibifodbold hele vejen rundt. Til sidst prøver
vi at satse med tre mand i bagkæden, men vi
får aldrig trykket OB tilbage, da vi ikke spiller
simpelt med mange bolde i feltet. Vi spiller
uden omtanke, og det overrasker mig, sagde
Kim Engstrøm efter OB’s sejr i Vejle.
Efteråret sluttede med to udekampe. Først
tabte VB 3-0 i Randers, inden man vandt 1-0
i Silkeborg. Den sidste sejr sikret på et mål af
topscorer Patrick Rasmussen.

Nikolai Vilsbøll i aktion i udekampen mod FC
København
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Kampe i U-19 Ligaen efteråret 2014:

U19 Drenge Ligaen 2014/15 Efterår

09-08-2014 VB-Silkeborg 2-1
30-08-2014 VB-FC Midtjylland 3-4
13-09-2014 VB-FC København 0-1
04-10-2014 Brøndby-VB 3-1
17-10-2014 FC Nordsjælland-VB 4-2
25-10-2014 Lyngby-VB 0-1
01-11-2014 VB-Esbjerg 1-0
08-11-2014 AaB-VB 5-1
15-11-2014 VB-AGF 2-2
22-11-2014 VB-OB 0-1
29-11-2014 Randers Freja-VB 3-0
06-12-2014 Silkeborg-VB 0-1

Kampe, mål og point

Målscorere.
Patrick Rasmussen 8 mål
Hamid Khalidan 2 mål
Mads Døhr Thychosen 1 mål
Andreas Winther 1 mål
Ali El-Haj 1 mål
Jeppe Hansen 1 mål
Lars Christensen

U-19 drenge

Foråret går vi let henover, idet jeg som afdelingsleder først kom til midt i august måned.
Men det var fra start tydeligt, at Jan Erik,
Ole og Ulrik havde styr på afdelingen. Dog
manglede der en kampafvikler til U-19 A holdet. Det blev der så arbejdet på, men det lykkedes aldrig rigtig at skaffe en (dog lykkedes
det Jan Erik at få en forældre til at tage et
par kampe), men Jan Erik og/eller Ole måtte nogle weekender afvikle to kampe. Det
gjorde de med godt humør og for drengenes
skyld. Men det vil være skønt til foråret 2015,
hvis der kan findes en fast kampafvikler.
Jan Erik havde et godt samarbejde med Ligaholdet, hvilket betød, at han fast kunne være
sikker på at få 3-4 spillere ned, dog kom det
til at knibe til sidst, da flere U-19 Liga spillere
blev brugt på 1. divisionsholdet.
Det betød også noget for efterårets resultater, ligesom Jan Eriks arbejde med drengene
gav resultater. Ret tidligt fik vi os stabiliseret i toppen, og allerede 3 kampe før afslutningen på turneringen, kunne Jan Erik, Ole,
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FC Nordsjælland
FC Midtjylland
Randers Freja
Esbjerg
FC København
AaB
Vejle
Lyngby
Brøndby
AGF
Silkeborg
OB

K
12
11
12
12
11
10
12
12
9
11
12
12

V
10
9
6
5
4
3
4
3
3
2
3
2

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

T
0
1
3
3
5
3
7
7
5
5
8
7

Score Point
39-10
32
35-14
28
24-20
21
23-18
19
21-24
14
18-20
13
14-24
13
12-25
11
13-13
10
18-22
10
13-21
10
14-33
9

Patrick Rasmussen tæt på 50 mål
U-19 Ligaholdets topscorer Patrick Rasmussen har med udgangen af 2014 scoret 47 mål
i U-17 og U-19 Ligaen til sammen. På U-17
nåede angriberen 27 mål, mens han siden
2012 har scoret 20 gange i U-19 Ligaen. Dermed nærmer angriberen sig 50 mål i ungdomsligaerne. Patrick Rasmussen blev som 1.
års U-17 Ligaspiller topscorer i ligaen, da han
med 16 mål placerede sig foran spillere som
Pione Sisto, Daniel Holm, Oliver Jørgensen,
Marcus Solberg og holdkammeraten Andreas Winther.

Ulrik og drengene glæde sig over oprykning
til U-19 2. div.
Det bliver sjovt til foråret at se, om drengene klarer de udfordringer, der ligger i den
række. I skrivende stund ved vi ikke, om Jan
Erik fortsætter som træner. Men det håber vi
meget i klubben, for han har betydet meget
for U-19 truppen. Ligesom han kan være den
person, som sikrer, at U-19 spillerne bliver i
klubben, når de rykker op som seniorer.
Tak til Jan Erik, Ole, Ulrik og drengene for en
god indsats i efteråret.
Jan Faber
Afdelingsleder for U-19

U-19 drenge forår

I foråret 2014 var der tilmeldt to hold i amatørregi, et i U-19 M2 og et U-19 A hold.
U-19 M2 havde et flot forår med nogle lige
kampe. Ved at holde fast i spillestilen og flot
fokus i kampene, sluttede vi på en andenplads i puljen, hvilket vi vidste, var et af kravene til at kunne søge et U-19 drenge Vest

hold efter sommerferien.
U-19 A sluttede på en godkendt fjerdeplads i
puljen, selvom potentialet havde været til en
bedre placering, hvis der havde været større
opbakning til kampene.
Fremmøde og opbakning til træningen har
været i top. Det har været en fornøjelse at se,
at vores spillestil har været implementeret på
begge holdene trods niveauforskellen
Årgang 95 sluttede deres tid som ungdomsspillere. Igen i år kunne vi trænere med stolthed aflevere 7 spillere til seniorafdelingen,
hvilket er en mere end året før.

allerede i tredjesidste runde. Vores mål var
igen i år at spille offensivt og ens i alle kampene, hvilket er en kunst, når der benyttes 25
forskellige spillere. Begge dele lykkedes flot
takket være den stærke grundstamme på 9
spillere fra U-19 Vest holdet.
Til sidst skal det lyde en stor tak til alle de
trofaste spillere, som har bakket op om de to
hold til træning og kampe.
Jan Erik, Ulrich og Ole
U19 Drenge Vest 11M - Efterår 2014

U19 Drenge M2 (1995-96) 11M - Forår 2014

Kampe, mål og point

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Brabrand IF
Vejle B
Hedensted IF
Horsens fS
Odder IGF
IF Lyseng (2)

K
10
10
10
10
10
10

V
9
6
4
3
3
3

U
0
2
0
1
1
0

T
1
2
6
6
6
7

Score Point
35-18
27
36-21
20
24-28
12
19-31
10
18-23
10
13-24
9

T
2
3
4
5
5
8

Score Point
30-9
24
24-11
16
24-11
16
15-23
15
21-26
13
6-40
1

1
2
3
4
5
6
7
8

FC Fredericia
Aabenraa BK
Vejle B
Kolding IF
Tarup/Paarup IF
FC Sønderborg
B.1913
S.f.B.

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
7
7
8
5
5
4
3

U
3
3
3
0
1
0
1
3

T
1
4
4
6
8
9
9
8

Score Point
37-17
33
33-26
24
45-30
24
33-28
24
14-29
16
25-38
15
28-39
13
26-34
12

U19 Drenge A (1995-96) 11M - Forår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

FC Skanderborg
IF Lyseng
Stensballe IK (1)
Vejle B
Aabyhøj IF
Brædstrup IF

U19 Drenge Kvalifikation (1996-97) 11M-Efterår
K
10
9
10
10
10
9

U-19 drenge efterår

V
8
5
5
5
4
0

U
0
1
1
0
1
1

For efteråret 2014 har DBU lavet ny struktur,
hvilket betyder, at Mesterrækken er blevet
til U-19 drenge Vest i en forstærket udgave
med 14 kampe. Vi var heldige at få et U-19
Vest hold med i turneringen, hvilket skyldtes
de flotte resultater i foråret på U-17 og U-19
Mesterrække. Vi fik ligeledes et andet hold
med i kval.rækken.
Fremmødet var igen stort efter sommerferien. I alt så vi 50 spillere inden sæsonstarten,
og som sædvanlig endte vi med at have spillere nok til to hold.
Andetholdet gennemførte kval.rækken på
godkendt vis. Efter ombrydning måtte kval.
holdet spille videre i serie 2, hvor de endte
på en flot andenplads, desværre 2 point fra
oprykning.
U-19 Vest har haft en flot sæson, hvor vi i
skrivende stund er på en flot andenplads i
puljen.
Vi sikrede os oprykning til forårets 2. div.

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vinding SF (1)
Stensballe IK (1)
SS Skjold
Vejle B
Skibet IF (2)
As IF

K
5
5
5
5
5
5

V
5
4
2
2
1
0

U
0
0
1
0
1
0

T
0
1
2
3
3
5

Score Point
33-7
15
23-14
12
22-20
7
12-12
6
10-21
4
8-34
0

T
0
1
1
3
4
4

Score Point
18-9
13
26-7
12
14-8
8
7-11
4
8-20
3
9-27
3

U-19 Drenge Serie 2 (1996-97) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

FC Kolding Syd (1)
Vejle B
Team Midtjylland
FB
Skibet IF
TIF/ØB

K
5
5
5
5
5
5

V
4
4
2
1
1
1

U
1
0
2
1
0
0
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U-19 Drenge-Vest
Bagest fra venstre: Holdleder Ole Rasmussen, træner Jan Erik Simmelhag, Kristoffer Førby, Rasmus Bundgaard, Ilir Jakupi, Jonathan Emdal, Victor Kirk, Christian Huno, Mike Löyche, Mikkel Jørgensen, træner Ulrich
Ladefoged
Forrest fra venstre: Nicolaj Kaas, Emil Ladefoged, Fredrik Hald, Anders Bruun, Anders Haumann, Simon
Nørrebygaard

U-19 Drenge- kval
Bagest fra venstre: Holdleder Ole Rasmussen, Mads Pedersen, Carlos Marichol, Frederik Schytte, Kristian
Tranholm, Jacob Sørensen, Morten Huno
Forrest fra venstre: Alejandro Rodriquez, Anders Bruun, Amir Farahi, Daniel Knudsen, Frederik Møller
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U-17 Drenge
U-17 Ligaen
Forår
U-17 Ligaholdet lå på 3. pladsen ved vinterpausen 2013/2014, men efter forårssæsonen
gled VB’erne ned på rækkens 6. plads. Holdet hentede 41 point i 26 kampe og sluttede
med en målscore på 41-24. Christian Kudsk
blev VB-topscorer med 10 mål, foran Hamid
Khalidan og Simon Knudsen, der begge scorede syv gange.
Op til forårssæsonen skete der kun små
justeringer i den stærke trup. Jakob Skjærbæk kom til fra Herning Fremad, men nåede
ikke at spille kampe i foråret. Rasmus Henriksen skiftede i april til Haderslev, mens Nicolai
Hust stoppede kort efter. Mahdi Kazemi skiftede til AC Horsens.
Der blev spillet mange testkampe som optakt
til den spændende forårssæson. Hjemme i
VB Parken vandt man 7-1 over Hvidovre. Det
blev 3-0 over FC Groningen i Holland, inden
man vandt 1-0 over Werder Bremen i Tyskland. Tilbage i Danmark blev det 1-1 mod AIF
Mjällby i Vejle, og man tabte 2-3 til Næsby i
Løgumkloster. I VB Parken tabte holdet 0-3
til Haderslev, og ugen efter vandt holdet i
den sidste test 2-0 mod FC Roskilde på ude-

bane.
Inden foråret udtalte VB-træner Kim
Engstrøm følgende til klubbens hjemmeside:
- Målet for foråret er at få flere point, end
vi fik i efteråret. Det er ud fra, at vi spillede
de første seks kampe i efteråret uafgjort, så
der er nogle point at hente. Omvendt tabte
vi kun en kamp i efteråret, og vi vandt de
sidste seks kampe, så der er pres på, hvis vi
skal nå vores målsætning. Men vi mener, at
det er en realistisk målsætning.
Foråret: Tre sejre i sejre i 12 kampe
Foråret gik aldrig som håbet for VB’erne.
Holdet indledte med realistiske forhåbninger om en plads blandt de tre første, men
hurtigt viste det sig svært at beholde topplaceringen. Holdet vandt ikke nøglekampene
og måtte undervejs afgive spillere til U-19
Ligaholdet.
Foråret begyndte med den udsatte kamp
mod AaB. En tidlig duel om 3. pladsen, da
AaB lå nr. 4 i tabellen. VB’erne tabte 1-2
trods en føring ved Jonas Erngaard.
- AaB er toneangivende i 1. halvleg, men vi
holder dem fra chancer. Ved 1-0 har vi et
spark på ydersiden af stolpen, så vi kunne
altså være kommet foran 2-0 ud af ingen-

U/17-truppen efteråret 2014:
Bagerst fra venstre: Steffen Bendixen (assistenttræner), Henrik Harring Rasmussen (holdleder), Brian Rasmussen (assistenttræner), Bo Møller (U/16-træner), Rasmus Fink Hansen, Daniel Kvistgaard, Ruben Pedersen, Jeppe Mogensen, Jonas Jakobsen, Jonas Erngaard, Christian Kold, Søren Lykke (U/17-Ligatræner), Kim
Engstrøm (U/19-Ligatræner).
Forrest fra venstre: Agon Mucolli, Christian Kudsk, Kasper Lehm, Rasmus Glintborg, Jamal Barzarga, Simon
Klokker, Sebastian Bruhn, Lars Hansen (holdleder).
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U/17-Ligaholdet efteråret 2014:
Bagerst fra venstre: Rasmus Fink Hansen, Jamal Barzarga, Simon Klokker, Ruben Pedersen, Jonas Jakobsen,
Jeppe Mogensen, Jonas Erngaard, Christian Kold, Daniel Kvistgaard, Kasper Lehm.
Midterst fra venstre: Steffen Bendixen (assistenttræner), Henrik Harring Rasmussen (holdleder), Agon
Mucolli, Brian Rasmussen (assistenttræner), Jacob Bruun, Magnus Rugholm, Jesper Sørensen, Søren Mortensen, Mohammed Akif, Simon Bisp, Emil Rasmussen, Sebastian Bruhn, Mathias Munch, Lucas From, Søren
Lykke (U/17-Ligatræner), Bo Møller (U/16-træner), Kim Engstrøm (U/19-Ligatræner).
Forrest fra venstre: Christian Kudsk, Arbnor Mucolli, Patrick Lauridsen, Mads Olesen, Frederik Kallesøe,
Rasmus Glintborg, Frederik Nørgaard, Svein Knút Magnussen, Mathias Eriksen, Mathias Bjerring.

ting. I halvlegen rykker vi Agon Mucolli længere frem for at stresse dem, og de første
10-15 minutter er ok. 20 minutter før tid scorer de så sejrsmålet til 2-1. Vi er for passive
i eget felt og Sebastian Andersen kommer
højst i en duel og scorer med hovedet, sagde
Kim Engstrøm efterfølgende.
Holdet kom på tavlen ugen efter, da man
i udekampen mod FC Midtjylland spillede
2-2. VB scorede ved Rasmus Fink Hansen og
Christian Kudsk, men det rakte kun til et
point. Den gode præstation var et fornuftigt
afsæt til den kommende hjemmekamp mod
et formstærkt Silkeborg-hold. En kamp VB
tabte 1-2 efter Simon Knudsen i 2. halvleg
reducerede på et straffespark.
- Målt på præstationen, er der stor forskel på
de to halvlege, vi spiller i dag. Silkeborg er
dygtige på omstillinger i 1. halvleg, mens vi
havde for stor afstand mellem vores kæder.
Jeg føler, at det er vores egen skyld, vi ikke
får tre eller et point. Vi kommer godt ud
efter pausen og skal score, før reduceringen
kommer. Alligevel mangler der tyve minutter,
da vi får reduceret, og det er nok til at score
yderligere. Vi producerer kampen igennem
chancer nok til at lave et mål eller to mere,
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forklarede Kim Engstrøm efter kampen.
Med et point i tre kampe var VB gledet væk
fra topplaceringerne i tabellen. Det gik ikke
bedre i de første to kampe i april. Først måtte
holdet se sig slået med 2-1 på udebane mod
FC Nordsjælland, i et opgør hvor Christian
Kudsk ellers havde bragt VB foran med 1-0.
Få dage efter spillede holdet en aftenkamp
mod AGF i VB Parken. Casper Bruun headede
efter pausen en hjørnesparksbold i kassen,
men få minutter senere lå bolden i nettet i
den anden ende, da Mathias Bonde scorede
med et fint spark.
- Vi spiller en dårlig første halvleg, hvor vi er
dårlige på bolden og vælger de forkerte løsninger. Efter pausen sidder vi på kampen og
scorer et fremragende mål, og vi har chancer til flere mål. I stedet giver vi AGF et dumt
mål, og derfra er opgøret lige. Jeg ærgrer
mig over, at vi ikke lukker kampen i vores rigtig gode periode i første halvleg, sagde Kim
Engstrøm om det uafgjorte resultat.
12. april mod Lyngby faldt forårets første
sejr til VB. Det blev 2-0 mod Lyngby hjemme
i Vejle, og målet til 1-0 var en perle af Hamid
Khalidan. Kantspilleren trak ind i banen og

U/16-holdet efteråret 2014:
Bagerst fra venstre: Kim Engstrøm (U/19-Ligatræner), Henrik Harring Rasmussen (holdleder), Steffen Bendixen (assistenttræner), Jacob Bruun, Magnus Rugholm, Jesper Sørensen, Søren Mortensen, Mohammed
Akif, Simon Bisp, Emil Rasmussen, Mathias Munch, Lucas From, Søren Lykke (U/17-Ligatræner), Bo Møller
(U/16-træner).
Forrest fra venstre: Arbnor Mucolli, Patrick Lauridsen, Mads Olesen, Frederik Kallesøe, Frederik Nørgaard,
Svein Knút Magnussen, Mathias Eriksen, Mathias Bjerring, Lars Hansen (holdleder).

piskede bolden over i modsatte målhjørne.
Simon Knudsen øgede til 2-0 efter et kvarter,
og Lyngby var aldrig i nærheden af point.
Herpå fulgte to uafgjorte kampe mod OB
(0-0) og Randers Freja (1-1), inden VB var
tilbage på sejrssporet i udekampen mod
Esbjerg den 10. maj. En velspillende Hamid
Khalidan sørgede med to kasser for en 2-0sejr til VB.
- Det er selvfølgelig glædeligt, at vi vinder
og er ubesejrede i fem kampe. 1. halvleg var
ikke prangende, og vi er lidt på hælene. Vi
hang lidt hist og pist, men kom hurtigt foran
alligevel. Esbjerg havde enkelte tilbud, men
ellers afviste vi deres optræk godt. 2. halvleg
sidder vi på med fuld kontrol. Esbjerg rammer overliggeren, men ellers har de intet.
Vi har mange tilløb til chancer, men mangler den sidste timing i indløbene. Vi lukker
kampen med scoringen i overtiden, det var
sent at lukke den, men målet kom heldigvis,
sagde Kim Engstrøm, der kunne se Hamid
Khalidan score sæsonmål nummer 6 og 7 og
holdet stige op på rækkens 5. plads.
I hjemmekampen mod Haderslev den 17. maj
spillede holdet 1-1. August Lomholt bragte
gæsterne foran 1-0, men kort efter kunne

Rasmus Fink Hansen udligne til 1-1. VB sluttede sæsonen af med opgør mod FC København og Brøndby. Først på Frederiksberg
mod FC København, hvor VB’erne tog føringen ved Christian Kudsk, men hjemmeholdet
slog til to gange og vandt 2-1. Det sidste mål
scoret i overtiden.
14. juni sluttede sæsonen med en hjemmekamp mod Brøndby. Det lignede en nulløsning i 74 minutter, men endte med en 2-1 sejr
til VB. BIF kom på 1-0, men Agon Mucolli og
Christian Kudsk scorede to flotte langskudsmål og sikrede 2-1-sejren.
- Måske er jeg farvet, men jeg synes, at sejren er fortjent over 80 minutter. Vi er udfordret de første 10-15 minutter, men derfra
får vi spillet os ind. Vi har fine afslutninger
fra distancen, og det er meget lige. 0-0 er
retfærdigt efter 1. halvleg. Vi har mere idé
med vores spil efter pausen og spiller knap
så meget på tværs. Vi får afsluttet bedre,
men mangler stadig at score. Brøndby kommer på 1-0, og det er selvfølgelig et uheldigt
tidspunkt, men vi viser stor moral til sidst og
laver en god afslutning på sæsonen, sagde
Kim Engstrøm efter kampen.
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Agon Mucolli og Ali El-Haj forlader skuffede banen,
da U-17 Ligaholdet i maj taber på et sent mål til FC
København

Ali El-Haj med bolden i junis hjemmekamp mod
Brøndby

Kampe i U-17-Ligaen foråret 2014:

U17 Drenge Ligaen (2014)

08-03-2014 VB-AaB 1-2
15-03-2014 FC Midtjylland-VB 2-2
22-03-2014 VB-Silkeborg 1-2
05-04-2014 FC Nordsjælland-VB 2-1
09-04-2014 VB-AGF 1-1
12-04-2014 VB-Lyngby 2-0
26-04-2014 OB-VB 0-0
03-05-2014 VB-Randers Freja 1-1
10-05-2014 Esbjerg-VB 0-2
17-05-2014 VB-Haderslev 1-1
22-05-2014 FC København-VB 2-1
14-06-2014 VB-Brøndby 2-1

Kampe, mål og point

Målscorere sæsonen 2013/2014:
Christian Kudsk 10 mål
Simon Knudsen 7 mål
Hamid Khalidan 7 mål
Agon Mucolli 4 mål
Jonas Erngaard 3 mål
Casper Bruun 2 mål
Rasmus Fink Hansen 2 mål
Mads Døhr Thychosen 1 mål
Jonas Spornberger 1 mål
Sebastian Bruhn 1 mål
Rasmus Henriksen 1 mål
Nikolaj Lyngø 1 mål
Ali El-Haj 1 mål
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

FC Midtjylland
AaB
Randers Freja
OB
Silkeborg
Vejle
FC København
AGF
FC Nordsjælland
Esbjerg
Brøndby
Haderslev
Lyngby
HB Køge!

K
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
16
16
15
13
13
10
10
8
9
8
7
6
6
3

U
6
6
4
7
6
11
4
8
5
5
4
6
5
7

T
4
4
7
6
7
5
12
10
12
13
15
14
15
16

Score Point
65-32
54
52-26
54
49-38
49
46-35
46
56-41
45
41-24
41
31-35
34
38-42
32
34-43
32
36-51
29
31-38
25
29-52
24
30-47
23
20-54
16

Efterår
VB ligger på 9. pladsen ved vinterpausen.
Det er efter en efterårssæson, hvor holdet
har hentet 19 point i 14 kampe. Målscoren
hedder 28-31. Efter en god periode midtvejs
i efteråret faldt holdet mod slutningen og
hentede kun fire point i efterårets sidste fire
kampe. Holdet skiftede træner op til udekampen mod Lyngby den 25. oktober. Kim
Engstrøm rykkede op på U-19-Ligaholdet og
blev erstattet af Søren Lykke.
I sommerpausen forlod årgang 1997 U-7-Ligatruppen, og ind kom spillerne fra årgang
1999. Det var Mads Olesen, Søren Mortensen, Mathias Bjerring, Svein Knút Magnussen, Lucas From, Mathias Eriksen, Arbnor
Mucolli, Mathias Munch, Frederik Kallesøe,

Patrick Lauridsen, Simon Bisp, Jesper Sørensen, Jacob Bruun, Mohammed Akif, Tobias
Utoft og Frederik Nørgaard. Af 1998’ere kom
Simon Klokker (B 1913), Rasmus Glintborg (B
1913), Christian Kold (FC Midtjylland), Ditlev
Grønlund (Næstved), Kasper Lehm (Næsby),
Magnus Søndergaard (Næsby) og Daniel
Kvistgaard (Randers Freja).
Ud af truppen gik tre 1998’ere. Nikolaj Lyngø
vendte hjem til Nordjylland og AaB, Jacob
H. Vestergaard gik til AC Horsens, og David
Hansen skiftede til FC Fredericia.
Op til sæsonen blev spillet fire træningskampe. Holstein Kiel-VB 0-2, Hamburger SV-VB
4-2, VB-Næsby og VB-FC St. Pauli 3-6.
Ujævnt efterår lige under midten
VB fandt aldrig nøglen til stabile resultater
i løbet af efteråret. Fem sejre, fire uafgjorte
og fem nederlag taler sit tydelig sprog om
et ujævnt efterår, hvor holdet hjemme i VB
Parken gik ubesejrede igennem de syv hjemmekampe. På udebane var der flere udfordringer, og trods to spillemæssigt gode præstationer i sejrene mod AaB og Lyngby, så
lukkede holdet for mange mål ind på fremmed græs.
- Målsætningen er, at vi skal udvikle spillerne
ud fra den spillestil, vi har i talentsektoren
og i klubben, og samtidig vil vi gerne slutte
så højt som muligt, men vi har fokus på den
enkelte kamp. Vi har en stærk trup med kvalitet og stor bredde, der er mange spillere,
som kan byde sig til, og mange spillere har
erfaring fra sidste års U-17 Liga. Det er første sæson, at vi skal se outputtet fra vores
satsning på et rent U-16-hold. Med så stor
en trup, som vi har, er der rigtig stor konkurrence, og det gør, at spillerne hele tiden
skal være på, når de træner og spiller kamp,
for ellers bliver de overhalet af en holdkammerat. Den konkurrence gavner vores miljø,
sagde Kim Engstrøm inden sæsonpremieren.
Holdet indledte hjemme mod Silkeborg IF
den 9. august. VB vandt med klare 4-2 efter
en solid indsats. Debuterende Daniel Kvistgaard scorede til 1-0 i det 5. minut og selvom
Silkeborg fik udlignet, så stod der VB på
halvlegen. Jonas Erngaard, Christian Kold og
Mathias Eriksen sørgede for 4-1, inden SIF fik
reduceret i 2. halvleg.
Ugen efter skuffede VB i udekampen mod
HB Køge og tabte 0-1. Efterårets mest dramatiske opgør fandt sted den 30. august i
VB Parken mod FC Midtjylland. VB vandt 5-4
efter føringen på både 2-0 og 4-2. Christian
Kudsk scorede til 1-0 og 2-0, mens Sebastian
Bruhn løb fra FCM-defensiven, da han score

U-17 Ligaholdets anfører Ruben Pedersen skiftede fra Lyngby til VB. Den 25. oktober var han
tilbage i Lyngby, da VB vandt U-17 Ligakampen
med 2-1

de til 3-2 og 4-2. I de døende minutter udlignede Mikael Anderson på et frispark til 4-4,
men VB’erne scorede hurtigt derefter til 5-4.
Agon Mucolli udnyttede, at FCM-spillerne lå
i en klynge på midten – på egen banehalvdel – og fejrede målet, så han sparkede efter
opgiversparket bolden ned i et tomt mål og
scorede til 5-4.
- Det var dramatisk for alle pengene. Jeg kan
ikke mindes, at jeg har været med til noget
lignende, når jeg bagefter tænker over, hvad
der egentlig skete. De udligner i overtiden
til 4-4 på et frispark og løber ned på egen
banehalvdel ovre ved trappen til klubhuset
og jubler. Agon Mucolli sprinter op til midten
med bolden og sætter den i gang med Sebastian Bruhn, der spiller Agon, der selv scorer
i et tomt mål. Det er en helt vild afslutning,
sagde Kim Engstrøm og fortsatte:
- Det er intelligent tænkt af Agon Mucolli.
Kampene er sindssygt vigtige for begge hold,
fordi mange af spillerne kender hinanden
indbyrdes, og vi har et par stykker, der kommer deroppe fra. Ved deres 4-4 udligning
nåede jeg slet ikke at tænke, før Agon havde
taget bolden og løb op til midten.
Den dramatiske sejr fik VB ikke fulgt op på
i de efterfølgende kampe. Først blev det 0-5
i udekampen mod FC Nordsjælland, inden
holdet tabte 2-1 til Brøndby ude. Til hjemmekampen mod FC København torsdag den 9.
oktober var holdet rykket indenfor på Vejle
Stadion. Opgøret endte 1-1 mod FCK, efter
at Mathias Eriksen små ti minutter før tid
sørgede for remis, da han dukkede op ved
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bageste stolpe og scorede.
- Det var en rigtig fed kulisse at afvikle kampen i, og der var vel små 300 tilskuere. Det
var en aftenkamp, projektørerne var tændt.
og opbakningen var god fra de mange tilskuere. Spillerne var også glade for oplevelsen
og banen, de spillede på, så jeg er glad for, at
vi kom tilbage i kampen og ikke tabte, sagde
Kim Engstrøm efter opgøret.
Holdet tabte heller ikke i runden efter, da
man hjemme i VB Parken spillede lokalopgør
mod AC Horsens. Det første opgør mellem
klubberne i ligaen endte 0-0, et resultat, VB
var bedst tjent med.
25. oktober spillede VB’erne en stor kamp,
da de i Lyngby vandt 2-1. Christian Kold
og Rasmus Fink Hansen scorede målene i
2-1-sejren. Et godt afsæt til kampen ugen
efter hjemme i VB Parken mod topholdet fra
Esbjerg fB. Sebastian Bruhn skaffede hurtigt
holdet en 2-0-føring, men to mål i 2. halvleg
til EfB gjorde, at det hele sluttede 2-2.
- Det er en tilfældig scoring, der sætter dem
i gang, og det jeg er selvfølgelig ærgerlig
over. Det betyder, at vi mister noget af vores
struktur og det tryk, vi havde lagt på dem. Så
udligner de til sidst, på noget der ligner et
godt spark. Til sidst var vi ikke kolde nok til
bare at afværge det. Vi var heller ikke disciplinerede nok inde centralt, men den første
time spillede vi en flot, flot kamp, sagde den
nye U-17-træner Søren Lykke.
Runden efter kom de tre point i hus, da holdet på udebane mod AaB vandt 1-0. En flot
soloaktion af Christian Kold seks minutter før
tid afgjorde kampen. Den formstærke kantspiller brød bolden og gik selv, inden han
scorede i AaB-feltet.
Ugen efter gjaldt det AGF i VB Parken. Den
kamp sluttede med remis, da holdene delte.
3-3 endte kampen. For VB scorede Daniel
Kvistgaard, Søren Mortensen og Christian
Kudsk.
- Det er svært at fremhæve nogen efter kampen. Ingen af spillerne rammer topniveau,
det var det for ujævnt til. Kampen er præget af hård vind, men vi har også godt styr
på spillet i perioder, og især når vi truede
dem dybt med Sebastian Bruhn, gav det AGF
udfordringer. Det tjener til holdets ære, at
vi trykkede AGF baglæns tilbage på banen
efter 3-3 målet, men de kom også til deres
chancer. Christian Kudsk har en ok mulighed
til sidst, men det blev ved de 3-3, sagde Søren
Lykke da kampen sluttede.
Ugen efter kørte holdet over OB hjemme i
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Vejle, da fynboerne blev slået med sikre 4-1.
Ruben Pedersen, Christian Kold, Sebastian
Bruhn og Agon Mucolli på straffespark scorede. Kampen var et godt afsæt til efterårets sidste to kampe. Det var udekampe
mod Randers Freja og Silkeborg. Men holdet
gik ned i alvorlig grad. Først blev det til et
5-3-nederlag i Randers den 29. november
inden VB’erne tabte 4-2 til Silkeborg den 6.
december. Efter kampen i Randers – hvor
VB var bagud 5-0 efter 50 minutter - udtalte
cheftræner Søren Lykke:
- Det var en time i helvede og vi var adskillige
niveauer under det, man skal levere for at få
point i U-17 Ligaen. Det er svært at vinde
kampe med det, vi leverer i dagens kamp.
Vi kommer hurtigt bagud 1-0 og 2-0, og den
begyndelse ryster os voldsomt. Spillemæssigt viste vi et skræmmende lavt bundniveau,
sagde Søren Lykke.
Kampe i U-17 Ligaen efteråret 2014:
09-08-2014 VB-Silkeborg 4-2
16-08-2014 HB Køge-VB 1-0
30-08-2014 VB-FC Midtjylland 5-4
06-09-2014 FC Nordsjælland-VB 5-0
04-10-2014 Brøndby-VB 2-1
09-10-2014 VB-FC København 1-1
18-10-2014 VB-AC Horsens 0-0
25-10-2014 Lyngby-VB 1-2
01-11-2014 VB-Esbjerg 2-2
08-11-2014 AaB-VB 0-1
15-11-2014 VB-AGF 3-3
22-11-2014 VB-OB 4-1
29-11-2014 Randers Freja-VB 5-3
06-12-2014 Silkeborg-VB 4-2
Målscorere efterår 2014:
Christian Kudsk 5 mål
Sebastian Bruhn 5 mål
Agon Mucolli 4 mål
Christian Kold 4 mål
Daniel Kvistgaard 3 mål
Mathias Eriksen 2 mål
Jonas Erngaard 1 mål
Rasmus Fink Hansen 1 mål
Ruben Pedersen 1 mål
Søren Mortensen 1 mål
Mads Olesen 1 mål
Lars Christensen

mod FC Nordsjælland og HB Køge, spillet i
august og september 2012. Jeppe Mikkelsen
spillede herefter 49 kampe i U-17 Ligaen i
træk og blev den første VB’er til at runde 50
kampe i U-17 Ligaen. Nikolai Vilsbøll og Oliver Thychosen nåede begge 49 kampe, mens
Sebastian Spornberger, Peter Kristensen og
Ali El-Haj alle spillede 47 kampe.
Lars Christensen

U17 Drenge Ligaen 2014/15 efterår
Kampe, mål og point

Jeppe Mikkelsen slår et indlæg mod Brøndby i
kamp nr. 50 i U-17 Ligaen

Jeppe Mikkelsen nåede 50 U-17 Ligakampe
Da U-17 Ligaholdet den 14. juni sluttede
sæsonen med en hjemmekamp mod Brøndby, spillede venstreback Jeppe Mikkelsen
U-17-Ligakamp nr. 50 for VB. Jeppe Mikkelsen
kom til VB som 1. års U-17-spiller i sommeren
2012. Han skiftede fra Kolding IF’s U-15 hold,
hvor også Hamid Khalidan og Casper Bruun
kom fra. Jeppe Mikkelsen er årgang 1997, og
i løbet af de to sæsoner på U-17 Ligaholdet
missede han kun to kampe. Det var kampene

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

Esbjerg
FC Nordsjælland
Silkeborg
AaB
Brøndby
FC København
FC Midtjylland
Lyngby
Vejle
Randers Freja
AGF
OB
HB Køge
AC Horsens

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

V
9
9
7
6
7
6
6
6
5
5
4
4
2
2

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

T
2
4
5
3
4
3
5
6
5
8
7
10
7
9

Score Point
30-19
30
35-17
28
31-29
23
24-14
22
22-14
22
23-17
22
35-33
21
19-16
20
28-31
19
28-36
16
26-33
15
23-35
12
21-31
11
13-33
9

VB-fans på endetribunen ved pokalkampen mod AaB i oktober.
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U-17 drenge
Foråret går vi let henover. Da jeg som afdelingsleder kom til – midt i august – havde den
nye amatørbestyrelse ansat Kurt Christensen
som træner for U-17 Vest. Som hjælpetræner
var ansat Nicolai Haulrich. Begge nye trænere i afdelingen.
De havde den udfordring at skulle træne
spillerne i vores U-17 afdeling, som havde 3
tilmeldte hold – U-17 Vest, U-17 A og U-16
Elite – sidstnævnte hold er en ny række. Selvfølgelig kunne holdene i U-17 Vest og U-16
Elite være heldige at få spillere fra Liga-holdet, men det var vi aldrig sikre på før torsdag
aften.
Til de første træningsdage var der kun 5-6
fremmødte – mange spillere fra foråret havde forladt klubben. Men da Vejle Idrætsefterskole startede efter sommerferien, kom
der efterhånden op til 30 spillere til træning,
men stadig ikke nok til 3 hold, ligesom der
manglede træner til U 17 A og træner/kampafvikler til U-16 Elite.
Det lykkedes at få en kampafvikler til U-16
Elite holdet. Men da der ret hurtigt forsvandt
mange spillere fra truppen, fordi de ikke kunne gøre sig gældende på U-17 Vest holdet,
måtte U-16 holdet sende afbud til en kamp i
Kolding pga. afbud i sidste øjeblik. Derefter
overtog Ligaholdets U-16 hold ansvaret for
afviklingen af kampene i den turnering. Det
betød også, at vi på grund af for få spillere
var nødsaget til at trække vores U-17 A hold,
så der var ikke lige så meget positivt på det
tidspunkt.
Det betød dog, at vi så kunne få mere fokus
på, at U-17 Vest holdet kunne skrabe nogle
point sammen, hvilket ikke rigtig var lykkedes i de første kampe. Men da Kurt og Nicolai efterhånden fik en trup/et hold med de
samme spillere fra kamp til kamp, kom resultaterne også.
I sidste kamp skulle det afgøres, om der til
foråret 2015 skulle spilles i U-17 2. div. Og
det lykkedes – med en sejr over Vejen i sidste
kamp på 2–1 blev ”oprykningen” sikret. Så
det bliver spændende at følge holdet til foråret, og hvordan det kan klare sig i rækken.
En stor tak til Kurt og Nicolai for jeres indsats – der har været mange tidspunkter, hvor
det hele syntes umuligt, frustrerende, irriterende…f.eks. hvornår kunne holdet træne,
hvem kunne køre til kamp, var der et skab
med låge osv…. Også tak de forældre, som
har bakket holdet op og kørt til udekampe.
Vi håber alle, at der bliver mere fokus på
samarbejdet med Ligaafdelingens U-17 og
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U-16 hold til foråret, således det ikke betragtes som 2. rangs at spille U-17 i amatørafdelingen. Vi håber meget, at det kan gøres
attraktivt igen at spille i VB, så vi igen kan
få et U-17 A hold og også gerne et U-17 B
eller to.
På gensyn i 2015.
Jan Faber
U-17 afdelingsleder

U-17 drenge Vest efterår

Beretningen starter uge 30. Jeg var nyansat
træner, og der var åbenbart også kun nye
spillere. Ikke ret mange af dem, en 5–8 stykker, og det var jo faktisk til 4 hold!!!! Svær
start, ja næsten umulig. Sådan gik de første
par uger.
Lidt efter lidt kom der lidt flere drenge til, ja
faktisk kom der 20 drenge fra VIES Idrætsefterskole, og så var vi nået op på omkring 32
drenge i årgang 1998/99. Første turneringskamp imod Esbjerg FB var nær forestående,
og drengene skulle afgøre, om de ville være
en del af VB og vores U7 Vest hold. Der var
desværre ikke ret mange, som meldte sig ind
under vore faner. Vi kom godt fra start, og
efter få min. kom vi på 1-0, hurtigt ændrede kampen dog karakter, og vi kom bagud
inden pausen. Vi havde ikke niveauet i anden
halvleg og spillet bar præg af, at ingen havde kendskab til hinanden, og vi endte med
at tabe 1-6.
Kamp nr. 2 var udekampen imod Ikast, i modsætning til første kamp stillede vi her med et
super hold. Vi havde også fire gutter med fra
ligaen, lidt flere spillere havde meldt sig klar,
og de sidste var hjemme fra sommerferien.
Bagud efter ca. 7 min., vi satte os alligevel på
kampen, og den ene store chance efter den
anden blev misbrugt. Ikast fik faktisk ikke et
ben til jorden, drengene spillede en fantastisk kamp. Vi fik udlignet med ca. 10 min.
Igen, og vi kunne nemt have lukket kampen,
og så gik det galt, og vi tabte i stedet for med
1-2.
Udekampen imod Haderslev blev tabt 1-2,
også denne kamp burde vi have fået point
ud af.
Varde kom på besøg, en kamp hvor vi fik
tilkendt hele to straffespark, men kampen
endte alligevel 0-0, ja begge blev brændt. Vi
kunne kun glæde os over det første point.
Herefter fulgte en træls udekamp imod Horsens, vi tabte med 1-5, i en kamp hvor vi ikke
holdt niveau, og Horsens var dygtige til at
straffe os via en hurtig omstilling og konsekvent afslutning.

Vi var nu nået frem til udekampen imod
Ringkøbing. Vi stillede til denne kamp op
uden assistance fra ligaholdets spillere, der
var desværre ingen i overskud, som kunne
forstærke vores hold. Vi skulle yderligere
møde et hold, som havde lavet mange mål
i de første kampe. Vi fik dog en superstart
og kom hurtig foran ved Khalifan - han er
en farlig ung mand, over for et hvilket som
helst forsvar. Ringkøbing kom tilbage og fik
udlignet, men den dagskulle vi have den første sejr, og vi bragte os på 2-1 inden pausen.
Vi blev presset i anden halvleg, men det så ud
som om, at vi ville klare den. Men nej, pludselig var vi bagud 2-3 på to dødbolde og ikke
ret lang tid igen. Vi havde en afslutning på
stolpen til sidst, men vi kom ikke tættere på,
og så var den kamp tabt.
Sidste kamp i første runde var hjemmekampen imod Vejen. Undertegnede var fraværende på grund af arbejde. Det var åbenbart
lige det der skulle til, Sujeen og Lukas sørgede for vores mål, og vi vandt kampen 2-1.
Status var så 4 point efter 7 kampe og en placering i bunden af rækken.
I anden turneringshalvdel skulle vi ud og
hente mange point, hvis der skulle skabes
noget spænding i vores række. Men vi har
virkelig sparket r.. og holdt et højt niveau.
Ikast var de første til at mærke det, kampen
endte godt nok 2-2, men kun fordi en dommer valgte at lægge 5 minutter til. Meget sur
og ærgerlig træner på egne og drengenes
vegne.
Det gik så bare ud over Esbjerg, som vi
besøgte ugen efter og nedspillede og besejrede med 4-0, bl.a. andet på 3 mål af Daniel.
En fremragende kamp at overvære, det er
pga. sådanne kampe, man er træner!
Nu var vi i gang, Haderslev gæstede VB Parken, en vanskelig kamp fik vi drejet til vores
fordel og hev en 4-1 sejr hjem efter rigtig flot
fight af drengene.
Udekamp i Varde, drengene var ikke til at
stoppe, og vi vandt stensikkert med hele 6-0,
en fornøjelse.
Nu skulle vi have revanche imod Horsens,
som kom på besøg. Vi spillede en super første
halvleg og førte med 2-0 på mål af Simon, og
der var chancer til et par stykker til. Vi blev
enige om i pausen, at vi ville gå ud og lukke
kampen med et tredje mål, men et forsøg
prellede blot af på stolpen. Pludselig kunne
vi ikke finde hinanden og vi turde ikke spille,
som vi havde gjort i små 50 min. Inden vi så
os om, havde Horsens udlignet til 2-2. Vi var
i samme periode ramt af 3 gule kort, som var
helt korrekt dømt. Kampen endte 2-2 men
vi kunne godt have tabt den, sådan kan en

kamp ændre karakter!
Ringkøbing var næste gæst, vi var tvunget til
at vinde kampen, for nu havde vi fået kontakt med de andre hold, så vi spillede med
om at kvalificere os til 2. div. til foråret. Vi
vandt kampen mod Ringkøbing med 4-3 bl.a.
på 3 mål af Khalifan i en spændende og velspillet kamp.
Fortsættelse følger i årsskriftet 2015… Vi skal
spille den afgørende kamp imod Vejen søndag den 16-11, som vil afgøre hvilken række
vores U-17 Vest skal spille i foråret.
(Med en sejr på 2-1 i Vejen lykkedes det for
Kurts tropper, red.)
Kurt Christensen
U17 Drenge Vest 11M - Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Horsens FS
Ringkøbing IF
Vejen SF
Vejle B
Ikast FS
Esbjerg fB
Haderslev FK
Varde IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
8
8
6
6
5
6
3
1

U
3
1
4
3
5
2
5
3

T
3
5
4
5
4
6
6
10

Score Point
27-14
27
32-24
25
28-19
22
32-28
21
24-21
20
25-31
20
16-27
14
14-34
6

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

Bil-telefon 23 61 12 02

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Nybygninger . Tilbygninger
Ombygninger
Døre og vinduer efter mål
Stort og småt
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U-17 drenge M
Forrest fra venstre: Sujeen Ravichandran, Mark Nielsen, Art Lushaj, Mehran Mahboub, Thomas Rohde Jensen, Tobias Tneil Welling, Oliver Pausgaard Amtjaer
Bagest fra venstre: Træner Kurt Christensen, Thomas Nørgaard, Mohamed Arabi, Khalifan Musa, Andreas
Simmelsgaard Jepsen, Lukas Ausum Sikjær, Jacob Barklin, assistenttræner Nicolai Haulrich

Målmand Morten Haastrup takker fansene efter sejren i lokalopgøret mod AC Horsens.
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U-13 - U-15 Drenge
U-15 drenge Elite
Efterår
Brøndby Cup
U-15 startede sæsonen i Brøndby til Brøndby
Cup. Vi vandt over Esbjerg og Vanløse, men
tabte desværre til Lyngby, det betød at vi
endte 2´er i puljen.
Det betød, at vi skulle spille placeringskamp
mod Næsby, som lige var blevet Jysk/fynsk
mester.
Næsby var en for stor mundfuld, og vi tabte
4-0. Det betød, at vi skulle møde AC Horsens.
Vi dominerede næsten hele kampen og kom
også tidligt foran. Med 20 min. igen scorede
Horsens til 1-1 på en omstilling, derefter tabte vi tryk og endte med at tabe 1-2. Vi endte
dermed på en 8. plads ud af 16 hold, hvilket
var godkendt.
U-15 Eliterække
Inden første turneringskamp spillede vi en
træningskamp mod 3F liga holdet, en kamp
vi dominerede og vandt 3-0, men en sjov
kamp for drengene.
Vi startede turneringen med at spille 0-0
hjemme mod et fysisk stærkt Haderslev hold.
En kamp, der bølgede frem og tilbage og
med rigtig mange omstillinger, kampen skulle nok nærmere have endt 5-5 end 0-0.
Næste turneringskamp var mod Næsby. En
fremragende præstation var desværre ikke
nok, og vi tabte 3-2 - med lidt medgang havde vi fået point med hjem.
Den efterfølgende kamp mod Silkeborg var
en elendig kamp, men vi startede alligevel
opgøret med et par store chancer, men efter
at de scorer til 1-0 til sidst i første halvleg,
falder vi fuldstændig sammen og er heldige
med at tabe 2-0.
Næste kamp var rigtig vigtig, vi havde sat os
selv under pres med 1 point for 3 kampe og
skulle bruge en sejr mod Sædding/Guldager.
Vi vandt kampen ret sikkert og havde stort
set afgjort kampen efter 20 minutter, da vi
scorede til 3-0 (kampen endte 3-1).
Kampen mod AC Horsens var en kamp uden
de helt store chancer, men også en kamp,
hvor vi underpræsterede og tabte fortjent
2-0.
De næste kampe hjemme mod Silkeborg og
ude mod OB mindede ret meget om hinan-

den. Mod Silkeborg kommer vi hurtigt bagud første gang, Silkeborg er oppe ved vores
mål. Herefter spiller vi rigtig godt og kommer på 1-1. Efter scoringen taber vi tryk, og
det er en lige kamp, som kan gå begge veje,
men Silkeborg får scoret til sidst: 1-2.
Mod OB skal vi simpelthen vinde, kampen
igennem er der ikke forfærdelig mange
chancer - vi har dog de største. Vi taber kampen på en dum fejl 1 min. før tid.
I Haderslev skulle vi spille en vanvittig vigtig
kamp. En kamp, der mindede om vores sidste kamp med mange omstillinger, og hvor
vi havde svært ved at styre deres fysik og
direkte spil. Kampen igennem havde vi rigtig
mange store chance, men vi gav også mange
væk. Vi tabte desværre 2-4 - øv!
De to næste kampe var hjemme mod AC og
Næsby, og her skulle vi meget gerne have
point for at hænge på i rækken. Vi tabte 1-2
til AC Horsens. Vi kom rigtig dårlig fra start
og var bagud 0-2 efter 18 min., men herefter præsterede vi en god kamp og med lidt
medgang skulle vi også have point med fra
det opgør.
Mod Næsby var det lidt ligesom til Brøndby
Cup, vi møder simpelthen et bedre hold og
taber fortjent 2-5.
Vores udekamp mod Esbjerg var en rigtig fed
kamp og et vendepunkt for både drengene
og trænerteamet. Vi havde i midtugen vundet 1-0 over FC Fredericia i Pokalen i en lidt
halv skidt kamp, men hvor vi endelig havde
lidt medgang. Vi spillede en god kamp og
arbejdede rigtig hårdt. Kampen igennem var
vi rigtig dygtige i vores presspil og her igennem rigtig farlige på omstillinger. Kampen
endte 3-2 til os.
Udekampen mod Sædding var en underlig
kamp hvor vi ikke præsterede ret godt, men
gjorde det, der skulle til. Vi vandt 5-2.
Næste kamp var vores hjemmekamp mod
Esbjerg. Kampen mindede ret meget om det
omvendte opgør, vi var bare en smule mere
spildominerende. Vi vandt 3-1.
Sidste kamp i turneringen er hjemme mod
OB. Vi spiller en ganske fin første halvleg,
men dummer os i to situationer og giver to
omstillinger væk til OB´s hurtige angriber.
2-0. Vi spiller en dårlig anden halvle, men
scorer hen mod slutningen til 1-2.
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U15 Drenge Elite (2000) 11M - Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Næsby BK
Haderslev FK
OB
Esbjerg fB
Horsens fS
Silkeborg IF
Vejle B
Sædding/G IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
7
6
6
6
5
4
1

U
5
3
5
4
2
4
1
0

T
0
4
3
4
6
5
9
13

Score Point
35-18
32
27-20
24
19-12
23
35-29
22
26-26
20
22-22
19
23-29
13
8-39
3

Stævner og tyske træningskampe
Vi var til et endags stævne i Eichede ved
Hamborg, hvor vi mødte Dortmund, HSV,
Eichede, TeBe Berlin og Hansa Rostock. Vi
spillede 20 min. pr. kamp, så det var med at
være klar fra start.
Første kamp mod Dortmund var en god
kamp på et højt niveau, men hvor vi skulle
have vundet, da vi havde to kæmpe chancer
til sidst. Men en god start på Stævnet.
Næste kamp med Berlin var en kamp, hvor vi
jagtede en scoring kampen igennem, vi var
klart bedst. Heldigvis kom den med 4 min.
igen.
Kampen mod Hansa Rostock var en god
kamp med et lille overtag til os. Vi scorer
efter 4 min. til 1-0
Den tredje kamp mod Eichede var en kamp,
vi skulle vinde, da det nok stævnets dårligste hold. Vi vinder 4-0 og scorer nogle rigtig
flotte mål.
Sidste kamp var mod HSV. En rigtig god kamp
mod et godt hold, vi scorer efter 8 min. til 1-0
og holder det hjem. Et rigtig godt stævne,
hvor vi præsterer fremragende, vi ender dog
”kun” 2´er, da Dortmund havde en bedre
målscore.

Der hygges og slappes af mellem kampene ved
KUV-match
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Vi spillede også to træningskampe mod henholdsvis St. Pauli og Holstein Kiel.
Mod St. Pauli taber vi 0-3 til et fysisk rigtigt
stærkt hold, som rammer os på omstillinger.
Vi taber 0-3.
Mod Holstein Kiel vinder vi 2-1. Vi skulle have
vundet større, men formår at lukke kampen,
efter vi kommer foran 1-0. De scorer på et
hjørnespark 15 min. inde i anden halvleg. Vi
jagter herefter sejren og scorer fuldt fortjent
med 3 min. igen til 2-1.
KUV-Match bød på tre rigtig gode kampe
og en kamp, som vi vist roligt kan sige, at vi
dominerede stort.
Første kamp mod det færøske U-15 landshold var rigtig god kamp, hvor vi scorer på
langskud efter 15 min. Begge hold havde
chancer til at score mere, men det endte med
en fortjent sejr til os.
Anden kamp mod OKS´ anden hold vandt vi
15-0.
Tredje kamp mod norske Sandefjord vinder
4-2- igen en god kamp, hvor vi lige er den
tand skarpere.
Den sidste kamp mod Helsingborg var nok
den bedste til KUV-Match. Et rigtig stort
drama med to straffespark, tre gule og et
rødt kort. En rigtig fed kamp, specielt da det
var vores fjerde kamp på tre dage. Vi vinder
kampen 4-3.
En sæson som har budt på mange op- og
nedture, og desværre ender vi med at rykke
ned efter en rigtig skidt start på turneringen.
En rigtig god tur til Tyskland, en fin KUVMatch og en god afslutning på turneringen
betyder, at vi slutter efterårssæsonen med at
vinde 8 ud af de sidste 9 kampe.
Anders Bo Mikkelsen

Oplæg til kampen mod B93 ved KUV-match

U-15 drenge Elite
Bagest fra venstre: assistenttræner Mads Andersen, Asger Harder, Alexander Cimmino, Mathias Gramstrup,
Louie Jacobsen, Daniel Berg, Peter Balsgaard, Anders Krusborg, cheftræner Anders Bo Mikkelsen
Forrest fra venstre: Frederik Søfeldt, Lucas Møller Jensen, Oliver Bach, Mathias Eriksen, Jonas Rejsenhus,
Emil Søndergård-Petersen, Matthias Præst, Nikolai Primdahl.
Fraværende: holdleder Lars Primdahl, Kasper Døhr, Noah Svenningsen og Christian Hechmann (anfører)

U-13 / U-14 drenge
U-13 drenge M, forår
U-13 M havde som omtalt i sidste års Årsskrift
et godt efterår, hvor vi lagde ud med en finaleplads i Brøndby-Cup mod Hamburger SV.
De gode takter fortsatte i efteråret, hvor vi
sluttede som vinder af vores Mesterrækkepulje med maksimumpoint.
Forårssæsonen startede allerede med træning 4. januar og et par træningskampe,
inden vi tog til Elitestævne i Viborg. Vi tabte
knebent til Randers (0-1), men vandt resten
af puljekampene sikkert mod henholdsvis
AC Horsens og Pro-Team.
I kampen om 3.-4. pladsen taber vi 1-2 til
FCK, som vi ellers havde slået to måneder
tidligere.
I DBU-turneringerne var vi stadig med i
pokalturneringen og klar til kvartfinalen.
Der var således flere vigtige ting at spille
om i foråret. Målet var minimum en plads i
semifinalen i pokalturneringen og en placering i top 2 i forårets mesterrækkepulje, som
bestod af Kolding IF., Næsby, Varde, Esbjerg
og Haderslev.
Det lykkedes desværre ikke i pokalturneringen, hvor Horsens satte en brat stopper for
vores videre færd i turneringen med en 3-0
sejr i kvartfinalen.
Holdet er generelt karakteriseret ved en
meget stor vilje og evne til at ville vinde og

aldrig give op.
Tre eksempler, der illustrerede dette på bedste vis, var tre af vores turneringskampe i
Mesterrækken. De to af dem mod de to største konkurrenter til puljesejren; Esbjerg og
Haderslev.
I hjemmekampen mod Esbjerg var vi i store
dele af kampen spillet helt i bund, men formåede at hive en vigtig 1-0 sejr i land. Det
samme mod Haderslev, hvor vi bagud 0-2 ved
pausen, får kæmpet os tilbage og ved stor
fight og ærgerrighed hiver et 2-2-resultat i
land.
Men det nok bedste eksempel var fra vores
hjemmekamp mod Kolding IF, hvor vi efter
60 minutters spil er bagud 1-2. I kampens tillægstid formår vi ikke blot at udligne, men
sandelig også at score det vigtige sejrsmål
til 3-2!! Denne fightervilje og dette vinderinstinkt karakteriserede i høj grad holdet
og bar os ofte igennem kampe, hvor vi ikke
ramte niveau.
Holdet sluttede på en sikker førsteplads i puljen.
Vi var nu klar til semifinalen om det jyskfynske mesterskab. Modstanderen hed AGF.
Vi havde mødt AGF et par gange, men aldrig
slået dem. AGF bragte sig hurtigt i front,
men det lå ligesom i luften, at den kamp
nægtede vi at tabe; drengene VILLE vinde!!
Vi kom hurtigt på 1-1 og 2-1 og lukkede kampen midt i 2. halvleg, da vi øgede til 4-1. AGF
reducerede til 2-4 i kampens døende minut109

ter, men det kunne ikke ændre på, at vi efter
en rigtig flot fodboldkamp på Bane 1 i VB
Parken, nu var klar til finalen om det jyskfynske mesterskab.
Modstanderen hed Randers, og kampen blev
spillet på neutral bane i Hovedgård. Et hold,
vi havde tabt til to gange tidligere i sæsonen.
Efter en ganske lige kamp i regn og torden
var Randers lige en tand skarpere i afslutningerne end os og trak velfortjent det længste
strå og vandt 2-0.
Det var en flok meget skuffede drenge, der
modtog sølvmedaljerne som næstbedste
U-13-hold vest for Storebælt.
Næste dag stod den på fodboldgolf og
sæsonafslutning for spillerne og deres familier på den nyanlagte fodboldgolfbane i Kragelund ved Løsning.
Nederlaget var fordøjet og glæden over sølvmedaljen og den nært forestående sommerferie var ved at indfinde sig.
En flot sæson var slut, hvor vi kunne kigge tilbage og være stolte over mange gode kampe og fine resultater. Ikke mindst de to flotte
andenpladser ved henholdsvis Brøndby-Cup
og det jysk-fynske mesterskab.
Tak til alle forældrene for den store opbakning til holdet. Ikke mindst i forbindelse med
de mange praktiske opgaver.
Bruno Ejlskov
holdleder U-13 M forår

U13 Drenge M1 (2001) 11M - Forår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B
Esbjerg fB
Haderslev FK
Kolding IF
Næsby BK
Varde IF

K
10
10
10
10
10
10

V
8
6
5
3
2
2

U
2
2
2
1
1
0

Score Point
25-10
26
28-12
20
22-16
17
18-19
10
8-28
7
6-22
6

U-14 drenge M efterår
U-14 M startede sæsonen med et noget
skuffende Brøndby-Cup. Vi spiller 2-2 med
FC Nordsjælland i første kamp. Alle tre puljekampe (FCN, AB Tårnby, OB) sluttede uafgjort, og det rakte naturligvis ikke til en
puljesejr. Vi måtte derfor tage til takke med
kampe om de sekundære placeringer og spillede også her begge kampe uafgjort. Først
mod Holbæk, som vi så besejrede efter straffesparkskonkurrence og til sidst mod Lyngby,
som dog scorede en enkelt mere end os i
straffesparkskonkurrencen.
En lærerig Brøndby Cup var overstået, og vi
lærte, at der fortsat skal arbejdes. Selvom
man 4 uger tidligere spillede om det jyskfynske mesterskab, kommer ingenting af sig
selv. Heldigvis rejste vi os i et par træningskampe mod OB og Holstein Kiel, inden tur-

U-13 efter JM finalen. De velfortjente sølvmedaljer overrækkes, og der kan stadig smiles
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T
0
2
3
6
7
8

neringspremieren stod for døren.
Vi taber til Horsens i første kamp, men vinder så de 7 efterfølgende kampe og spiller
en enkelt uafgjort mod Lyseng, inden vi atter
møder Horsens og taber knebent på deres
bane.
I skrivende stund, hvor vi mangler en enkelt
kamp, ligger vi til at tage andenpladsen, men
AGF kan dog stadig nå at snyde os på målstregen.
Selvom vi ikke vandt Mesterrække-turneringen i efteråret og ikke levede op til forventningerne i Brøndby, leverede vi dog også
”varen” indimellem. Vi vandt blandt andet
en lille miniturnering hos Hamburger SV,
hvor vi bl.a. slog HSV.
Vi spillede også en god KUV-Match i efteråret, hvor vi besejrede Sanderfjord fra Norge i en god kamp og for første gang slog
Helsingborg, som vi ellers havde tabt til to
gange som U-13. Herudover slog vi Thisted
og B 93.
Der er fortsat en god stemning i truppen,
hvor spillerne hygger sig med hinanden og
behandler hinanden pænt. Det er kort sagt
en flok rigtig gode drenge, vi har at arbejde
med.
Forude venter et par elitestævner og en forårssæson, hvor vi fortsat er med i pokalturneringen, og en ny spændende Mesterrække 1
turnering, hvor en puljesejr giver adgang til
slutkampene om det jysk-fynske mesterskab.
Men, inden da venter en række gode træningskampe mod passende modstandere, så
vi hele tiden kan udvikle os.
Endnu en gang tak til forældrene for den
store støtte til vores kampe, uanset om vi
spiller i Hamborg, Brøndby eller Vinding
samt jeres altid store tjenstvillighed, når
noget skal arrangeres, eller der skal løses
praktiske opgaver omkring holdet.
Bruno Ejlskov
holdleder U-14 M
U14 Drenge Vest1 (2001) 11M - Efterår 2014
Kampe, mål og point

1 Horsens fS
2 AGF, Aarhus
3 Vejle B/Engum UI !
4 Silkeborg IF
5 IF Lyseng
6 Vinding SF
Brøndby-Cup
2014
7 BMI
8 Aabyhøj IF

K
V
U
T Score Point
14 12
0
2 56-20
36
14 10
1
3 58-15
31
14
9
2
3 45-13
29
14
9
1
4 51-26
28
14
4
1
9 17-32
13
14
2
4
8 12-35
10
fra14spillernes
synspunkt
2
3
9 14-58
9
14
2
0 12 10-64
6

Brøndby Cup 2014 fra spillernes synspunkt
FREDAG
Noah Madsen & Frederik V Kristensen
Klokken 12.45 skulle U-13, U-14 og U-15
mødes ved Vejle Stadion. Folk kom friske
og glædede sig til et fedt stævne. Vi lagde
vore tasker og kufferter ind i traileren, og så
sagde vi farvel til vores forældre og gik ind
i bussen.
Efter vi havde kørt i ca. to timer, stoppede vi
for at spise vores madpakker. Der var meget
varmt udenfor, så vi satte os ind i skyggen og
spiste. Nu kørte vi den sidste time, og da vi
ankom, tog vi vores tasker og kufferter med
ind i det lokale, hvor vi skulle sove. U-13,
U-14 og U-15 havde hver sit lokale, vi pakkede ud og tog vores træningstøj på og gik
ud og trænede.
Årgangene trænede hver for sig, vi trænede
en time og et kvarter, og så gik vi over og fik
aftensmad. Da vi havde spis,t gik vi over og
slappede af. Vi gik i seng klokken 21.45 og
skulle sove klokken 22.00.
LØRDAG
Vi skulle op klokken 8.25 og være klar til
morgenmaden klokken 8.30. Vi vågnede alle
sammen lidt tidligere, men lå bare i vores
senge og slappede af. Så blev klokken 8.25,
og vi gik over til morgenmaden. Derefter
skulle vi over og slappe af.
Der var kampoplæg en time senere. Vi lagde os igen i vores senge, indtil Bruno, vores
holdleder, kom ind med vores kamptøj. 10
minutter før vi skulle have oplæg, tog vi
vores tøj på og gik ind til Tobias.
Vi skulle have kampoplæg, som vi plejer. Vi
fik startopstilling at vide og taktik om, hvordan vi skulle forsvare og angribe. Nu var
vi ved at være klar til Brøndby Cups første
kamp. Vi skulle møde FC Nordsjælland, som
vi aldrig havde mødt før, men kun hørt om
deres høje niveau. Vi gik over på kunstgræsbanen, som vi skulle spille på, og gik i gang
med opvarmningen. Kampen gik i gang, og
vores presspil sad i skabet. Vi havde egentlig godt styr på det, men kom bagud på en
standardsituation. Kampen fortsatte, og lidt
efter blev der fløjtet til pause. Vi snakkede
om hvad vi gjorde godt, og hvad vi kunne
forbedre. Vi fik også udskiftninger at vide.
Det var meget varmt at spille, så vi fik selvfølgelig også godt med vand.
Anden halvleg gik i gang, og vi kom godt fra
start. Villads scorede et godt mål på kontra,
1-1 og vi var med igen. Med ca. 10 min. igen
fik vi et frispark på kanten af feltet. Bolden
blev slået ind over, faldt ned og blev sparket
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flot ind af Kristian. Sådan, 2-1, nu skulle vi
forsvare den hjem. Men det gik ikke, de fik
scoret til 2-2. Lidt efter blev kampen fløjtet
af. Det var en lidt bitter følelse, men en okay
præstation. Vi gik over på skolen så vi kunne
gå i bad og få aftensmad. Nu stod den på
afslapning og forberedelse til morgendagens
kamp mod AB-Tårnby. Vi skulle ligge i sengen kl. 21.45 og kl. 22.00 var der ro.
SØNDAG
Waris:
Søndag morgen vågnede vi kl. 8:30 og gik
over og spiste morgenmad. Da vi kom tilbage fra morgenmaden, skulle vi slappe af
og være klar til kampen mod AB-Tårnby, som
startede kl. 14:30. Vi gik ud og så U-13 spille
mod AB - de tabte desværre 1-3. Da vi kom
tilbage fra U-13 kampen, skulle vi klæde om.
Vi havde oplæg, hvor vores træner gav os
holdopstillingen og fortalte, hvad vi skulle
gøre i kampen.
Vi gik ud til kampen, hvor vi kom foran 1-0
- Victor scorede. Efter nogle minutter kom vi
bagud 2-1. I de sidste minutter scorede Nikolai til 2-2, hvilket blev kampens resultat.
Efter kampen gik vi i bad. Vi spillede FIFA
og hørte musik og hyggede os og havde det
sjovt. Klokken 22:00 lå vi i vores senge og var
klar til at sove, så vi kunne være klar til den
vigtige kamp mod OB næste dag.
MANDAG
Thomas:
Mandag morgen startede med, at vi stod op
og kom i tøjet. Derefter gik vi hen for at spise
dejlig morgenmad, herefter gik vi tilbage for
at slappe af, og nogle prøvede at sove igen.
Efter et par timer skulle U-13 spille kamp, det
støttede alle andre VB-spillere op om. Da de
var færdige, tog vi tilbage til værelset for at
klæde om til kamptøj, for nu var det vores tur
til at spille en vigtig kamp mod OB. Vi skulle
spille på den gode bane, opvisningsbanen,
så det kunne næsten ikke blive bedre. I første halvleg skete der ikke det store. I anden
halvleg startede OB med at score til 1-0. Syv
minutter inden slutfløjt scorede vi til 1-1, og
med få sekunder tilbage scorede vi til 2-1…
troede vi! Dommeren markerede for mål,
men han ændrede det efter at have snakket
med linjedommeren. Vi følte os snydt, men vi
kunne ikke gøre noget ved det, så kampen
endte 1-1.
Mandag aften var et af højdepunkterne,
for vi skulle ind og se Brøndby spille mod
Silkeborg. Der var en kanon stemning, og vi
drenge hyggede os helt vildt. Kampen endte
2-0 til Brøndby, og det vare en rigtig god
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oplevelse.
TIRSDAG
Noah Weng og Jakob Bull
Tirsdag skulle vi møde Holbæk om 9.-12.
pladsen. Vi spillede ikke en særlig god første
halvleg, hvor vores pres spil ikke hang sammen, og vi spillede ikke særligt godt med
bolden, men vi scorede alligevel det første
mål. Det var Nicolai Agerskov Poulsen, der
scorede til 1-0. Han scorede på en dybdebold,
hvor målmanden mistimede sit løb frem i
ham, så Nicolai P. tog et træk forbi ham og
scorede stille og roligt. Kort tid efter Nicolai
P. havde scoret, scorede Holbæk desværre til
1-1. Nu fik Nicolai P. en dybdebold igen ude
fra siden, hvor han løb ned til baglinjen og
lagde den ind over til Alvin, som scorede til
2-1. Så scorede Holbæk til 2-2 med et flot mål
oppe i hjørnet, så vi skulle i straffesparkskonkurrence.
Thomas 1-0. Villads 2-1. VK 3-2. Bjarke redder
deres 3. spark. Waris til 4-2. Noah Madsen
afslutter til 5-3.
ONSDAG
Onsdag skulle vi møde Lyngby om 9.-10.
pladsen. Vi vågnede 7.45 og skulle spise morgenmad 7.50. Vi slappede af til 9.15, hvor vi
skulle have oplæg. 9.45 gik vi ud for at varme
op og gjorde klar til kampen. Vi startede med
højt pres, som gik godt, men lige pludselig
fik de en kontra og fik et straffespark, som
de scorede på. Vi var bagud 0-1, så vi skulle
lægge pres på for at vinde. William scorede
til 1-1, da han fik en bold i dybden og satte
den imellem målmandens ben. Noah Madsen
scorede et flot mål med venstre ben – bolden røg lige over målmanden og op i hjørnet. Vi forsvarede godt, men ikke godt nok.
5 minutter før tid scorede de et godt mål, så
vi skulle ud i straffespark.
Waris 1-0. Magnus 2-1. VK brænder desværre. Noah Weng 4-4. Bjarke redder en meget
vigtig bold, så vi stadig har chancen for at
vinde. Bull 5-4. Så skulle holdene sparke et
skud ad gangen. Vi brændte desværre så vi
fik en 10. plads.
På turen hjem spillede vi Mafia og hørte
musik.
Vi fik kåret VB’s bedste spiller, som blev
Waris. Bjarke vandt en trøje med lidt hjælp
fra U-14. Trøjen var Oliver Thychosens. I det
hele taget havde det været en god tur, selvom resultaterne skuffede.

U-14 drenge Vest 1
Bagest fra venstre: Holdleder Bruno Ejlskov, Frederik Kristensen, Victor Vesterlund, Kristian Jørgensen,
Jakob Kristensen, Waris Faghir, Alvin Huseinovic, Jonas Bisp, William Førby, træner Tobias Bendixen
Forrest fra højre: Thomas Iversen, Noah Madsen, Jakob Bull, Gustav Kunst, Bjarke Ejlskov, Villads Rasmussen, Noah Weng, Edmond Kurshumliu, Magnus Kristensen
Fraværende: Patrick Harritz, Joachim Mazanti

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 · E-mail: hotel@hotel-hedegaarden.dk
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U-12 - U-13 Drenge
U-12 drenge til 4 nationers turnering i Holland
Vi havde længe glædet os til fodboldturen til
Holland, så da vi mødtes i VB Parken torsdag
morgen, var vi alle meget spændte
Efter en lang – men sjov – bustur ankom vi til
Gorinchem, hvor vi skulle med vores værtsfamilier ”hjem”.
Fredag morgen mødtes vi alle på stadion,
hvor vi skulle lave nogle lege/øvelser sammen med holdene fra de andre tre klubber.
Det var sjovt nok, men vi var jo klar til at
spille fodbold, så vi ville egentlig gerne bare
i gang.
Kl. 13 var der officiel start på stævnet med
fælles indmarch, og så blev hver spiller råbt
op med navn, og alle fire nationalsange blev
spillet.
1. kamp imod Bramfelder fra Tyskland.
Efter vi havde fået startopstillingen til den
første kamp i 4- nationers turneringen, varmede vi op. Vi skulle indlede turneringen
imod Bramfelder fra Tyskland, og de havde
nogle store spillere, men vi var klar, selvom
vi var lidt nervøse. Vi gik ind på banen, og
der var mange tilskuere og god stemning.
Kampen gik i gang, og vi spillede fint rundt
med bolden, mens tyskerne næsten ikke rørte den. Vi fik et hjørnespark, som GG skulle
sparke. Den kom godt indover, og der stod
Wahid helt udækket og knæede den ind til
1-0 til VB. I 2. halvleg dominerede vi fuldstændig, men vi havde svært ved at få bolden i kassen. Vi scorede dog to mål mere ved
GG og Wahid, så altså 3-0 til Vejle. Det var
en god kamp, men vi skulle nok have vundet
større.
2. kamp imod GSJ – gæsteholdet fra Holland
Kampen tabte vi 2-1 lidt uheldigt. Tidligt i
kampen blev Ullum sparket ned og gik ud,

U-12 Drenge klar til afgang. Destination Holland
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og i det hele taget var modstanderne meget
aggressive. De lagde også et højt pres, som
vi havde lidt svært ved at håndtere. De kom
foran 1-0 på en fejlaflevering, og GSJ’s andet
mål var heldigt - det var et indlæg, som blev
for højt, og det gik så over Lau. Så scorede
vi ellers et mål efter frispark, men det blev
underkendt pga. offside. Efter kampen kom
dommeren og linjedommeren og sagde undskyld, fordi det var forkert dømt – øv. I 2.
halvleg fik vi mere styr på kampen, og vi sad
på det hele. GG scorede også, men det hjalp
ikke så meget på humøret, når vi havde tabt.
Vi skulle mindst have haft uafgjort, og i 7 ud
af 10 kampe mod GSJ vil vi vinde, så rigtig
ærgerligt.
3. kamp imod Harlow FC fra England
Den allerbedste kamp, vi spillede. Vi vandt 4-0
og spillede dem fuldstændig ud af banen. Vi
havde bolden 90 procent af tiden, de havde
den 6 procent, og de sidste 4 procent var den
oppe i luften... GG scorede et, Wahid scorede
et og Christian O scorede to mål - et af dem
var mega frækt. Vi havde masser af afslutninger, som lige sneg sig forbi målet. Da vi
varmede op, var L lige ved at blive ramt af et
romerlys, fordi klubbens bedste seniorhold
spillede nedrykningsopgør, og fansene var
helt vilde. Det var i øvrigt den eneste kamp,
vi spillede på græs.
4. kamp imod S.V.W. Gorinchem – hjemmeholdet fra Holland
Vi vandt 9-2, der stod 3-0 efter fem minutter
og 7-0 ved halvleg. Vi gik lidt ned i 2. halvleg,
men hollænderne scorede kun, fordi de var
i overtal.
Til sidst var der præmieoverrækkelse, og
Wahid blev – fortjent - stævnets bedste spiller.

Stævnet i Gorinchem åbnes

Præmiebillede i solskin. Wahid med troæet for bedste spiller.
Om aftenen var der fest i klubhuset for alle
spillere, ledere, forældre og værtsfamilier. Vi
spillede mest fodbold.
Tidligt søndag morgen skulle vi sige farvel til
vores værtsfamilier og med bussen hjem.
Det har været en rigtig fed tur, og jeg vil altid
huske, hvordan det var at gå ind på banen
med alle mine holdkammerater i vores VBtøj.
Mads Eskildsen

U-13 drenge M

Jeg overtog årgang 2002 efter flot arbejde
af Jan S Hansen og den første opgave var at
ryste en ny gruppe sammen. Vanen tro kommer der mange nye spillere ind fra vores KUV
samarbejdsklubber, og det var en opgave at
få dem smeltet sammen med de andre.
Ugen efter første træning, deltog vi, sammen med U-14 og U-15 i Brøndby Cup, hvor
vi skulle møde mange dygtige modstandere.
Heriblandt var OKS, OB og AB. Vi tabte desværre de første to kampe, men vandt de
resterende tre og sluttede flot som nummer 9 ud af 16 deltagende hold. Udover den
flotte præstation på banen lykkedes det os
at få gruppen tømret sammen. Rigtig god tur
både socialt og resultatmæssig.
De efterfølgende to måneder spillede vi i
vores DBU turnering, nyt for denne var, at
U-13 nu spiller i 8-mands rækken. Klubben
havde valgt at deltage med to hold i den
bedste række, hvor vi skulle mikse holdene

fra kamp til kamp. Dette skulle vise sig at
være en rigtig god beslutning, da vi, sluttede
som vinder af begge rækker foran AC Horsens og KIF! Derudover blev spillerne trygge
ved hinanden og lærte hinanden rigtig godt
at kende, både på og uden for banen.
I starten af september, var vi inviteret til
Hamborg for at deltage i en miniturnering.
Her spillede vi mod HSV, Grun-Weiss Harburg
og Hansa Rostock. Vi tabte desværre meget
ufortjent 3-2 til HSV, men vandt de resterende to kampe.
Sideløbende med vores 8-mands turnering
var vi inviteret med i en lukket 11-mands
turnering med FCM, OB, AGF, Esbjerg og
AC Horsens. Denne turnering var mod rigtig
stærke modstandere, og vi havde begrænsede resultatforventninger inden starten.
Vores første kamp var mod AGF på udebane,
her spillede vi 0-0 og havde klart de største
chancer. Efter denne kamp fik drengene
og trænerteamet rigtig blod på tanden og
vandt de efterfølgende fem kampe med en
målscore på 14-4! Rigtig flot præstation af
spillerne! Vi må håbe, resultaterne varer ved.
I slutningen af efteråret deltog holdet i KUV
Merrild Match, her blev det til tre sejre ud af
fire. Denne tur var også rigtig god for drengene, da de fik opfrisket deres sociale kendskab til hinanden.
Alt i alt har efteråret med årgang 2002 været
en rigtig god oplevelse både socialt og resul-
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tatmæssigt, både for spillere og trænere!
Tak for det første halve år og på gensyn efter
jul til flere spændende oplevelser og kampe
sammen.
Stor tak til forældrestøtten!
Anders Paulin
U-13 M1 træner
U13 Drenge M (2002) 8M-Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B (1)
Horsens FS
Hedensted IF
Stensballe IK
FC Skanderborg
IF Lyseng (2)

K
10
10
10
10
10
10

V
9
8
5
2
2
1

U
0
1
2
2
0
1

T
1
1
3
6
8
8

Score Point
74-16
27
81-19
25
33-23
17
22-54
8
24-52
6
22-92
4

håndboldsemifinalen mod Kroatien var det
sengetid. Horsens ventede næste morgen.
Efter en kamp, som vi havde fuld kontrol
over fra start til slut, vinder vi 3-0. Kristian
scorer efter oplæg fra Noah Madsen. De øvrige mål stod Noah Weng og Jacob K for.
”Man of the Match” blev Kristian.
Sidste puljekamp var mod Proteam fra Sjælland.
Vi var langt bedre end dem og kunne gå til
pausen med en solid 3-0 føring på mål af
Jacob, William og Magnus efter oplæg fra
William, Magnus og Villads.
Der blev dog lidt unødig spænding om resultatet i 2. halvleg, hvor vi havde den bidende
polarvind i mod os. En vind, der havde afgørende betydning i flere kampe. Proteam kom
dog aldrig for alvor tæt på, og vi vandt 4-2.
Det sidste mål scorede Gustav efter oplæg
fra Noah Weng.
”Man of the Match” blev Noah Madsen.

U13 Drenge M (2002) 8M-Efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B (2)
Kolding IF (1)
Fredericia FF/KFUM/BPI
Haderslev FK (2)
Kolding B
Bredballe IF

K
10
10
10
10
10
10

V
9
7
4
2
3
2

U
0
1
1
3
0
1

T
1
2
5
5
7
7

Score Point
47-7
27
50-17
22
30-38
13
25-49
9
23-49
9
21-36
7

U-13 M SuperBest Elite Cup i Viborg

18 forventningsfulde spillere og 3 ledere
drog i weekenden den 24.-26. januar mod
nord for at deltage i SuperBest Elite Cup i
Viborg.
Vejrudsigten for hele weekenden lovede tørvejr med dagtemperaturer på minus 5 grader
og kraftig vind fra øst. Det betød, at temperaturerne føltes som minus 18 - minus 23 grader, pga. chill-faktoren.
Vi lagde ud fredag eftermiddag mod et
meget stærkt Randers-hold. Kampen blev
meget lige, men Randers kom hurtigt på 1-0,
hvilket blev kampens resultat. Randers var en
anelse skarpere foran mål, end vi var. Alligevel var vi tæt på en udligning, idet vi havde
et skud på overlæggeren. En flok ærgerlige
drenge gik fra banen velvidende, at vi nu var
afhængige af, at de øvrige resultater flaskede sig, hvis vi skulle nå finalen.
”Man of the Match”, som modstanderholdet
skulle kåre efter hver kamp, blev William.
Efter en hyggelig aften med første halvleg af
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Vi var nu en sikker nr. 2 i vores pulje og skulle
således spille om 3.-4. pladsen søndag middag.
Alt tydede på, vi skulle møde AGF, da FCK
ved halvleg førte 4-0 over Esbjerg, hvilket
tydede på en sikker førsteplads. Men så fik
Esbjerg vinden i ryggen og vendte 0-4 til 4-4.
FCK. De mistede puljesejren til AGF og skulle
nu møde os i kampen om tredjepladsen.
Da vi samtidig havde slået FCK for et par
måneder siden, vidste vi, de var ”tørstige”
efter revanche.
Vi startede med vinden imod os og kom hurtigt bag ud 0-1. Vi kom dog mere og mere
med i kampen, men måtte gå til pausen bagud 0-2. I anden halvleg kommer vi straks på
1-2 på et flot mål af Frederik VK direkte på
frispark. Vi spillede os til et par halve chancer,
men var aldrig rigtig tæt på en udligning.
”Man of the Match” blev Frederik VK.
Vi sluttede som nummer 4. Bl.a. foran hold
som Horsens, Viborg og Esbjerg.
Et rigtig godt og meget velorganiseret stævne med rigtig god forplejning, som vi sikkert
vender tilbage til næste år.
Sportsligt blev vi ligeledes godt matchet og
spillede nogle lærerige kampe.
Bruno Ejlskov
holdleder U-13 M

U-13 drenge M
Bagest fra venstre: Cheftræner Anders Paulin, Magnus Ladekjær, Kasper Lange, Jacob Brøndum, Christian
Fritsen, Andreas Rud, Oscar Nielsen, Thomas Mollerup, Peter Ullum, Hans Høllsberg, Mads Eskildsen, assistenttræner) Mathias Raman
Forrst fra venstre: Christian O Nielsen, Nikolaj Thrane, Christian Gammelgaard, Andreas Jungdal, Lau Larsen, Andreas Jensen, Mikkel Kristensen, Wahiddullah Faghir, Niklas Kristensen, Victor Lyhne
Fraværende: Mikkel Haugaard og holdleder Michael Haugaard

U-13 drenge A
Bagest fra venstre: Samsor Niazi, Frederik Nygaard-Nielsen, Amro El-Jechy, Eric Lascan
Forrest fra venstre: Serhat Alashan, Ali Haydari, Kerem Semih Arikan, Bican Incikli, Kaan Emre Kaya, træner
Henrik Nygaard-Nielsen
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U-12 drenge A
Bagest fra venstre: Cheftræner Rasmus Good, Jonatan Bro, Sebastian Hansen, Nicklas Sigtenborg, Rasmus
Winding, Batughan Öksüm, Atal Rahmani, Anes Omic, assistenttræner Peter Lund
Forrest fra vestre: Vildan Subasic, Meadaris Dapo, Viktor Berisha, Ayuub Achmed, Lucas Jakobsen, Kasper
Siersbæk, Andreas Juhl

U-12 drenge B
Bagest fra venstre: Holdleder Brian Jochumsen, Meadaris Dapo, Andreas Juhl, Vildan Subasic, Anes
Omic, Viktor Berisha, træner Peter Lund
Forrest fra venstre: Alperen Toprak, Alperen Enes, Jeppe Thomsen, Dylan Brambilla, Noah Jochumsen,
Tarik Blagajcevic, Bjørn Ejlskov.
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U-12 Drenge – og yngre
U-12 drenge

Årgang 2003 har oplevet stor udvikling af
den enkelte spiller. Som U11'ere var holdet
resultatmæssigt et hold, som kørte igennem
DBU Jyllands turnering og var top 4 i Danmark. Dette ændrede sig, da de som U12'ere
oplevede to spillere rykke op i U-13 M truppen, og derfor var det de næste i rækken
som skulle tage ansvar. Det har ikke været
nogen dans på roser, men man kan efterhånden se spillere, som blomstrer i en rolle, de
ikke kunne magte som U-11'ere. Tre spillere
tog også på denne tid et mere permanent
skridt fra årgangens B-hold op til A-holdets
træningstrup, hvor der også er blevet til
spilletid i A-holdsturneringen. Dette er især
imponerende, fordi nogle af disse spillere i
U-10 og tidligt U-11 blev regnet som at være
tættere på C-hold end A-hold, hvilket er en
stor ros til drengene og deres trænere igennem denne tid.
Vi har også set tilgang af Rasmus Winding og
Lucas Jakobsen fra Grejsdalen, Ayuub Achmed fra Kolding IF, Christopher Møller fra
Kolding Boldklub og Sebastian Hansen fra
Vinding SF i dette kalenderår.
Årgang 2003 er en meget spændende
årgang, som bliver spændende at følge i
fremtiden.
U-12 Cheftræner
Rasmus Good

U-12 drenge B efterår

Det har været en interessant sæson for
U-12 B. Drengene stod uden træner, indtil jeg i starten af september trådte til. Det
kunne virkelig mærkes på drengene, at de
var ivrige efter at få sammenhæng mellem
øvelserne på træningsbanen og taktikken
på banen. Drengene rykkede virkelig hurtigt
deres niveau i den positive retning. Allerede
i den første kamp, vi spillede mod Fredericia
FF, kunne det fornemmes på drengene, at de
havde et potentiale, der ikke var blevet fuldt
forløst. Vi vandt kampen 7-5, og trods nogle
defensive kiksere havde vi en solid mandfolke-præstation at bygge videre på.
Den flotte præstation i Fredericia blev fulgt
op af en resultatmæssig uheldig kamp. Vi
spillede 5-5 mod Skanderup Hjarup i en
kamp, hvor vores modstander var fysisk

meget større end os. Vi kom desværre bagud
3-0 efter blot et kvarter, men på flotteste vis
fik vi vendt kampen, og det var i sidste ende
os, der skulle ærgre os over ikke at løbe af
sted med sejren. Den sidste kamp, vi skulle
spille udendørs, blev desværre til et stort
nederlag mod Bredsten. Vi måtte hurtigt
erkende, at vi mødte en modstander, der var
meget bedre end os. Dog skal drengene have
ros for at levere to flotte mål, som vel næppe
Barcelona kunne have gjort smukkere. Vores
to sidste kampe blev desværre aflyst, hvilket
gjorde, at vi løb ind i en lang periode uden
kampe. Vi fik dog masser tid til at arbejde
grundigt med de tekniske og taktiske dele af
spillet.
Vores indendørs sæson startede med et stævne i DBU Jylland-regi. De fire kampe på første
spilledag endte med 2 sejre, 1 uafgjort, og 1
nederlag. Det var tydeligt i den første kamp,
at vi ikke havde trænet meget indendørs, da
vi havde svært ved at placere os rigtigt på
banen. Vi fik dog hurtigt justeret på dette
og endte med at lave nogle rigtig flotte præstationer. I skrivende stund står vi overfor en
forhåbentligvis lang og god indendørssæson. Hvis drengene kan fortsætte den eksplosive udvikling, de har haft i sæsonen, er
jeg sikker på, at vi vil gå nogle rigtigt flotte
resultater i møde. Der skal fra min side lyde
et kæmpe stort tak til alle omkring holdet.
Spillere, forældre, medtrænere og bestyrelsen har givet mig en velkomst til klubben,
som jeg ikke havde turdet drømme om. Med
den ånd, der er blevet vist omkring holdet,
har de mulighed for at skabe et fællesskab,
jeg sjældent har set bedre. Fortsæt det store
engagement! Der skal også lyde et ekstra
stort tak til Brian Jochumsen (kampleder) for
det arbejde, han har lagt i holdet, både før
og efter jeg kom til.
Peter Lund
træner U-12 B

U-10 / U-11 drenge (2004)

VB’s årgang 2004 har hele vejen igennem
været en fantastisk oplevelse at arbejde med
i år. Drengeflokken er henover året vokset
fra 7 spillere til de i alt 22 spillere i dag!
Udviklingsmæssigt har sæsonen flyttet drengene meget. Drengene har dels flyttet sig
fodboldmæssigt, dels lært, hvad det vil sige
at være til træning. Drengene er blevet
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introduceret for nogle krav og ansvarsområder fra trænerne og VB Mikroakademiets
side. Drengene skulle have styr på deres
egne fodboldtasker og være klar på, at når
der blev trænet, så var det prioritet nummer
1, mens det sociale (der i øvrigt også vægtes
højt) måtte gemmes til omklædningsrummet efter træningen. Resultatmæssigt har
sæsonen været ganske fornuftig. For havde
der været en officiel tabel, så var VB’s U-11
A drenge blevet vindere af deres DBU-pulje,
mens VB’s U-11 B drenge var blevet nummer
2 i deres DBU-pulje. To stærke puljer, hvor
drengene på fornemste vis viste VB’s farver
frem!
Vintertræning og vinterturnering
I vinter havde vi to træninger. Onsdag var vi
i Nørremarkshallen og trænede indendørs,
mens vi var udenfor lørdag formiddag i VB
Parken. For drengenes vedkommende blev
den helt store oplevelse årets første kamp.
Naboerne fra Bredballe kom forbi til fællestræning og efterfølgende træningskamp.
Bredballe sad tungt på spil og chancer i første halvleg med en føring på 4-1 ved pausen!
Efter en god snak i pausen tog VB- drengene
dog skeen i den anden hånd og spillede en
formidabel anden halvleg og endte med at
vinde den ekstremt underholdende kamp
7-6! Denne kamp betød meget for VB’s drenge. Dels fordi man ikke havde vundet over
Bredballe i lang tid, dels fordi dette beviste
over for drengene, at man aldrig skal give
op, når man er i VB’s farver – alt kan ske, så
længe man tror på det!
DBU’s vinterturnering var en rigtig fin opstart
for drengene. Vi mødte fin modstand, det
blev til både sejre og nederlag i puljen.
DBU Jyllands turnering foråret
Forårsturneringen bar præg af et meget
ungt VB-mandskab. Ungt i den forstand, at vi
på daværende tidspunkt som U-10’ere havde
to U-9 spillere som bærende kræfter i vores
startopstilling. Forårssæsonen var godkendt,
placering lige under de bedste hold i puljen i
form af Hatting-Torsted og Bredballe.
U-10 til Tyskland
Før sommerferien sluttede vi en god forårssæson af med en tur til Tyskland. Turneringen blev afholdt hos Bramfelder SV, der er
samarbejdsklub for VB. Resultatmæssigt havde vi nok drømt om et lidt bedre resultat i
turneringen. Men lidt mærkværdige kendelser fra alt for unge dommere og en anderledes hårdere spillestil i Tyskland fjerner dog
ikke glæden ved deltagelsen. Både trænere
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og spillere blev klogere i løbet af turneringen, der også bød på en hel del lyspunkter
i form af en 4-1 sejr over Bramfelder SV og
10 minutter fra et 0-0 resultat mod de senere
vindere fra Hamburger SV, der noget heldigt
fik godkendt et meget tvivlsomt mål. Drengene lærte i den grad, hvorfor fysik er så vigtig i fodbold. En stor oplevelse rigere.
DBU Jylland turnering, efteråret
I sommerpausen gik drengene fra at være
U-10 til at blive U-11. Med erfaringerne fra
Tyskland i bagagen var det nogle toptændte
VB-drenge, der gik ind til DBU Jyllands turnering for efteråret. Turneringens første kampe
blev til en storsejr på 8-1 over Hedensted og
en tæt 1-0 sejr over Hatting-Torsted. Allerede
i sæsonens første kampe havde VB-drengene
vist, at de havde flyttet sig fodboldmæssigt ved at være det første hold, der slog
Hatting-Torsted, der ellers var ubesejrede i
forårssæsonen. Efter nogle bump på vejen,
hvor specielt Bredballe kunne drille VB’s
drenge, kulminerede sæsonen i sand glæde
for VB’erne.
Havde der været en officiel tabel fra DBU
Jyllands side, var VB’s U-11 A drenge nemlig
blevet nummer 1 i deres pulje, mens U-11 B
drengene blev en flot toer i deres pulje.
To meget flotte resultater fra VB’s U-11
årgang. Disse drenge flytter sig hele tiden på
alle felter og vil hele tiden gerne lære nye
facetter af fodboldspillet.
Her i vinterperioden deltager U-11 A drengene i vinterturneringen Champions League,
mens U-11 B drengene deltager i Europa League.
Drengene er en sand fornøjelse at træne, og
man kan med al tydelighed se, hvilken udvikling de hele tiden gennemgår såvel fodboldmæssigt som menneskeligt.
Herfra vil trænerne gerne sige tusind tak
for et fantastisk år på årgang 2004. Tak til
forældrene for den altid store opbakning,
det betyder meget for os. Tak til drengene
for det gode humør, deres lærevillighed og
dejlige grin.
Vi glæder os alle til at gøre 2015 endnu bedre!
Brian Jørgensen, Frederik Schytte, Camilla og
Anders Schytz

U-9 / U-10 A drenge (2005)

Først og fremmest en virkelig fed sæson, fordi drenge, forældre, holdleder og trænere
har bakket suverænt op, om alle træninger,
turneringer og diverse stævner.

Forår
Drengene har virkelig deltaget i mange
spændende ting.
Det startede op med DBU Jyllands kampe i
det tidlige forår med mange gode sejre.
Drengene var også meldt til CL-2005 Jylland turneringen med Jyllands bedste hold,
hvilket betød længere ture i bilen, såsom til
Viborg og Århus.
Virkelig en fed turnering og en oplevelse for
drengene, hvor de viste, hvor gode de er ved
at ende på en flot andenplads i finalerunden.
Foråret bød også på stævnet F-Sport Top Cup
2014 hos Viborg NUGF og vores eget fremragende stævne VB Drenge Cup 2014 i VB Parken. Ja, og så lige stævnet Fremad Valby Cup
2014 mod de skrappe københavnske hold,
hvor holdet sluttede på en flot andenplads i
7-mands efter Brøndby IF.

end og en del afbud, så vi rejste mod København med kun ni spillere.
Men alle klarede det suverænt godt, og vi
gik til finalespillet efter en flot og fortjent
andenplads fra den indledende pulje.
Kræfterne var dog sluppet op i finalerunden,
og efter to ufortjente og spinkle nederlag på
0-1 havde drengene ikke længere mulighed
for at komme i finalen.
Men en god og lærerig weekend for drengene at prøve sig af mod Danmarks bedste
i 8-mands.
Sidste aktivitet i efteråret var Øens Hold Cup
efterår 2014 på Fyn. Et både socialt og sportsligt godt arrangement fra fredag til søndag.
Alle boede i et klasseværelse - deraf det
sociale. Det sportslige udmøntede sig i 15
kampe og 15 sejre, hvilken måde at slutte
sæsonen af på!

Efterår
Starten på efterårssæsonen startede allerede
i sommerferien med træning og optakt til
Vildbjerg Cup 2014.
Vildbjerg Cup 2014 viste sig at være en fed
og social tur, hvor drenge og forældre hyggede sig rigtig meget. Nogle boede på campingplads og andre i luksusværelser på en
efterskole. Næste år har vi aftalt, vi alle skal
bo samlet på campingplads.
Så var stilen ligesom lagt til efterårssæsonen,
hvor vi virkelig var booket op.
Igen deltog vi med stor succes i DBU Jyllands
turnering med næsten kun sejre, og igen
i CL-2005 Jylland turneringen og så lige CL
2005-A Lokal turneringen oveni.
CL-2005 Jylland turneringen blev vundet i
suveræn stil, hvor drengene virkelig beviste,
at de bliver ved med at bygge på deres færdigheder. Megasejt gået, drenge!
I CL 2005-A Lokal turneringen spillede drengene sig til en flot tredjeplads, hvilket må
siges at være rigtig flot, da mange af de forskellige turneringer lå samme dag.

Jesper Asp Jensen
ass. træner U-10-A og far til Jonathan

Drengene var også i efterårssæsonen til stævner. Hos FC Horsens stillede vi med to hold til
JKE Design Pokal Cup 2014, hvor A-holdet fik
en flot anden plads, og B-holdet vandt i helt
suveræn stil. Igen et stort udtryk for drengenes flotte udvikling.
Drengene var også inviteret til Niels Hald
Cup 2014 hos FA2000 på Frederiksberg i
København, hvilket går for at være det uofficielle DM.
Det var i 8-mands, og drengene var kun vant
til at spille 5-mands, så de var lidt spændte
på, hvordan det ville gå. Derudover havde vi
også en CL-2005 Jylland runde denne week-

U-8 / U-9 drenge (2006)

Forår
Indendørssæsonen sluttede helt perfekt, da
B-holdet vandt Lindved Cup. Efter at have
været tæt på i nogle stævner, havde vi marginalerne på vores side og vandt stævnet ved
bl.a. kun at lukke et mål ind i seks kampe.
Det var nogle meget glade drenge, som bagefter kunne hæve pokalen.
Opstarten bød også på en stor oplevelse
for alle drengene på holdet, da de den 30.
marts var indløbsdrenge på Vejle Stadion til
kampen imod AB. Stor tak til VB for et godt
arrangement og en eftermiddag, som ikke
går i glemmebogen foreløbig.
Årgang 2006 havde den store glæde at
opleve stor medlemstilstrømning i vinteren
og foråret, og for første gang havde vi to
hold med i DBU’s turneringer – et B-hold og
et hold for de letøvede. Begge hold klarede

U-8 indløb til VB-AB den 30. marts
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U-8 er Runners Up ved Lindved Cup
sig så godt gennem turneringen, at vi efter
sommerferien kunne stille med et A- og et
B-hold i U-9.
Der blev også deltaget i stævner i foråret
2014. C-holdet spillede sig i finalen i den
udendørs version af Lindved Cup i maj måned
og måtte desværre trække det korteste strå i
finalen efter straffesparkskonkurrence.
Et lille kuriosum er, at begge hold på årgang
2006 årgangen allerede har fået afprøvet
straffekonkurrencer – og desværre tabt begge. Så det må på træningslisten…!
Grundlovsdag havde et par forældre på holdet arrangeret familiesammenkomst i VB
Parken. I alt 40 spillere, forældre og søskende mødtes til en herlig aften med god mad
fra Cafeen og børn/forældrekamp efterfølgende, hvor forældrene selvfølgelig tryllede
til børnenes store benovelse (eller…☺)
B-holdet afsluttede foråret i Egtved til byfest
og fodboldstævne. En super dag for drengene, hvor de for første gang prøvede kræfter
med A-hold, og sluttede på en flot tredjeplads.
Alt i alt et super forår for årgang 2006.
Efterår
Efter et godt forår blev begge U-9-hold rykket én række op til efterårssæsonen til A- og
B-rækken.

Vinder af Lindved cup Inde
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U-8 tredieplads Lindved Cup
Det var en stor mundfuld for begge hold –
også fordi der var udskiftning i truppen henover sommeren.
Der er dog blevet arbejdet flot med udfordringerne fra drengene, og i løbet af efteråret kom også de første sejre i de nye rækker.
Her kunne man virkelig se den gode træning
have en effekt i kampene.
Udover DBU-turneringerne var vi af sted til
hele tre stævner i den netværkskreds, der er
omkring Vejle i U-9-rækken. Stævner med
både A-, B- og C-rækker, og som er drevet frivilligt. Det er nogle gode arrangementer, og
vi glæder os til at skulle være værter for det
næste arrangement, når foråret nærmer sig.
Vintersæsonen er netop startet, og med
udendørs træning på kunst hele vinteren er
det også en ny situation, som kræver lidt tilvænning, når vi skal spille kampene indenfor
på halgulvet og med bander på siden.
Thomas Foged
holdleder

U-7 drenge

Igennem vintertræningen havde de nuværende U-7-drenge primært været omkring
fire-fem stykker til træning hver gang, og
det gjorde i sagens natur det lidt besværligt
at lave andet end tekniske træningsøvelser,
hvilket drengene dog har taget i stiv arm.
Da sommertræningen startede op en kold og
våd dag i april måned, begyndte der imidlertid at dukke væsentligt flere op til træning,
og der var nu bedre mulighed for, at de fast
kunne spille kamp til sidst i træningssessionerne, hvilket var, og er, meget populært.
Drengene er generelt meget ihærdige til
træning, og laves der en lille konkurrence,
kommer de helt op på tæerne.
Når de er ude og spille kampe, gør børnene
det rigtig godt, og de bliver stadigvæk bedre
og bedre. Selvom der kan være lidt diskussio-

ner om, at vi bliver nødt til at skifte dem ind
og ud løbende, så accepterer de rollen, og er
klar, så snart de bliver skiftet ind igen. Men
de vil da helst spille hele kampen hver gang
– og det kan man jo godt forstå.
Holdet har rykket sig langt fra dengang, de
startede, og der er virkelig gjort gode fremskridt. Det er rart at se, at den indsats, de
lægger i træningen, samt et godt kammeratskab, er med til, at holdet udvikler sig.
Trænere og holdledere siger tak for en god
og disciplineret indsats fra drengene på
årgang 2007-2008

U-5 / U-6 drenge

U-5-U-6 drengene er yngste skud på stammen for fremtidens storspillere i VB-trøjen.
Der arbejdes hårdt og intenst til alle træninger, med stor plads til glæden og legen i spillet med bolden. Når drengene er til kamp,
det være sig ude eller inde, er kampgejsten
stor, og alle gør deres bedste for, at vi som
hold kan vinde. Det har resulteret i mange
sejre, enkelte uafgjorte og få nederlag.
Dennis Nørgaard Larsen

Rune Sindahl

U-11 drenge
Bagest fra venstre: Træner Anders Schytz, Marcus Secher, Victor RC, Mads Gude, Cornelius Nymand, Mourits
Bisgaard, Mathias Frahm, Theis Eskildsen, træner Frederik Schytte og træner Camilla Schytz
Forrest fra venstre: Mathias Kjær, Mathias Kruse, Niklas Lund, Mads Buus, Kristian Søgård, Mikkel Skjellerup, Lukas Kimarii, Sune Rasmussen, Tobias Jensen, Nicolai Kofoed og Nesti Kursumliu
Fraværende: Ferhat, Eren, Thishan og Christoffer Hviid
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U-10 drenge A
Bagest fra venstre: Assistenttræner Jesper Asp Jensen, Emil Sommer Lauridsen, Rune Jensen, Tasal Rahmani,
Alaudin Metkamberi, Maks Kristensen, Casper Hviid Christensen, Theo Lundorff, Dalsgaard Laursen, Mads
Nørgård, assistenttræner Brian Lundberg Lauridsen
Forrest fra venstre: Sander Nygaard-Nielsen, Mads Christian Appel Madsen, Lukas Henriksen, Simon Aas
Rolsted Larsen, Jonathan Asp Jensen, Phillip Rytter Jensen

U-9 drenge
Bagest fra venstre: William Uth, Elmedin Metkamberi, Sahel Niazi, Hannan Subasic, Amar Cama og holdleder Thomas Foged
Forrest fra venstre: Frederik Bonde Nielsen, Irvin Blegajcevic, Brendan Andersen, Mads Foged, Ömer F. A.
Özer og Bastian Hjuler Larsen
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U-7 drenge
Bagest fra venstre: Træner Jess Lippert Pjedsted, holdleder Rune Sindahl, Eman Subasic, Nicolas Grøndal
Gammelgaard, Mehdi Muhdawi, OliverSindahl Nielsen, ?
Bagest fra venstre: David Høybye Mortensen, Jusuf Osmanovic, Marcus Lippert Pjedsted, Josef Khan, Talha
Mohammad, Santiago Osmanovic, Andreas Sindahl, Oskar Løkkebø Hassø, ?

U-5/U-6 drenge
Bagest fra venstre: Holdleder Rune Sindahl, Magnus Raaberg, Jonathan Moberg, Mateusz Dymerski, Theo
Hjuler Larsen, træner Brian Stjernholm
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DBU's Fodboldskole
I uge 31 var det 21. gang, at klubben var vært
for DBU’s Fodboldskole.
64 forventningsfulde børn havde tilmeldt sig
en uge med masser af fodbold. Det overordnede emne for ugen var forskellige tekniske færdigheder, såsom jonglering, løb med
bold, indersideafleveringer, afslutninger,
modtagninger, og vendinger
I ugens løb fik alle øvet sig i bl.a. jongleringer og forskellige slags afleveringer. Der blev
også scoret en masse mål i kampe på kryds og
tværs af grupperne.
Alle deltagere på fodboldskolen fik sponsoreret en billet til en VB-kamp.
Om torsdagen blev der bl.a. arrangeret Fodboldskole Cup, og her fik de fire vindere en
bold med autografer fra VB’s 1. divisionsspillere.
Torsdag middag var vi så heldige, at hele 1.
divisionsholdet havde en let gang træning i
VB Parken. Bagefter gik alle spillere rundt til
de forskellige grupper og skrev autografer.

Traditionen tro var der vandkamp fredag
eftermiddag, hvor mange børn og trænere
deltog. Det var meget tiltrængt med denne
afkøling, da vi var utrolig heldige med vejret
i år.
Igen i år blev der arrangeret frokostordning
for skolens deltagere. Herfra skal derfor lyde
en stor tak til Eva fra cafeteriet, som hver dag
serverede en god varm ret for spillerne.
Der skal også lyde en stor tak til Sport24, som
havde sponsoreret en drikkedunk til alle spillere.
Til sidst vil jeg gerne takke alle trænere og
assistenter for deres store hjælp med at få
afviklet skolen. Uden jer kunne det ikke lade
sig gøre..
På gensyn til næste år.
Anette Madsen
skoleleder

VB’s divisionsspillere skriver autografer til skolens deltagere
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Kvinder
Det var året, hvor vi kom tilbage i landets
bedste række, og hvor vi kunne have haft
vores andethold oppe i Jyllandsserien, men
endnu engang måtte vi bare indse, at vi ikke
har spillere nok i vores kvindeafdeling til det.
Vores målsætning for 2015 må derfor være
at skaffe flere piger, så vi kan spille med i
DBU’s og Jyllands bedste rækker.
Vi har også her i sommer måttet sige farvel til
Martin Madsen, som var træner for kvindetrup 2, og da vi ikke kunne finde en ny træner før opstart, trådte vores altoverskyggende VB-mand til, Ole Kristensen. En stor tak til
jer begge to. Martin, tak for det, du har lavet
i klubben, og jeg håber, du kommer tilbage.
Ole, mange tak for, at du trådte til, da jeg
ikke kunne finde en erstatning til kvinderne.
Vores andethold fik efter DBU Jyllands
omstrukturering af rækkerne mulighed for
at komme op i Jyllandsserien, men klubben
valgte at lade dem spille videre i serie 1, og
denne beslutning så ud til at være rigtig, da
vi har haft svært ved at stille hold, og vi desværre måtte rykke ned i serie 2 efter jul. Tak
til alle spillere, Ole og Helle for jeres kæmpe
indsats.
Foråret blev det år, hvor klubben spillede
sig tilbage til landets bedste række. Selv om
DBU havde besluttet at suspendere 3F-licenssystemet og derved give alle hold, som havde
spillet om oprykning mulighed for at spille i
3F, klarede vores spillere det selv.
Hen over sommeren fik vi tilgang af nye og
gamle kendinge.
Kristine Pedersen og Elisabeth Markussen
er vendt tilbage, og af nye spillere er Louise
Helstrup, Karen Holmgård og Sara Holmgård
kommet til. Karen Holmgård og Sara Holmgård er også med ind over vores U-16 landshold.
Selvom det kun er et år siden, vi har spillet i
3F, har det krævet en tilvænning, men holdet
og trænerteamet gør et fantastisk arbejde.
Der skal også til alle spillere lyde en stor tak
for jeres engagement.
Til trænere og ledere, som har været omkring
holdet, skal der også lyde en stor tak for jeres
hjælp, specielt for den svære tid, I havde i
foråret, hvor vi ikke vidste, om klubben ville
fortsætte med holdet.
En tak til den nye bestyrelse, som tror på,
at VB er en klub, hvor alle er velkomne. Om
man er drenge- eller pigespiller, om man vil
spille elite- eller breddefodbold, er der plads
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til alle.
Michael Henriksen
Afdelingsleder og sportschef piger/kvinder

3F Ligaen
Forår Kvalifikationsliga
Efter en enkelt sæson og en andenplads i 1.
division Pulje Øst var VB’s bedste kvinder klar
til Kvalifikationsligaen i foråret 2014. Ligaen
bestod oprindeligt af 6 hold; de to bedste
fra hver af de to 1. divisionspuljer samt de to
lavest placerede i 3F Ligaen. Men Taastrup FC
fra 3F Ligaen trak sig, og dermed endte Kval.
ligaen på 5 hold, hvor der ventede VB’erne 8
kampe for at opnå målsætningen om oprykning til 3F Ligaen.
Truppen fik tilgang af Louise Bendtsen, der
over vinteren vendte tilbage til VB efter to
sæsoner i Skovbakken. Kathrine Müller, også
tidligere Skovbakken-spiller, valgte også at
skifte til Vejle i vinterpausen.
Trods forstærkninger startede VB skidt i de
tre første kval.kampe, og det blev til tre
svage præstationer med tre nederlag mod
Vorup (2-1), B93/HIK/Skjold (0-5) og Team
Viborg (0-3). Det var svære betingelser for
en oprykning. Men det var også en brat
opvågning, hvor både trænere og spillere
blev enige om at investere meget mere i de
resterende kampe.
Det kunne ses, og holdet mødte efterfølgende op med en helt anden indstilling og
indsats, og man kunne alligevel skimte håbet
om oprykning, da rækkens andre resultater
flaskede sig til vores fordel.
To hjemmekampe i træk gav begge sejre på
2-0 over både B 1913 og Vorup, og B93/HIK/
Skjold skulle kæmpe stenhårdt for at besejre os 2-0 Grundlovsdag i Fælledparken. En
kamp, hvor vi var uden en håndfuld stamspillere grundet eksaminer og job.
Under 48 timer senere slog vi hjemme Team
Viborg med 2-1 i en unødvendig spændende
kamp, hvor trætheden fra Grundlovsdag
meldte sig midt i 2. halvleg.
Holdet sluttede i Odense med en suveræn
5-0 sejr over B1913, og dermed var oprykningen i hus.

det kæmpede som vilde dyr og skabte også
et par gode muligheder i den anden ende.
En absolut godkendt indsats over hele linjen.
Der var hele tre debutanter for VB i dagens
kamp, Louise Helstrup, Sara Holmgaard og
Karen Holmgaard, ligesom Elisabeth Markussen gjorde comeback.

Jesper Søgaard får en lufttur efter 5-0 sejren over B
1913 og dermed oprykning til 3F Ligaen

Det var en kæmpe lettelse at nå oprykningen
med sportslige resultater, og det tog ikke
glæden fra spillerne, at DBU gav alle hold i
Kvalifikationsligaen mulighed for oprykning
pga. underlige skrivebordsafgørelser. Målet
blev nået, og det var ambitionen.
Vorup fB – VB 2-1
VB – B93/HIK/Skjold 0-5
Viborg – VB 3-0
VB – B1913 2-0
VB – Vorup 2-0
B93/HIK/Skjold – VB 2-0
B1913 – VB 0-5
Rikke Egsgaard

Kvalifikationsliga (2014)
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5

B.93/HIK/Skjold
Vejle B
Team Viborg
B1913
Vorup

K
8
8
8
8
8

V
8
4
3
3
2

U
0
0
0
0
0

T
0
4
5
5
6

Score Point
33-5
24
12-13
12
15-16
9
9-24
9
9-20
6

Efterår 3F Ligaen
VB-Brøndby 0-3
Sæsonpræmieren mod Brøndby blev, som
ventet, en rigtig svær opgave for det nyoprykkede hjemmehold, og kampen endte 3-0
til et suverænt Brøndby-hold. VB'erne viste
dog stor styrke i organisationen og afviste
de fleste af gæsternes angreb. Hjemmehol-

Fortuna Hjørring-VB 5-1
Fortuna Hjørring var for stor en opgave for
VB-kvinderne i lørdagens 3F Liga kamp. VB
fik ellers en drømmestart med mål efter 40
sek., da Charlotte Sørensen kom først på
riposten fra Christina Fensbæks flotte langskud på overliggeren. Vild jubel og en god
start. De første 20 min var vi farlige på kontra
og havde chancen for at øge, dog uden held.
Fortuna spillede sig op, og inden pausen scorede de to gange.
Vi kom godt ud efter pausen, dog stadig
med Fortuna som spildominerende. Kampen
blev afgjort med 3-1 målet efter 65 min., og
resten af kampen var Fortuna for stor en
mundfuld. 5-1 efter to dumme mål i de sidste
10 minutter, desværre.
Men det var 60 min i drømmeland mod en
klassemodstander, og så må vi arbejde mod
90 min. Vi var klar med en god trup og ville
ha' point næste gang.
Bedste VB'er var Charlotte Sørensen og den
kun 15-årige Karen Holmgaard.
VB-B93/Ryparken 3-1
Det blev en sikker 3-1 sejr over gæsterne fra
B93/HIK/Ryparken, om end hjemmeholdet
ikke havde den bedste dag på kontoret i
lørdagens opgør i 3F Ligaen. Alt for mange
store chancer blev ikke udnyttet, og tempoet
var for lavt - men tre fine mål og comeback
til Kristine Pedersen, der ovenikøbet nettede
til 2-0. Første mål var et selvmål efter hjørnespark og målet til 3-0 scoret af Christina Fensbæk efter endnu et hjørnespark. Gæsterne
reducerede med 7 min. igen, hvor hjemmeholdet tog sig noget af en blunder. En dejlig
sejr på en dag, hvor fem stamspillere ikke var
i startopstillingen.
Vorup-VB 0-3
En sikker 3-0 sejr på udebane i Vorup efter
en rigtig flot kamp, hvor især 2. halvleg var i
særklasse. Efter en håndfuld nervøse minutter i starten af kampen fik vi overtaget, og
sad efterfølgende ret tungt på spil og chancer. Alle tre mål faldt i 2. halvleg, og der var
store muligheder for en del flere - målscorere
var Elisabeth Markussen efter et hjørnespark,
Charlotte Sørensen ved et akrobatisk saksesparksagtigt mål på Sara Holmgaards ind129

Rana Ziraki med højt ben

Louise Helstrup i fint luftspark

læg. Et enkelt selvmål af Vorups keeper på et
af Sara Holmgaards farlige indlæg.

ved pausen. I anden halvleg overtog OB spillet, men blev først farlige hen mod slutningen, hvor de desværre scorede to mål og hev
sejren med hjem til Fyn.

Skovbakken-VB 4-0
Efter to sejre i træk kom pigerne ned på jorden igen. Det blev til en alt for stor lussing
i Århus mod Skovbakken, der førte med 2-0
ved pausen. Spillemæssigt var VB-pigerne
ellers godt med, specielt efter pausen, men
effektiviteten og skarpheden manglede i de
to felter. Hjemmeholdet vidste høj klasse og
scorede på næsten alle chancer, dog i to tilfælde med hjælp fra dommeren.
VB-KoldingQ 0-1
Vejret var perfekt, rammerne det samme,
da VB pigerne bød KoldingQ op til kamp på
Vejle Stadion. Det skulle vise sig at blive en
spændende og meget lige kamp, hvor begge
hold spillede forsigtigt, så stillingen var 0-0
ved pausen. Efter pausen kom Kolding foran
på mål af Lotte Troelsgaard efter 67 min og
kampen ud pressede VB på for udligningen.
Det var tættest på i overtiden, da Charlotte
Sørensen headede et indlæg på overliggeren. Desværre uden held, og et snævert
nederlag på 0-1
VB-OB 1-2
Hjemme i VB Parken var dagens modstander OB, der havde den tidligere VB´er Emilie
Henriksen i startopstillingen. Kampen startede med et tungt VB pres, hvor der blev kæmpet om hver bold. Det resulterede i en føring
på 1-0 ved Charlotte Sørensen på et sikkert
omsat straffespark, og det var også stillingen
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VB-Team Viborg 1-1
Bundkampen blev en rodet affære uden ret
meget god fodbold, men med et VB hold i
teten gennem hele første halvleg. VB kom
foran med 1-0 ved Christina Ravn. Efter pausen fik VB ikke lukket kampen, og Viborg
fik, som halvlegen skred frem, mere og
mere spil. Det blev dog ikke farligt før fire
minutter inde i dommeren tillægstid, hvor
VB-forsvaret sov ved et indlæg, og 1-1 målet
blev sparket ind. Sådan er fodbold ikke altid
retfærdig, men man skal kende sin besøgelsestid.
BSF-VB 1-1
Det blev til et nyt point til VB-pigerne, da
jyderne gæstede København og BSF.
BSF havde bolden mest i 1. halvleg mens VB
mest havde muligheder på kontrastød, bl.a.
da Elisabeth Markussen blev nedlagt i feltet
lige inden pausen. Et straffespark, som selv
Fernando Møhge villle have kunnet se... VB
kom efter pausen foran ved en stærkt spillende Louise Helstrup, men måtte nøjes med
det ene point, da BSF udlignede på en stor
fejl af VB´s målmand 10 min før tid.
VB-Fortuna Hjørring 0-3
Efter to kampe mod henholdsvis Team Viborg
og BSF, hvor det blev til et enkelt point i hver

To landsholdspillere i kamp: VB’s U-16 Karen Holmgård og OB’s U-19 Maja Kildemoes

En dybt fokuseret Christina Bovbjerg

kamp, tog VBs bedste kvinder i lørdagens 3F
Liga opgør imod Champions League-deltagerne fra Fortuna Hjørring.
Det var en stor mundfuld for det unge hjemmehold, der var uden fem rutinerede stamspillere. Men VB'erne kæmpede som en flok
vilde dyr for at gøre det så svært som muligt
for gæsterne, og det lykkedes.
Jesper Søgård sagde efter kampen: »Jeg er
både stolt og glad på spillernes vegne efter
en indsats, der ikke kan sættes fingre på.
Fortuna er kvindernes svar på Real Madrid,
og vi gjorde det ikke nemt for dem. Respekt
fra min side, og jeg ser fremad, når vi i dag
mangler fem spillere. Det bliver dog svært
for dem at komme på hold efter indsatsen
i dag!”

Sådan havde VB spillerne det efter kampen i
Brøndby, hvor hjemmeholdet spillede skidt,
og VB spillede en af sæsonens bedste kampe.
En planmæssig scoring til Brøndby efter 20
min blev udlignet af Sara Holdmgaard midt
i halvlegen, og VB havde i perioder store
muligheder for at komme foran. Efter pausen
pressede Brøndby på og scorede 2-1 målet på
deres eneste skud inden for rammen.
At tabe en så tæt kamp mod et hold, der er
med langt i europæisk fodbold, er klasse.

Brøndby-VB 2-1
Hold da op det var tæt på!!!!

VB-BSF 1-2
Endnu et etmåls nederlag ramte VB pigerne,
da gæsterne fra BSF vandt 2-1. Kampen var
gennem alle 90 min meget lige, og VB gjorde
alt for at få point, men som i mange kampe
i efteråret manglede kvaliteten foran modstanderens mål, og foran VB’s eget mål skal
der ikke mange chancer til, før der bliver sco-

Anfører Christina Fensbæk i nærkamp

Keeper Katrine Ingemann Beck griber sikkert ind
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Natasha Brandt i fin stil

Nej, det er ikke John Terry, men Kathrine Terp som
giver alt for holdet mod OB

ret. Det var en kold spand vand for spillerne,
da det hermed blev afgjort, at det hedder
kvalifikationsspil i foråret 2015. Målscorer
for VB var Christina Fensbæk
Team Viborg-VB 4-0
Av, av, av. Den første halvleg skal vist glemmes hurtigst muligt. Viborg sad på alt spillet, og VB var heldig kun at være bagud 2-0.
Spillerne var slet ikke klar, og så kan man
ikke være med i denne række. Det blev dog
den eneste halvleg i sæsonen, hvor det var
tilfældet, for efter pausen var tingene vendt
på hovedet, og VB pressede og pressede. Det
var dog ikke i dag vi skulle score og i stedet
scorede Viborg togange mere, i øvrigt de
eneste to gange de var over midten efter
pausen.
OB-VB 3-1
Igen en meget tæt kamp i Ådalen på kunstgræs. OB startede bedst og kom foran midt
i første halvleg, men Sara Holmgaard udlignede lige inden pausen på et flot oplæg fra
Louise Helstrup. Efter blot fem minutters
spil af 2. halvleg spillede OB sig let igennem
i venstre side af VB´s forsvar og overlistede
Katrine Beck i VB målet til 2-1. Derefter bølgede spillet frem og tilbage, og Sara Holmgaard havde et skud lige forbi. I overtiden
lukkede OB kampen på en kanonflugter lige
uden for feltet oppe i målhjørnet.

det sig ikke det store, og Marika Skov lukkede efter en time på et flot gennemspillet
angreb. Sejrssangen kunne igen lyde over VB
Parken efter den forløsende sejr.

VB-Vorup 3-0
En flot, flot afslutning på en hård sæson var
hjemmesejren over Vorup. Sara Holmgaard
scorede to flotte mål, og VB sad på hele spillet og burde allerede der have lukket kampen helt. Spillet var fint, og kombinationerne
flød pænt. Efter pausen ændrede kampbille132

Jesper Søgaard

3F Ligaen efterår 2014
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Brøndby
Fortuna Hjørring
KoldingQ
Skovbakken
OB
BSF
Team Viborg
Vejle
Vorup
B.93/HIK/Ryparken

K
15
15
15
14
15
15
15
15
15
14

V
14
12
9
8
7
7
4
3
3
0

U
1
2
2
1
3
2
1
2
0
0

T
0
1
4
5
5
6
10
10
12
14

Score Point
58-8
43
61-8
38
48-21
29
36-13
25
44-21
24
24-32
23
20-45
13
16-32
11
13-51
9
1-90
0

3F kvinder
Bagest fra venstre: Kathrine Terp, Charlotte Sørensen, Christina Ravn, Katrine Grau Müller, Louise Helstrup,
Louise Ørsted Bendtsen, Sara Holmgaard, Christina Bovbjerg, Kamilla Møbjerg Jensen
Forrest fra venstre: Elisabeth Markussen, Lisa Vork Borchert, Rana Ziraki, Katrine Ingemann Beck, Ida Hedeager Kristensen, Natascha Kidan Brandt, Christina Fensbæk, Karen Holmgaard
Fraværende: Kristine Pedersen

Christina Bovbjerg
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Kvinde serie 1
Forår
Det blev ikke nogen god forårssæson for
kvinde serie 1. Da euforien over efterårets
oprykning havde lagt sig, ventede noget af
et realitetschok i den bedre række. Kvalitetsforskellen på serie 2 og serie 1 viste sig
at være noget nær afgrundsdyb. Hvor vi i
efteråret havde været totalt spilstyrende
og vundet samtlige kampe, oplevede vi nu
mod Seest, Fredericia KFUM og Toftlund i
udtalt grad at være overmatchet på fysik
og tempo. Dertil kom en dårlig indstilling i
truppen med alt for mange afbud til følge, så
det var et nærmest mareridtsagtigt puslespil
for træner Martin Madsen og med brug af
allehånde gamle telefonlister at kunne stille
hold til hver gang. Én gang lykkedes det da
heller ikke.
Første træningskamp gav ellers gyldne løfter.
Ry blev i en glimrende kamp på kunststofbanen i VB Parken besejret 3-0. Herefter blev
det dog til nederlag mod Hedensted, Vejlby
og Horsens Freja, inden vi sluttede forberedelserne af med at spille 2-2 mod aarhusianske Kralupy.
I turneringen blev det inden forårets sidste
kamp i Aabenraa til lutter nederlag på banen
– nogle af dem rigtig alvorlige. Men den
sidste kamp i Sønderjylland gav dog nogen
oprejsning. Fuld af spilleglæde over endelig
at møde en jævnbyrdig modstander sprudlede de unge VB-kvinder, og i en tæt og flot
kamp blev Katrine Koldsø matchvinder 10
minutter før tid, da hun opfangede et kikset
udspark fra den sønderjyske keeper.
To opgør vundet uden kamp over Varde gav
nu det groteske resultat, at VB sluttede på en
fjerdeplads. En plads, der faktisk gav oprykning til den nyetablerede Jyllandsserie…!
I erkendelse af at vi sportsligt ikke havde
noget som helst at skaffe i denne række,
blev en henvendelse rettet til DBU Jylland og
mødt med forståelse, således at vi i efteråret
igen skulle optræde i den – nu mere spiselige
– serie 1.
Efter forårssæsonen valgte træner Martin
Madsen at stoppe. En stor tak til Martin, som
i 2012 var med til at reetablere kvindesekundaafdelingen i VB.
Ikke færre end 34 spillere (!) blev anvendt
i de 12 spillede kampe. Sandra Holm Keller, Rikke Jenner og Julie Pedersen spillede
de 10, Frida Møller, Cecilie Bagge, Malene
Pedersen og Louise Nordhejm var med i de 8.
Louise Jenner og Julie Pedersen lavede hver
to mål, mens Rikke Jenner, Katrine Koldsø,
Signe Dyrehauge, Cecilie Munck, Marika
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Skov og Anne Cathrine Sørensen hver nettede en enkelt gang.
Resultaterne i foråret:
VB-Toftlund 1-3
Seest-VB 9-0
VB – Varde UHT
VB-Fred. KFUM 1-3
Aabenraa – VB UHT
Toftlund-VB 8-0
VB-Seest 0-5
VB - Varde UHT
Fred. KFUM-VB 4-0
Aabenraa-VB 0-1
Stillingen Serie 1 forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Seest B
Fredericia KFUM/FF
Toftlund IF
Vejle B
Varde IF
Aabenraa BK

K
10
10
10
10
10
10

V
8
7
5
3
2
2

U
2
2
1
0
1
0

T
0
1
4
7
7
8

Score Point
48-10
26
34-17
23
28-14
16
9-35
9
5-24
7
8-32
6

Efterår
I en interessant artikelserie i VAF har sportsredaktør Flemming Linnebjerg varslet seriefodboldens langsomme død. Med VB’s kvinde serie 1 som eksempel er der i alt fald ikke
tvivl om, at den ændrede holdning i samfundet i høj grad påvirker sekundafodbolden.
Den danske befolkning er en af de mest
idrætsaktive på verdensplan. Men samtidig
slår en rapport fra DIF med titlen ”Dansk fodbold” fast, at sporten er truet af øget kommercialisering – og af individualiseringen,
hvor flere og flere er mere optaget af egen
motion end af oplevelser med fællestræning,
socialt fællesskab og holdånd.
Også i efteråret havde vi trods en på papiret
stor trup uhyre vanskeligt ved at stille hold
– ja udekampe i weekenderne nærmede sig
det umulige. Alt for mange vægtede andre
personlige gøremål over fællesskabet, og
kun ved hjemmekampene, som vi forsøgsvis
havde fået lagt mandag aften, var det en
anelse mere ladsiggørligt at stille hold.
Sportsligt blev vi ikke løbet over ende i de
kampe, vi spillede, men nedrykningen til
serie 2 var der aldrig tvivl om. Der var en del
udskiftninger i truppen – mange bærende
kræfter forsvandt efter foråret, men der var
også vigtigt nyt blod i eksempelvis Louise
Stald, som returnerede fra Horsens. Den forøgede 3F trup tillod også, at vi i nogle kampe

kunne låne Kamilla Møbjerg og en enkelt
kamp Ida Kristensen. Også U-15 og U-17
piger trådte velvilligt til i nogle kampe.
De to sejre på banen blev igen hentet mod
Aabenraa. I første runde var VB i en rigtig
vandpantomime efter skybrud i Sønderjylland bedst til at holde bolden fri af det våde
element og sejrede i en underholdende
kamp 5-3. I sæsonens sidste kamp gik det
igen ud over sønderjyderne, som blev besejret sikkert 3-0 i VB Parken.
I en rigtig mandfolkedyst (hvis det er politisk
korrekt at sige det…) hentede pigerne et
point ved at spille 1-1 mod KIF.
Vi spillede en enkelt testkamp op til sæsonen. I Fredericia tabte vi til det lokale U-17
M hold 3-1.
Efterårets resultater:
Bramming B - VB UHT
VB - Varde IF 0-5
FC King George - VB 5-2
VB - Kolding IF 1-1
Bramming B - VB 1-0
Varde IF - VB UHT
Aabenraa BK - VB 3-5
VB - FC King George 0-3
Kolding IF - VB UHT
VB Aabenraa BK 3-0
30 spillere blev anvendt. Frida Møller, Louise
Stald og Cecilie Bagge var med i alle otte spillede kampe, Anne le Fevre spillede syv.
Malene Pedersen blev topscorer med tre mål,
Louise Stald og Cecilie Bagge lavede hver
to, Anne le Fevre, Kamilla Møbjerg, Dalida
Cama, Ida Kristensen og Camilla Eirfjord hver
1.
Stillingen serie 1 efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Bramming B
Varde IF
FC King George
Kolding IF
Vejle B
Aabenraa BK

K
10
10
10
10
10
10

V
8
7
5
4
2
0

U
1
2
1
2
1
1

T
1
1
4
4
7
9

Score Point
24-5
25
24-7
23
24-15
16
19-20
14
11-27
7
7-35
1

Ole Kristensen

Kvinde C/7
Forår
Med godt 25 spillere – på papiret – i andetholdstruppen tilmeldte vi også et syvmands-

hold, så vi var sikre på, alle kom ud at spille.
Var det en dårlig sæson for serie 1, blev det
til gengæld en fin sæson for syvmandsholdet. Der var ingen problemer med at finde
piger, der gerne ville ud og trille lidt bold, og
spillerne nød de hyggelige onsdagskampe.
Sportsligt gik det også fint. Holdet var dominerende i de fleste kampe, men pointtab
midt i sæsonen i Gaarslev samt i Pjedsted
mod BPI gjorde, at vi måtte frem til den allersidste kamp i Øster Starup, inden puljesejren
var i hus.
Denne gav adgang til regionsfinalestævnet
på en særdeles langhåret bane i AIA/Tranbjerg. Ingen tvivl om, at VB var det bedst
spillende hold i finalestævnet, men ineffektiviteten var stor den aften ved Grønløkke Hallen. Holdet lavede ganske enkelt for få mål,
og efter 2-1 over Fredericia KFUM, 0-1 mod
Fortuna Randers og 2-0 over Mørke manglede holdet et par scoringer i at nå finalen.
Denne blev vundet af Christiansbjerg med
2-0 over Fredericia KFUM.
Kristina Thomsen deltog i 11 af de 13 kampe, Louise Nordhejm i 10, mens Frida Møller,
Cecilie Bagge og Anne le Fevre var med i 9.
Cecilie Munck og Marie Herping blev topscorere med hver 8 mål, Christine Dall-Hansen
lavede 6, Simone Bavnsgaard, Louise Jenner, Cecilie Bagge og Malene Pedersen hver
3, Louise Nordhejm og Anne le Fevre hver
2, Rikke Jenner, Kristina Thomsen, Caroline
Højlund og Signe Dyrehauge hver 1, mens en
enkelt scoring var et selvmål.
Stillingen kvinde C/7 forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B
BPI (1)
Vejlefjord IF
Gaarslev GF
Egtved IF
Øster Starup/Vester Nebel IF

K
10
10
10
10
10
10

V
8
6
6
2
2
2

U
1
2
1
3
1
0

T
1
2
3
5
7
8

Score Point
39- 7
25
18- 9
20
39-19
19
25-26
9
21-46
7
16-51
6

Efterår
I modsætning til serie 1 holdet lykkedes det
– dog ikke uden sværdslag – at gennemføre
syvmandsturneringen uden udeblivelser.
Kampene afvikledes hovedsagelig som hverdagskampe – nogle gange gik det problemfrit at stille hold, andre gange måtte fantasi,
gamle spillere, U-17 piger samt trænerens
kone og døtre (!) træde hjælpende til.
Sportsligt gik det op og ned. At tabe til hold
som BIF og FC SevenOaks med mange tidli135

gere VB-spillere er aldrig sjovt, mens andre
kampe var mere eller mindre en walkover.
Efterårets bedste kamp var sæsonens sidste,
da puljevinderne fra Vinding blev slået 2-1
på egen bane. I et opgør fyldt med smukke
kombinationer gik det meste op i en højre
enhed, og kun manglende skarphed forhindrede pigerne fra nordsiden af fjorden i at
gøre det rigtig slemme ved de hvidblusede.
Sarah Bergholm og Mette Mortensen sparkede sejren i hus.
Facit blev en tilfredsstillende fjerdeplads.
Ikke færre end 27 spillere blev anvendt i de
ni kampe. Natasha Vesterdal, Louise Nordhejm og Natasha Mejlby deltog i hver seks.
Sarah Bergholm, Louise Stald, Anne le Fevre og Tine Kristensen blev topscorere med
hver tre mål (alle le Fevres på hovedstød!),
Malene Pedersen og Cecilie Bagge lavede
hver to mål, mens Natasha Vesterdal, Louise

Nordhejm, Dalida Cama, Emilie Waldstrøm,
Marie Herping og Mette Mortensen alle tegnede sig for en enkelt scoring. Et mål var et
selvmål.
				
Stillingen kvinde C/7 efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vinding SF
Hover IF
Bredballe IF
Vejle B (C1)
Løsning IF (1)
FC SevenOaks
Sole IF
Bredsten IF
Grejs IF
Vejlefjord IF

K
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
7
6
6
5
4
4
4
2
1
1

U
0
2
1
1
3
1
0
0
2
0

T
2
1
2
3
2
4
5
7
6
8

Score Point
57-10
21
25-11
20
38-20
19
23-13
16
20-26
15
20-18
13
27-30
12
16-31
6
16-54
5
18-47
3

Ole Kristensen

VB-piger på landshold
VB’s spindeside har i 2014 haft to spillere på
U-landshold. I sommerpausen flyttede de to
enæggede tvillinger Sara og Karen Holmgaard fra Silkeborg til Vejle for at gå på Vejle
Idrætsefterskole og spille i VB. Trods deres
kun 15 år blev de hurtigt fast inventar på 3F
holdet, og begge de to offensivkræfter har
sat deres store fingeraftryk på VB’s bedste
hold.
De rødhårede pigers kæmpetalent er heller

ikke gået DBU’s næse forbi, og pigerne spillede i efteråret to U-16 landsholdskampe.
Den 02-09 og den 04-09 blev det i Lübeck og
Malente til to knebne nederlag, 3-4 og 1-2, i
venskabskampene mod Tyskland. I den første
kamp blev søstrene Holmgaard indskiftet i 2.
halvleg, mens de begge var i startelveren i
den anden kamp i Malente.

Karen Holmgård

Sara Holmgård
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Ole Kristensen

Kvinde serie 1
Bagest fra venstre: Træner Ole Kristensen, Anne le Fevre, Louise Nordhejm, Christine,Dall-Hansen, Kamilla
Møbjerg, Natasha Mejlby, Cecilie Bagge, holdleder Helle Kristensen
Forrest fra venstre: Pernille Pedersen, Malene Pedersen, Louise Stald, Frida Møller, Mathilde Frank, Camilla
Laursen, Sarah Bergholm

Kvinde/C-7
Bagest fra venstre: Træner Ole Kristensen, Natasha Mejlby, Natasha Vesterdal, Caroline Højlund, Louise
Nordhejm, Marie Herping, holdleder Helle Kristensen
Forrest fra venstre: Mette Mortensen, Mathilde Frank, Kristina Thomsen, Sarah Bergholm, Emilie Waldstrøm
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Kampe på Vejle Boldklubs bedste kvindehold
Antal kampe
Helle Nielsen
Charlotte Frisesdahl
Annette Thychosen
Mette Lind Jensen
Lisbeth Kølbæk
Gitte K. Pedersen
Kaja Skovgaard
Rikke Hansen
Eva Vester
Helle Hansen
Lone Skov
Tina Thychosen
Birgitte Knop
Irene Kristensen
Kamilla Pedersen
Carina Johansen
Kathrine Terp
Mette Holm
Anne Ulnitz
Lene Terp
Louise Pedersen
Mette Lyse Hansen
Laura Stoumann
Lotte Madsen
Lise Søndergaard
Camila Bergstrøm
Jeanette Bomholdt
Janni Nicolaisen
Christina Fensbæk
Louise Schnoor
Sandra Jørgensen
Bine Dahl
Kristine Pedersen
Agnete Paludan
Susanne Møller
Pernille Buch
Merete Pedersen
Mie Thychosen
Ida Krusborg
Bettina Larsen
Carin Venborg
Stine Ågård
Simone Holm
Dorthe Andersen
Lenike Vemmelund
Katja Larsen
Helle Pinholt
Ulla Knudsen
Kristiana Boldt
Kristian Høeg
Janne Rasmussen
Marianne Jørgensen
Malene Hvid
Lilli Nielsen
Camilla Jørgensen
Anette Lerche
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251
245
234
223
211
197
191
188
166
165
163
161
155
153
142
130
129
125
121
108
106
104
103
100
99
97
93
89
88
85
84
83
82
79
78
77
77
76
76
76
75
74
74
72
68
68
67
65
63
63
62
62
60
59
58
58

Aktiv

x

x

x

Antal kampe
Linette Andreasen
Karin Skjoldemose
Signe Hovesen
Julie Dahl
Laura Carstens
Louise Bendtsen
Rana Ziraki
Katrine Ingemann Beck
Signe Pedersen
Lisbeth Jacobsen
Lene Østergaard
Helle Olesen
Natasha Brandt
Charlotte Sørensen
Nicoline Toft
Anette Witten
Tina Søndergaard
Mona Walther
Kamilla Møbjerg Jensen
Henriette Hansen
Christina Ravn Nielsen
Gitte Therkelsen
Helle Graversen
Anne-Mette Øllegaard
Julie Rydahl Bukh
Kristiane Christensen
Anne Sofie Olsen
Lene Hedensted
Ida Hedeager Kristensen
Louise Christensen
Mette Bjerg
Mai Sandberg
Louise Bjørklund
Stine Svenningsen
Annette Pedersen
Rikke Petersen
Emilie Henriksen
Giti Nadim
Anne Juhl
Kathrine Damgaard
Elisabeth Markussen
Camilla Schytz
Irene Christensen
Pernille Laursen
Maiken Jensen
Isabella Brandt
Mette Thychosen
Kristina Bovbjerg
Nadia Kjældgaard
Kirsten Pedersen
Dorthe Jensen
Heidi Sørensen
Anja Christensen
Hanne Drejer
Camilla Jochumsen
Helle Damsgaard

55
52
51
51
51
50
49
48
45
45
45
45
45
44
44
43
43
43
42
42
41
41
41
39
38
38
36
36
35
35
35
35
35
34
34
34
32
31
30
29
28
28
27
26
26
25
25
24
24
24
24
23
23
23
22
22

Aktiv

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

Antal kampe
Charlotte Moustgaard
Annesofie Jørgensen
Cecilie Bekker
Marlene Kristensen
Lene Sivebæk
Annette Gravesen
Sally Askjær
Jane Laursen
Anne Nielsen
Lone Bretlau
Sarah Dyrehauge
Joan Hansen
Lisa Borchert
Marie Tvilum
Victoria Baagøe
Anja Dukic
Tina Hansen
Karen Holmgaard
Sara Holmgaard
Lisbeth Østergaard
Louise Helstrup
Diana Nielsen
Christiana Gregersen
Maiju Routasalainen
Sanne R. Olsen
Gitte Schmidt
Mie Bak
Cathrin Tromborg
Katrine Müller
Lone Berg
Louise Jenner
Camilla Bendtsen
Camilla Andersen
Lene Duesberg
Louise Koldsø
Line Pedersen
Marianne Riis
Nadja Jensen
Maria Schade
Maibritt Jungquist
Julie Jensen
Anette Greisen
Helene Grejsen
Ida Dollerup
Lotte Kristensen
Charlotte Pedersen
Mette Sørensen
Julie Mautone
Line B. Petersen
Nadja Stenstrup
Rikke Jensen
Jeanette Stensgaard
Helene Andersen
Laura Nyrup
Allison Snooks
Pernille Obel

22
22
21
21
21
20
20
19
19
19
19
18
18
18
17
17
16
16
16
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
6
6
6

Aktiv
x

x

x
x
x

Antal kampe
Karin Lautrup
Anne Guldhammer
Malene Pedersen
Marika Skov
Britt Ebbesen
Karina Jessen
Mette Velling
Lene Bækkelund
Anja Madsen
Anette Olesen
Yvette Schandorf
Anne K. Christoffersen
Jane Wies
Jane Bisgaard
Marie Knudsen
Camilla Christensen
Sanne Dekker
Birgitte Ladefoged
Lene Østergaard
Karina Kristensen
Tina Nielsen
Line Frandsen
Gitte Sørensen
Christina Kjær
Borghildur Freysdottir
Kathrine Buhl
Cathrine Hauge
Rikke Andersen
Mette Højbert
Rikke Egsgaard
Tina Lindholdt
Lotte Kruse
Gitte Schlage
Claudia Neujahr
Christiane Thaysen
Nana Høeg
Camilla Eirdorf
Emma Høeg
Pia Nielsen
Simone Baunsgaard
Malene B. Hansen
Majssa Hawa
Sigrid Bramming
Line Madsen
Tina Have Poulsen
Pernille Jeppesen
Lisbeth Rask
Lene Sørensen
Cecilie Mortensen
Cecilie Becker

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

Aktiv

x
x

x

x
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Kvindelandsholdet
Også i 2014 havde det danske kvindelandshold base i Vejle, hvor alle årets fire VM-kvalifikationskampe blev spillet.
Landsholdet havde allerede i efteråret 2013
gjort det svært for sig selv med dumme
pointtab, og med kun uafgjort 1-1 i Schweiz
og ligeledes 1-1 i Vejle mod Island i foråret
mistede de rød-hvide muligheden for at kvalificere sig til slutrunden i 2015 i Canada.
Så hjalp det ikke stort, at holdet – ligeledes på
Vejle Stadion - besejrede Island 1-0 og Malta

8-0. Chancen for en dansk flybillet til Canada
var forspildt, inden Israel – for at føje spot til
skade – trodsede alle oddssættere og i Nørreskoven besejrede Danmark 1-0 i den sidste
kamp i puljen. Dette opgør var på grund
af den spændte situation i Gaza omgærdet
med store sikkerhedsforanstaltninger. Ikke
alene på Stadion, men også i VB Parken, hvor
israelerne trænede op til kampen.
Ole Kristensen

Maskot
Da DBU til Israel-kampen akut manglede det væsen, der normalt er inde i landsholdets maskot Emma Hu,
trådte – hvad nok de færreste kan se – Caroline Cramer fra U-15 rutineret til og var Emma for en aften.
Freja Riisberg var støttepædagog
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Boldpiger 1 og 2
VB er altid klar til at stille frivillige til landskampene. Her er det i foråret boldpiger fra U-13 pigeafdelingen
– set såvel for- som bagfra
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Pigeungdom
2014 har været et flot år
for alle vores hold, men en
årgang overskygger de andre årgange mht. resultater,
nemlig vores U-13 piger, der i
foråret fik sølvmedaljer i Faxe
Kondi Pokalen og blev Jyske
Mestre. En årgang med rigtig
Michael Henrikmange dygtige piger, som vi
sen
glæder os til at kunne følge
forhåbentligt i mange år i VB’s trøje.
Vores U-15 og U-18 leverede også fine resultater. U-15 blev i foråret suverænt to’er i
M2 rækken og var kun en sejr fra at vinde
deres række. U-18 pigerne, som i forårssæsonen spillede i M1 med næsten lutter førsteårs spillere, klarede sig fint og pigerne
blev udviklet, så de var klar til den følgende
sæson.
DBU valgte til efterårssæsonen at nedlægge
U-18 og lave en U-17 og en U-19 årgang, så
fra at spille med tre årgange i den ældste
ungdomsrække, er man gået over til at lave
det sammen setup, som man har i drengefodbold.
Efter et fint forår var vi klar til at tage fat
på en ny sæson i efteråret, dog med en lille
rokade i vores trænerstab.
Vores U-18 træner Helle Nielsen meldte, at
hun desværre ikke mere kunne finde tid pt
pga. sit arbejde. Mange tak for din indsats,
Helle - vi håber at se dig igen.
Jan Erik Bergholm og Susanne blev vores nye
trænerteam i U-17 sammen med Steen Madsen. Troels Troelsen og Jens Berg blev i U-13,
så nu manglede vi kun et godt trænerteam
til vores U-15, og det fik vi i Ib Cramer og
Emma Hust.
Efteråret har lige som foråret været en fin
sæson med flotte præstationer i alle årgange.
U-17 fik desværre ikke så mange kampe,
da der var flere hold, som trak sig fra deres
gruppe, men en klar førsteplads fik de, og
flere af spillerne har prøvet at være med på
3F holdet. Dette viser jo, at det kæmpearbejde, som Jan Erik og Steen har lavet de sidste
tre år, kan man begynde at se gevinsten af.
U-15, som næsten kun bestod af vores talentfulde årgang 2001, har præsteret flot. Der er
leveret gode resultater og udvikling, ikke
mindst takket være det arbejde som Ib og
Emma har lagt i det.
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U-13 har som vores U-15 leveret et rigtig fint
efterår, hvor der er blevet produceret mange
gode spillere, som giver klubben et godt fundament til at videreudvikle spillere både til
elite og bredde i VB.
En stor tak til alle vores trænere og ledere,
som har gjort et fantastisk arbejde med
pigerne. En tak til alle forældre for at hjælpe
til med kørsel, tøjvask og andet arbejde, som
en klub har brug for for at kunne bestå.
Også en stor tak for jeres opbakning til kampe.
Michael Henriksen
Sportschef piger/kvinder

U-17 / U-18 piger
U-18 piger forår

Et spændende forår ventede pigerne på
U-18M. Opstarten var lang, så den stod på en
masse fysisk træning i form af løb og spil på
store baner. Ikke just det fedeste for en fodboldspiller, men efteråret viste, at vi skulle
have bygget på rent konditionelt. Vi havde
at gøre med en smal trup i opstarten, men
pigerne skal have stor ros for deres træningsindsats og vilje.
Efter en lang træningsopstart tilmeldte vi os
Hummel Cup i Horsens d. 13.-15. marts. Et
stævne, som kunne give os et lille fingerpeg
om, hvor langt vi var kommet. Vi drog af sted
med en smal trup, men pigerne knoklede for
holdet - det var en stor fornøjelse at se. Vi
spillede tre kampe mod henholdsvis Horsens
SIK, Haderslev og IF Lyseng. Det blev til sejr
over de to førstnævnte, mens det blev til et
snævert nederlag mod IF Lyseng.
Første turneringskamp var mod Team Viborg,
en kamp, vi alle havde glædet os til. Vi startede usikkert men spillede os stille og roligt
ind i kampen, og da først Meng opsnappede
bolden og scorede til 1-0, gav det pigerne tro
på tingene, og vi kom til chancer på samlebånd. Det blev til en 4-1 sejr. En flot start.
Næste kamp var topkamp mod Lemvig GF.
En dag hvor vi mødte overmagten. De var
mere parate end os, fysisk stærkere og mere
pasningssikre. Så nederlaget på 4-1 var helt
fortjent. Pigerne kæmpede det bedste, de
havde lært, men det var bare ikke nok på
sådan en dag.

Første hjemmekamp var mod AC Silkeborg.
En kamp hvor meget af spillet foregik på
midten, og ingen af holdene rigtig fik overtaget. Det lignede remis, men AC Silkeborg
ville det anderledes og fik i de dødende
minutter skudt bolden i netmaskerne til en
1-0 sejr.
Så ventede IF Lyseng, en kamp mod min tidligere landstræner Poul Højmose og en kamp,
jeg meget nødigt ville tabe. Vi startede som
lyn og torden og kom hurtig foran 1-0, 2-0
og 3-0. Så gik der lidt gummiben i den, og
de fik reduceret, men dog ikke mere, end at
vi hurtigt kom på ret køl igen og bankede IF
Lyseng ud af banen med en 8-1 sejr. Ikke altid
det flotteste spil, men vi var hamrende effektive foran mål, specielt Sofie Meng Mortensen med fem flotte scoringer.
Lokalopgør mod Horsens SIK er kampe, der
altid er tætte, og dette her var ingen undtagelse. En kamp, hvor vi aldrig fik spillet til at
flyde, og det blev fortjent til et 2-0 nederlag.
Team Viborg var næste modstander. Det blev
en kamp, hvor hvert hold havde en halvleg,
men hvor vi var mere kyniske foran mål og
vandt 3-2.
Så blev det tid til revanche mod Lemvig GF.
Pigerne kæmpede heroisk i hele kampen, og
vi havde et flot 3-3 resultat helt indtil overtiden, hvor udeholdet afgjorde kampen til
deres fordel på et fantastisk mål til en 3-4
sejr.
Så ventede endnu en revanchekamp, denne
gang mod AC Silkeborg. Det lignede meget
den første kamp, vi spillede mod dem, spillet
foregik på midten. Det blev udslagsgivende,
at AC Silkeborg fik udvist deres målmand i
10 min. efter et groft frispark på Sofie Meng.
Det gav os et naturligt overtag i spillet, og
det udnyttede Ida Kristensen i starten af
anden halvleg med et perfekt indlæg, der
sikkert blev omsat til mål af Sofie Meng.
Horsens SIK - et lokalopgør, vi ikke ville tabe.
Men vi har det altid svært mod Horsens
SIK. De lykkes med at ødelægge vores spil,
og derfor hang vi hele kampen igennem et
skridt bagefter, så 1-0 sejren til Horsens SIK
var fuldt fortjent.
Sidste turneringskamp var mod IF Lyseng. En
kamp hvor ingen af holdene havde det helt
store at spille for, og det kunne også tydeligt
ses på spillet. Spillet bølgede frem og tilbage,
og da vi ikke havde det sidste held med os
både i modstander- og vores felt, blev det til
et 1-0 nederlag.
Tænker jeg tilbage på dette forår, så har det
været en stor succes. Vi har været i en svær
pulje i Mesterrækken, så vi har været spænd-

te på, hvordan vi ville klare os, og hvordan
pigerne ville tackle mulig modgang. Men de
har stået sammen som hold og er rykket tættere sammen i bussen, når det hele har set
lidt sort ud. De har arbejdet stenhårdt, været
lydhøre og tilmed været fleksible i forhold til
at gøre det, der var bedst for holdet. Det har
været fantastisk at opleve. Der skal lyde en
stor tak til de U-15 spillere, der har trådt til
og hjulpet os, når nøden har været størst Irma, Mille, Cecilie og Dali.
Så alt i alt har både efteråret og foråret
været fantastisk. Vi har rykket os som individualister og hold. Vi vinder ingen fodboldkampe, hvis ikke alle er på og er 110
% klar og yder det optimale I foråret fik vi
udtaget Sofie Meng Mortensen til en U-16
landsholdssamling i Vejen. Hun imponerede
landstræner Danny Jung med sin hurtighed
og høje tekniske niveau. Sofie har valgt at
tage på Hellebjerg Efterskole næste år, men
forhåbentlig kan hun forsætte sin positive
udvikling, så hun stadig kan være inde i billedet til landsholdet.
En stor tak skal også lyde til alle forældrene.
I har trådt op som heppekor til hver eneste
kamp og bakket op om pigerne og trænertemaet med Steen og mig. Det var været fantastisk! Yderligere skal der også lyde en stor
tak Lone Krabbe og Jette Nyrup for arrangement i Gorilla Park. En fed dag, hvor der blev
klatret og svinget i træer, og hvor mange fik
overskredet deres grænser, nogle mere end
andre. Der var nogle, der var meget snakkesalige, mens andre havde nok med at holde
tungen lige i munden i frygt for at falde ned.
Og stor tak til Lisbeth og Tommy Meng Mortensen for afslutning - og Sankt Hans. Det var
en superdejlig aften, hvor der blev hygget og
snakket til den store guldmedalje.
Til sidst vil jeg sige tusind tak til pigerne - det
har været en stor fornøjelse at træne jer og
samtidig få et godt grin. I er nogle fantastiske piger, som jeg ønsker alt mulig held og
lykke ☺
Tak for foråret 2014.
Helle Nielsen
U18 Piger M (1996-98) 11 - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Lemvig GF
AC Silkeborg
Vejle B
IF Lyseng
Team Viborg
Horsens SIK !

K
10
10
10
10
10
10

V
8
4
4
3
4
2

U
1
4
0
3
0
2

T
1
2
6
4
6
6

Score Point
37-21
25
21-11
16
20-17
12
8-20
12
18-24
12
7-18
8
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U-17 piger Vest
Bagest fra venstre: Holdleder Susanne Bergholm, Laura Nyrup, Maja Nissen, Sofie Krabbe, Malene Jessien,
Lisa Hagger, Marika Skov, assistenttræner Steen Madsen, træner Jan Erik Bergholm
Forrest fra venstre: Mia Roland, Cecilie Hansen, Mille Glenstrup, Emma Moos, Maiken Kristiansen, Dali
Cama, Camilla Eirdorf, Anne Mette Olesen, Hjørdis Rasmusdottir

U-17 piger efterår

Som altid er opstarten efter sommerferien
meget hektisk. For det første er der ikke
meget tid, fra man starter med træning, til
man spiller første kamp. For det andet er holdet helt nyt, med tidligere U-15 piger, der nu
skal spille U-17, med nye spillere, der kommer udefra, plus dem, der var i afdelingen
i forvejen.
Sådan var det også for U-17 piger. Et helt nyt
hold, hvor der var tre piger fra Vejle Idræts
Efterskole, Camilla, Anne Mette og Lisa.
Emma, som var kommet til fra Horsens, syv
piger, som var førsteårs U-17 og fire piger,
der var andetårs U-17.
Så vi var alle spændte på, hvor vi stod, og om
vi kunne være med.
Eneste træningskamp, vi fik inden sæsonstart, var mod vores egne serie 1 kvinder.
Men allerede der kunne vi se mange gode
takter, som ville blive spændende at følge i
turneringen.
Vi ledere omkring holdet syntes, vi havde
fået skruet et rigtig godt hold sammen, som
vi glædede os rigtig meget til at se i turneringskamp.
Inden vi kom i gang med turneringen, havde
Varde allerede trukket sig, så vi var kun fem
hold tilbage i puljen. Heldigvis var og er vi
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med i pokalturneringen, hvilket gav et par
ekstra kampe.
Den 21-08 spillede vi første turneringskamp
hjemme mod Dybbøl. Vi vidste godt, at Dybbøl altid er et hold, man skal have respekt
for, og de plejer at være godt organiseret.
Kampen starter rigtig godt for os, og efter 3
minutter fører vi 1-0. Men efter 12 minutter
får Dybbøl straffe og udligner til 1-1, og efter
20 minutter kommer vi bagud 1-2 Vi spillede
rigtig godt, og selvom vi kom bagud, fortsatte vi ufortrødent, og efter 25 minutter scorer
Krabbe et af sine meget sjældne mål. Derfra
kiggede vi os ikke tilbage, og kampen blev
vundet sikkert 6-3
Den 24-08 kom Esbjerg på besøg hos os.
Vi styrede kampen fuldstændigt, og allerede
efter et minut burde vi være kommet foran,
da vi havde en kæmpe chance, som ramte
stolpen. Vi havde alt spillet og kom frem til
mange chancer, men ind ville bolden ikke.
Men efter 43 minutter scorede Anne Mette
til 1-0 til stor forløsning.
Anden halvleg er som første. Esbjerg står
med seks bagspillere, som gør dem meget
kompakte, og vi formår ikke at låse det op.
Dog får Marika scoret til slutresultatet 2-0
Den 31-08 tager vi til Kolding. KB var kom-

met skidt fra start, og det gjorde vi ikke bedre for dem.
Vi vandt en stor og sjælden sejr, når man
tænker på, det er i en Mesterrække, vi spiller.
Vi vandt kampen 14-0, og det kunne sagtens
være blevet endnu mere…
Den 04-09 skulle vi til Fredericia.
Vi ved, at Fredericia er et udmærket hold,
som altid spiller fysisk i deres kampe. Denne
dag var ikke undtagelsen, og det formåede
vi ikke på dagen at stille noget op mod. En
kamp hvor vi var bedst med bolden, men
hvor Fredericia var mest opsatte, og bare
ville vinde.
Vi tabte kampen 2-1, og det var måske ikke
så skidt endda. Så kunne vi se, at vi ikke bare
ville vinde kampene, hvis vi mødte op, men vi
skulle være klar hver gang.
Den 11-09 tog vi turen til Dybbøl.
For det første, var vi ramt af mange afbud,
og for det andet kom vi meget sent til Dybbøl, da der var sket en ulykke på motorvejen
ved Vejle.
Selv med mange afbud mod et godt hold
som Dybbøl, kom vi derfra med et 2-2 resultat. Det i sig selv var super flot.
Den 18-09 skulle vi hjemme, møde Horsens
i pokalen.
Vi så meget frem til kampen, da det var det
hold, som lå nummer et i deres pulje, og det
hold, som vores nye pige Emma havde spillet for. Deres træner er Jørgen Tand, tidligere
træner i VB, og de har også vores tidligere
målmandstræner med omkring deres hold.
Vi spillede igen en super flot kamp, og Emma
spillede en helt fantastisk kamp. Hun spillede
hele kampen, selvom hun var så træt til sidst,
hun næsten ikke, kunne gå fra banen, da
kampen blev fløjtet af. Vi vandt helt fortjent
kampen 5-1

Maiken, som står på mål, var blevet syg, så
vi havde vores offensive markspiller Dali på
mål. Det gjorde hun fint, og hun reddede en
friløber i kampen, som vi vandt sikkert 8-0.
Nu venter Varde i det nye å, i den næste
pokalkamp. Varde spiller i DM- rækken, så
det bliver sjovt og spændende.
Kolding, som vi vandt 14-0 over i første
kamp, stillede ikke op i returkampen
Nu ser vi frem til at finde nogle gode modstandere at spille træningskampe mod i
løbet af vinteren.
Vi ser også meget frem til at komme til at
møde nye hold i turneringen i det nye år.
Vi siger tak for en super efterårssæson og
ser frem mod nye mål med disse fantastiske
piger. Og vi glæder og også til, at Hjørdis
endelig har fået hendes spillertilladelse, så vi
også kan bruge hende i kampene.
Tak til alle forældre for altid flot og stor
opbakning, som betyder rigtig meget for os
alle.
Susanne Bergholm, Steen Madsen og Jan Erik
Bergholm
U17 Piger Vest (1998-99)
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Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B
Fredericia KFUM
Dybbøl IU
Esbjerg fB
KB/NBSIF
Horsens SIK !

K
8
8
8
8
8
10

V
6
4
4
2
0
2

U
1
3
3
1
0
2

T
1
1
1
5
8
6

Score Point
40- 8
19
20-14
15
23-18
15
16-18
7
1-42
0
7-18
8

Den 27-09 fik vi besøg af Fredericia. Vi havde
revanche til gode fra første kamp, og vi var
meget opsatte på, at denne gang var det
vores tur. Vi ville bare vinde denne kamp, og
vi var helt klar fra start. Fredericia blev sat på
plads, og vi vandt sikkert kampen 6-1
Den 01-10 skulle vi igen spille pokalkamp.
Denne gang skulle vi til Århus og møde Team
Århus, som spiller i A rækken. Vi kunne se i
tabellen, at de scorer rigtig mange mål, og
det skulle vi være opmærksomme på. De
havde også to rigtig gode og hurtige offensive spillere. Men dem formåede vi at holde
helt nede.
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U-15 piger
Forår

Vinteren kan mange gange være lang og
lidt kedelig. Men når vi er så heldige at have
en kunstbane, gør det fodbold om vinteren
noget sjovere.
For at det ikke kun skulle være træning,
havde vi planlagt nogle træningskampe. Vi
skulle spille i M2 i foråret, men vi havde fået
træningskampe mod forskellige M1 hold.
Det viste sig også at være rigtig gode modstandere, hvor vi spillede mod Silkeborg,
Lyseng og Ålborg. Vi fik modstand til stregen, og vi tabte også til Silkeborg og Lyseng,
men spillede lige op mod Ålborg.
Vi var også med til Hummel Cup i Horsens
som opstart til foråret, hvor vi spillede en del
kampe. Her både tabte og vandt vi, og vi fik
en masse ud af kampene.
Den 13-04 skulle vi spille første turneringskamp, hvor vi skulle til Varde, som er et rigtig godt hold, og vi havde glædet os super
meget til at komme i gang med turneringen.
Det var en meget blæsende dag i det vestjyske, som gjorde det svært at spille fodbold.
Vi havde modvind i førstehalvleg, og efter 20
minutter kom vi bagud 1-0.
I anden halvleg fik vi medvind, og det udnyttede vi rigtig fint. Vi begyndte at skyde langt
udefra, og efter 48 minutter scorede Malene
på et flot langskud med venstrebenet.
Ditte Marie ville ikke holde sig tilbage, og
efter 56 minutter scorede hun også på et flot
langskud.
Efter 63 minutter scorede U-13 pigen Cecilie
til 1-3 efter en flot solotur til slutresultatet
1-3.
Den 22-04 spillede vi første hjemmekamp
mod Dybbøl.
Dybbøl er et rigtig godt hold, som er god i
hele bredden af truppen, og som vi tabte lidt
ufortjent 1-3 til. Dybbøl spillede bedst i første halvleg, men vi spillede helt klart bedst
i anden halvleg, og kun uheld gjorde, at vi
ikke scorede på vores chancer. Men sådan er
fodbold også. Dalida scorede vores mål.
Den 26-04 spillede vi ude mod Fredericia.
Vi vandt helt fortjent kampen 1-3 og burde
have vundet meget mere.
Ditte Marie, Malene og Cecilie scorede vores
mål, og særligt Cecilies mål var utrolig flot,
da hun selv startede angrebet tilbage i vores
forsvar og gik med i et pasningsspil for til
sidst at snyde et par modstandere, hvorefter
hun scorede et rigtigt flot mål.
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Den 30-04 spillede vi hjemme mod Vinding.
Dette lokalopgør havde både Vinding og vi
ventet på, da det altid er anderledes at spille
lokalopgør, hvor både spillerne og trænerne
kender hinanden.
Begge hold havde nerver på, og det kunne
ses på spillet. Det blev ikke en velspillet
kamp, men en meget nervebetonet kamp,
som ingen ville tabe.
Det så også ud til, at kampen skulle ende
uden vinder, indtil der manglede 9 minutter.
Der fik vi et hjørnespark, som Malene tog
flot, som hun plejer, og på tredje bold stod
Ditte Marie pludselig med bolden, og hun
fik den hurtigt under kontrol og kunne score
flot til slutresultatet 1-0 til stor jubel.
Den 11-05 spillede vi ude mod Sdr. Omme.
Lad os sige med det samme: Sdr. Omme er
ikke et hold, som kan begå sig i en M-række.
Vi vandt kampen 7-0, men vi burde have vundet med mindst 5 mål mere.
Målscorere Mille Glenstrup 2, Malene 1, Ditte
Marie 1, Maja Sørensen 1, Irma 1 og et selvmål.
Det eneste, vi fik ud af kampen, var, at vi
kunne spare nogle af de piger, der ellers plejer at spille meget.
Den 13-05 spillede vi hjemme mod Varde. I
den første kamp i Varde vandt vi 3-1, men vi
så også, hvor gode Varde er.
Det var vi forberedt på, da vi, som i første
kamp, satte Malene sig på deres bedste spiller, så hun ikke fik lov til at komme frem til
noget. Vores forsvar i Mia, Ditte Knudsen,
Cecilie og Anne Sofie spillede igen helt suverænt, og de holdt Varde fuldstændig fra
chancer.
Vi vandt helt fortjent kampen 3-0, og målene
blev scoret af Ditte Knudsen, Caroline Cramer og Klara.
Den 27-05 skulle vi til Dybbøl.
Vi havde set frem til kampen mod Dybbøl,
som vi havde tabt til 1-3 til i Vejle.
Men allerede efter 5 minutter kom vi bagud
1-0 på en tabt bold oppe af banen, som Dybbøl flot slog kontra på og scorede til 1-0. Vi
kom bedre ind i kampen, og vi kom frem til
nogle gode chancer. Men efter 23 minutter
lavede dommeren en meget stor fejl. På midten af banen dømte han frispark, som kunne
være til begge sider. Dommeren viste med
armen, at det var os, der fik frisparket, og
vores piger stod derfor højt på banen, og de
var klar til, at vi skulle sparke bolden frem.
Pludselig ændrede dommeren kendelsen, og

han gav Dybbøl frisparket i stedet, og inden
pigerne nåede at komme på plads, havde
Dybbøl taget frisparket hurtigt og fik en friløber, som de scorede på.
Dommeren erkendte fejlen i pausen, men
det var det jo for sent at lave om på.
Lidt inde i anden halvleg satser vi for at få
scoret, men i stedet scorer Dybbøl til slutresultatet 3-0.
03-06 spillede vi hjemme mod Fredericia.
Vi snakkede om før kampen, at vi skulle have
rystet nederlaget mod Dybbøl af os, og det
skulle gøres som et hold. Det klarede pigerne
super flot, og vi vandt fortjent kampen 3-1.
Målscorerne var Caroline Cramer, Freja og
Malene.
Efter at have vundet uden kamp over Sdr.
Omme, skulle vi den 14-06 spille ude mod
Vinding.
Sidste turneringskamp var uden betydning
for både Vinding og os, da Dybbøl havde
vundet rækken inden sidste runde.
Men det var jo et lokalopgør, som alle ville
vinde, og som både piger og trænere havde
set frem til.
Det var perfekt vejr, og der var mødt mange
tilskuere op til kampen. Særligt VB tilskuere
var der mange af, og de fik en kamp at se,
som først blev afgjort til allersidst.
Vinding kom foran efter 26 minutter 1-0, og
det stod der også i pausen.
Efter 39 minutter scorede Cramer et flot mål
til 1-1, men vi havde knapt fået armene ned,
da Vinding scorede til 2-1.
Både Vinding og vi havde nogle store chancer, men vores målmand, Maiken, reddede
os fra at komme yderligere bagud. Men vi
havde også selv flere chancer både på stolpe
og overligger.
Efter 65 minutter scorede Cramer til 2-2, og
som vi sagde: Det var bedre at få en uafgjort
end at tabe et lokalopgør.
Men Irma og Mille ville det anderledes. Efter
69 minutter scorede Irma til 2-3, og langt ind
i overtiden scorede Mille på et flot langskud
til slutresultatet 2-4.
Dejligt at se opbakningen på sidelinjen, hvor
der både var jubel og bølger.
I løbet af forårssæsonen havde vi et par gange fællesspisning, som var både hyggeligt og
godt for det sociale.
Efter Vindingkampen lørdag den 14. juni
havde aktivitetsudvalget sørget for afslutning, hvor de i samarbejde med Frejas far
Peter havde fået arrangeret sejltur i Match

Racing både, som var utroligt sjovt og spændende og en god og anderledes udfordring
for os alle.
Efter turen på vandet blev pigerne, træner
og holdleder kørt til Brejning, hvor Mille
Glenstrup bor, og hvor de var så søde at lade
pigerne sove sammen i et stort telt, og hvor
vi fik spillet fodbold på græsplænen. Vi fik
grillet og hygget os til langt ud på aftenen.
Da trænerne gik hjem ved midnatstid, var
pigerne i fuld gang med at riste skumfiduser
over bålet på terrassen.
En stort tak til aktivitetsudvalget og tak til
alle forældre og andre for den store opbakning til kampe. Det er noget, der betyder
meget.
Susanne og Jan Erik Bergholm
U15 Piger M2 (1999)
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Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Dybbøl IU
Vejle B
Varde IF
Vinding SF
Fredericia FF/KFUM !
Sdr
Omme IF

K
10
9
10
10
10
9

V
9
7
5
4
1
1

U
1
0
1
0
1
1

T
0
2
4
6
8
7

Score Point
43-2
28
27-11
21
19-13
16
17-17
12
7-32
4
1-39
4

Efterår

På trods af en meget smalt U-15 hold i efteråret med blot fire ”rigtige” U-15 spillere og
resten U-14 og til tider U-13spillere til hjælp
klarede vi vores mål - at ende midt i tabellen og blive i Mesterrækken efter jul! Stort
tillykke til de dygtige piger, der har kæmpet
hårdt til træning og udviklet sig over det sidste halve år.
Vi som trænere er utrolig stolte af pigerne,
der alle har udviklet sig meget, siden vi
begyndte i juli. De har en utrolig god indstilling til træning, og på trods af en hård sæson
har de holdt sammen i gode såvel som hårde
tider.
Vi har haft fornøjelsen af at have 3 U-13 spillere med – Julie Lauenstein, Sophia Andersen og Marie Kjølhede - I har gjort det rigtig
godt piger, og vi er rigtig glade for, I har kunnet gøre en forskel for holdet.
Vi har i sæsonen været i pulje med Middelfart, Kolding Q, FC Horsens, Hedensted,
Stensballe & Give.
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U-15 pige M
Bagest fra venstre: Assistenttræner Emma Husted, Laura Schytte, Rikke Troelsen, Frederrikke Kristiansen,
Cecilie Christensen, Eline Gernow, Johanne Andersen, Irma Buco, Caroline Cramer, træner Ib Cramer
Forrest fra venstre: Freja Dørr, Ditte Marie Henriksen, Melissa Gabel, Katrine Stald, Camilla Jørgensen, Freja
Riisberg
U-15 Piger Vest (2000)
11M - Efterår 2014

Pigerne har spillet sig til fine resultater som
4-0 i første kamp mod Hedensted og 2-2 mod
Horsens.
Deres bedste kamp var dog på hjemmebane
mod Kol ding Q, en vigtig kamp for os, for
at vi kunne
beholde en plads i Mesterrækken, og pigerne leverede varen og fik en sejr på hele 3-0!
Vi kommer godt fra start og efter blot 3
minutter får vi straffespark, og Irma sætter den sikkert ind. Vi fortsætter det gode
arbejde, og tingene lykkes for os. Vi holder
det hårde genpres, vi er gode til, og vi bakker
hinanden op. Vi har mange gode chancer de
næste 15 minutter, og efter 30 minutter får
vi endnu et straffespark. Irma sparker igen
og rammer stoplen, men Cecilie følger op og
sætter den sikkert ind i nettet til 2-0.
Stald står sikkert i målet, og forsvarskæden
har aldrig spillet bedre end den kamp. Super
at se, at hårdt arbejde betaler sig!
Selvom Kolding presser os lidt mere i anden
halvleg og kommer til en del chancer, holder
vi hovedet koldt og spiller BIER - Bold I Egne
Rækker.
21 minutter inde i anden halvleg har Eline
et superflot skud udefra, som ryger lige ind
over hovedet på målmanden, og der står 3-0
på måltavlen!
Emma Husted & Ib Cramer
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Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7

MG & BK
Kolding Q
FC Horsens
Vejle B
Hedensted IF
Stensballe IK
Give Fremad

K
12
12
12
12
12
12
12

V
11
9
8
6
4
2
1

U
0
0
1
1
0
0
0

T
1
3
3
5
8
10
11

Score Point
56-7
33
36-18
27
46-15
25
32-27
19
20-42
12
10-33
6
5-63
3

U-13 piger
U-13 pige A forår
Foråret 2014 for U-13 piger har været fyldt
med gode fodboldoplevelser.
Vi startede foråret med at være med i en
træningsturnering, som vi vandt.
I påsken tog U-13 pigerne, Troels, holdleder
Gitte og Anja til Holland. Vi tog fra VB Parken
langfredag kl 06.00 om morgenen og landede i Holland på skolen, hvor vi skulle bo,
ved 17-tiden samme dag. Efter indkvartering
var der hygge og afslapning resten af dagen/
aftenen. Lørdag stod den på fie kampe.
Første kamp var mod det lokale hold ASC
Waterwijk 2. Vi vandt sikkert 6-0. I den anden
kamp spillede vi mod Malmø FC Rosengård,
som vi knebent slog 1-0.
Da vi kun var de tre hold i puljen, skulle vi

møde begge hold igen. Denne gang vandt vi
7-0 over ASC Waterwijk, men tabte desværre
0-2 til Malmø FC Rosengård.
Så gik turen igen tilbage til skolen efter en
kølig dag på stadion. Der blev hygget, leget
Gæt og Grimasser og spillet fodbold mod
nogle drenge indtil sengetid.
Søndag skulle vi spille semifinale mod Greve. Vi tabte vi 0-2, men det var også et godt
hold, vi mødte. Så skulle der spilles om 3. og
4. pladsen. Vi mødte nu atter engang Malmø
FC Rosengård -kampen endte 0-0, og så var
det direkte ud i straffespark. Der trak vi det
længste strå og vandt. Pigerne fik en flot 3.
plads og havde en fin pokal med hjem til
klubben. Tilbage til skolen og begynde at
pakke, for mandag morgen kl 8.30 kom bussen og hentede os.
Hjemturen gik rigtig godt. Pigerne sang
sejrssange og digtede en sang om holdet, så
buschaufføren og de U-15 drenge fra Struer,
som også var med i vores bus, fik hørt vores
sangtalent. Det var en rigtig god tur, vi havde
sammen.

snakket om den weekend, som bare har
givet så meget til pigerne, som de kan bruge,
når de er ude til kamp. Så tusind tak for en
supergod træningsweekend.
Først i maj måned spillede vi semifinale i
Faxe Kondi Pokalen. Vi mødte Haderslev på
hjemmebane, og også den kørte pigerne
hjem med en sikker sejr på 6-3. Så var vi klar
til finalen, som skulle spilles i Bording den
19-05, hvor vi skulle møde Lyseng. VB havde
stillet en bus til rådighed, så spillere og tilskuere kunne følges ad til Bording. Det var
en rigtig god måde at komme til kamp på, så
tusind tak for det til VB!
Pigerne var noget nervøse inden kampestart,
og det var også at se, da kampen blev fløjtet
i gang.
Vi spillede ikke, som vi plejede, og det endte
med et nederlag på 1-4. Vi var meget skuffede, da vi fik sølvmedaljen, men da det kom
lidt på afstand, var pigerne alligevel godt tilfredse over at være kommet så langt i Faxe
Kondi Pokalen.

Den sidste weekend i april, havde Anette
Gernow arrangeret træningsweekend i
Sæby. ( Det er Anettes barndomsby / klub )
Vi tog fra VB Parken fredag eftermiddag og
nåede Sæby ved 18-tiden. Pigerne skulle bo
i klubhuset i Sæby. Anettes mor, som bor i
Sæby, bruger rigtig mange timer i den lokale
klub, så hun sørgede for lækker mad hele
weekenden.
Der blev spillet to kampe lørdag, mod det
lokale drenge- og pigehold. Vi vandt begge
kampe. Søndag mødte vi igen det lokale
pigehold. De havde været ude og hente forstærkning, men det hjalp åbenbart ikke, vi
rendte igen med sejren. Lørdag eftermiddag
var pigerne på stranden, hvor Anette havde
lavet nogle samarbejdsøvelser til pigerne,
som blev inddelt i hold. Alle klarede opgaverne rigtig flot.
Efter hjemkomsten har pigerne flere gange

I april startede turneringen op. Vi var i turnering med Øster Starup/Vester Nebel, Juelsminde/Raarup, Gauerslund, FC Horsens og
Give Fremad. Vi vandt alle kampe, så der
skulle efterfølgende spilles om Jysk Mesterskab i uge 26.
Mandag den 23-06 skulle vi møde Højer i
kvartfinalen. Det var en let vej til semifinalen, for de kunne ikke stille hold, så vi vandt
uden kamp. Vi skulle til Rønde på Djursland
torsdag den 26-06. Pigerne var bare klar til
kamp. De startede rigtig godt, og indtil 15
minutter før tid førte vi 3-0, men så gik det
galt, og Rønde fik udlignet til 3-3. Vi måtte så
ud i forlænget spilletid, 2 x 10 minutter. Her
var det helt klart VB-pigerne, som sad på alt
spillet, men vi fik ikke held til at putte bolden i mål, så der stod stadig 3-3, da tiden var
gået. I den efterfølgende straffesparks

Taktikmøde i fugleperspektiv

U-13 piger i nye paradedragter...
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U13 piger Jyske Mestre

U-13 vinder bronze i Vildbjerg

konkurrence var vi dog helt klart de bedste. Keeper Katrine Stald stod fantastisk og
reddede tre bolde, så vi endte med at vinde
kampen 6-4.

Der var igen i år rekord i antal af deltagere.
10.000 spillere i alt fordelt på 735 hold i 31
rækker. Vores piger var meldt til i A-rækken
for 8-mands hold. 8-mands er det nye spillesystem for U-13 hold og foregår på en
7-mandsbane.
Vi skulle i år overnatte på Nøvlingskov Efterskole, et stykke uden for Vildbjerg, men der
gik heldigvis meget tit busser.
Men hvilke faciliteter! Både Jytte og Troels
fik egne værelser, og pigerne havde to lækre
store værelser til deling og eget bad.
Allerede torsdag aften skulle vi i aktion for
første gang. Vi skulle møde Roslev IK. Denne
kamp blev vores første 8-mands og der skulle
da også lidt tilvænning til. Det var noget helt
nyt at være en mand ”ekstra” på banen i forhold til sidste sæson. Men det lykkedes at få
puttet bolden i Roslevs mål 3 gange i løbet af
de kun 2x15 min. Og da Roslev ikke fik bolden forbi Milla i mål, ja så endte kampen 3-0
til VB.

Nu var vi så klar til finalen om JM lørdag d.
28-06. Kampen mod Team Viborg skulle spilles på neutral bane, og det blev atter engang
i Bording. Vores erfaring fra sidst vi var i Bording til en vigtig finalekamp var ikke så god,
så det var som om, pigerne havde bestemt, at
denne gang skulle de vise, hvor gode de var.
Vi var heldigvis ikke så nervøse som sidst, så vi
spillede vores spil fra første fløjt. Der gik heller ikke længe, inden vi fik sparket den første
bold i mål til 1-0. Og hele kampen igennem
var det os, der sad på spillet. Det blev også til
en flot sejr til os på 6-1. Så det blev lige slået
fast, hvem der fortjente at blive Jysk Mester man kan ikke slutte en forårssæson bedre af!
Samme aften som vi var blevet Jyske Mester,
holdt pigerne, træneren, holdlederen og
forældre afslutning i VB Parken, hvor vi fik
noget lækkert mad. Der blev holdt taler af
Anita (mor til Laura). Troels og holdleder
Gitte. Det var jo sidste kamp med Troels som
træner og Gitte som holdleder, så det var den
helt perfekte afslutning, man kunne ønske
U13 Piger A (2001)

9M - Forår 2014

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B
Gauerslund IF
FC Horsens
Juelsminde/Raarup
Give Fremad
Øster Starup/Vester Nebel IF

K
10
10
10
10
10
10

V
10
6
5
3
2
1

U
0
1
0
1
2
2

T
0
3
5
6
6
7

Score Point
61-7
30
39-23
19
32-35
15
23-41
10
24-43
8
17-47
5

U-13 piger til Vildbjerg Cup
Torsdag den 31. juli drog 10 af VB’s U-13
piger, for andet år i træk af sted til Vildbjerg
Cup.
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Morgenkampe har ellers ikke tidligere været
vores kop te. Men fredag morgen skulle det
åbenbart være anderledes. Her var vi klar.
Troels havde også sørget for, at alle fik godt
med nærende morgenmad. Vi spillede en
flot kamp mod Borup IF, som endte 6-1 til VB.
Dejligt, når vi får lov til at spille det spil, vi
allerhelst vil: hurtigt, flot og offensivt.
Midt på eftermiddagen skulle vi spille vores
sidste puljekamp mod værterne, Vildbjerg
IF’s førstehold. Vildbjergs træner havde kigget os godt ud i de to forrige kampe, så han
havde en game plan klar. En meget enkel
plan - alle 8 spillere på egen banehalvdel,
hvilket fuldstændigt smadrede vores spil. Og
der skulle da også mange af de 2 x 15 min
til, før vi fik puttet bolden i Vildbjergs mål.
Kampen endte 1-0 til VB, og vi var dermed
suveræne vindere af pulje 145 og klar til A
ottendedelsfinalen. Eneste minus var, at Dil-

U-13 pige M
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Sofie Vinther, Julie Iversen, Louise Schmidt, Marie Kjølhede,
Sophia Andersen, holdleder Mie Kjølhede
Forrest fra venstre: Anna Tøndering, Milla Møllegaard, Emma Jacobsen, Laura Andersen, Julie Lauenstein.

ling måtte udgå med en skade, så nu var vi
nede på bare en udskifter

fra U-14. Reglerne er sådan, at man gerne må
have en med fra en årgang over.

Lørdag formiddag skulle vi så møde det
tyske hold TuS Büppel. Her var vi igen klar
og havde også igennem hele kampen styr
på tyskerne. Kampen endte med en sejr på
2-0 til VB, og vi var nu klar til A kvartfinalen
senere lørdag eftermiddag.

A-semifinalen skulle fejres med skumdisco
lørdag aften. Partytøserne fik gjort sig klar
med alt, hvad dertil nu hører. Der blev sat og
glattet hår til den store guldmedalje.
Mens pigerne var til disco, var trænerteamet til hygge hos de forældre, som igen i år
havde lavet en VB camp på den tilhørende
campingplads.
Søndag morgen stod den igen på sund morgenmad forud for den spændende A-semifinale. Semifinalen skulle stå mod, ligesom os,
ubesejrede Ølstykke.
Der skulle ikke gå mange minutter af kampen, før Laura Oksen måtte udgå, da hun
ikke kunne få luft. Så nu var vi nede på ingen
udskifter…
Ølstykke pressede og spillede hårdt. Det
kunne mærkes. Sjællænderne kom foran 3-0,
nu måtte vi sætte en spiller mere ind - men
vi havde ikke flere…! Kampen endte 3-0 til
Ølstykke, og vi skulle nu spille A-bronzekamp.

Fire kampe kunne efterhånden mærkes i ben
og fødder, så i pausen skulle der restitueres i
svømmehallen, næste ligesom de professionelle!
Kvartfinalen skulle stå mod Fårevejle BK, og
her gik det, som det skulle. Vi var klar og fik
lov at spille vores spil. Kampen endte 3-0 til
VB, og vi var dermed klar til A-semifinale.
Et lille minus var, at vi fik endnu en skade.
Winter måtte udgå med en knæskade og var
meget tvivlsom til semifinalen, ligesom Tanja
også døjede med knæet. Og Dilling kunne
slet ikke spille mere i turneringen jo, nu var
gode råd dyre!
Troels og Mie fik af stævnekontoret lov til
at indkalde en spiller. Det var ikke nemt, for
mange af pigerne var stadig på ferie. Men
heldigvis kunne vi få lov til at låne Melissa

Bronzekampen skulle stå mod Sulsted/Vestbjerg. En kamp, vi ville vinde. Vi VILLE med
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U-13 pige B
Bagest fra venstre: Træner Jens Berg, Sarah El-Dabbas, Zahra Haydari, Tanja L. Kristoffersen, Mathilde K.
Dam, Rikke Rosenberg, holdleder Jytte L. Rasmussen
Forrest fra venstre: Sarah Christensen, Siri H. Mørk, Julie Berg, Ida Larsen, Maya Dilling

ind på stadion og få overrakt medaljer og en
pokal til klubben.
Vi var stadig nede med skader, så der blev
byttet rundt på pladserne. Winter kom i mål
- vi håbede, at det kunne skåne knæet lidt.
Det viste sig at holde stik. Vi fik fat fra start
og fik sat os på Sulsted/Vestbjerg. Der gik da
heller ikke mange minutter af kampen, før
vi var foran.
Kampen var spil til et mål, og vi vandt kampen 4-0 og var dermed bronzevindere af
Vildbjerg Cup 2014.
Cuppen afsluttes med en flot indmarch på
stadion, hvor vi fik overrakt medaljer og
pokal.
En super turnering både sportsligt, men
bestemt også socialt.

er vi klart et af landets bedste U-13 hold.
Men er det modsat en af de dage, hvor intet
lykkedes, så er der klart plads til forbedring.
Så en sæson med flotte sejre men også fortjente nedelag. Samlet blev det til en tredjeplads kun 1 point fra andenpladsen.
Mie Wallenstein Kjølhede
U13 Piger M (2002)

8M - Efterår 2014

Kampe, mål og point

K
Hedensted IF
8
Hatting IF
8
Vejle B
8
Erritsø GIF
8
Stensballe IK
8
Øster Starup/Vester Nebel IF 10

V
7
3
2
2
1
1

U
1
1
3
2
3
2

T
0
4
3
4
4
7

Score Point
43-16
22
23-21
10
12-18
9
16-19
8
17-37
6
17-47
5

Mie W. Kjølhede

1
2
3
4
5
6

U-13 pige M efterår
Efterårsturneringen 2014 blev spille- og
resultatmæssigt en blandet gang bolsjer. Vi
skulle spille Mesterrække og var kommet i
pulje med Hedensted IF, Hatting IF, Erritsø GIF
og Stenballe IK. En stærk pulje, som krævede
fokus, hvis kampene skulle vindes. VB-pigernes niveau er højt, og hvis vi rammer dagen,

U-13 pige B efterår
Vi har spillet 8 mands og har været 10 spillere, men det har ikke altid været så nemt
at stille hold. Her har det været dejligt at få
hjælp af Camilla (Mulle)
Vi stod lige pludselig uden en målmand, og
ingen havde lyst til at stå, men til sidst meld-
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te Julie Berg sig - tak for det!
Vi har tabt en del kampe, men ikke stort, I
har haft en fantastisk gå-på-mod, og I er
næsten altid fuldtallige til træning, dejligt!
Nu ser vi frem til en hyggeweekend på VIES
og en tur til Holland.
Tak for i år!
Jens og Jytte
U13 Piger B (2002)

8M - Efterår 2014

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5

Thyregod SF Frem
Jelling fS
Hover IF (1)
Lindved GF
Vejle B

K
8
8
8
8
8

V
5
4
4
3
0

U
2
3
2
0
1

T
1
1
2
5
7

Score Point
33-12
17
20-10
15
15-8
14
17-26
9
13-42
1

U-12 piger og yngre
U-12 pige A forår
Vi var i en stærk pulje foråret, men lod os
dog ikke kue og sluttede sæsonen af på en
flot førsteplads.
Holdet bestod i foråret af følgende spillere:
Milla Mølgaard, Julie Lauenstein, Laura
(Oksen) Andersen, Maya Dilling, Zahra
Haydai, Anna Tønnering, Sophia Andersen
og Marie Kjølhede. Holdet blev ledet af Henrik Lauenstein.
Resultaterne:
VB – Hedensted................. 4-0
VB - Taulov/Skærbæk........ 6-2
VB – BKF............................. 6-3
VB – Strandhuse/Nr. Bjert.. 6-3
VB – Kolding.......................2-0
Hedensted – VB..................5-4
Taulov/Skærbæk – VB........ 2-8
Strandhuse/Nr. Bjert – VB.. 2-5
BKF – VB (kampen ikke afviklet pga. uvejr)
Kolding – VB.......................0-3
Birgitte Andersen
U-12 piger til Madsby Pige Cup 2014
Truppen bestod af: Milla, Julie Berg, Tanja,
Maja K., Siri, Anna, Ida, Dilling, Rikke og
Emma.

Fredag
Her var der afgang fra VB Parken allerede
ved 16.30 tiden, da vi i år ville have det hele
med. Vel ankommet på Erritsø Centralskole
blev vi indlogeret i en gymnastiksal sammen
med Troels’ 2 U-9 hold. Da de fleste andre
hold skulle bo i klasseværelser, følte vi os
noget privilegerede sådan at bo i en gymnastiksal, hvor der bl.a. også var en lille scene,
som specielt U-9 pigerne var flittige til at
bruge.
Efter at have spist de medbragte madpakker
tog vi for første gang bussen ind til Madsby
Parken og Fredericia fF’s baner for at være en
del af indmarchen, hvilket vi havde glædet
os til. Indmarchen i sig selv var dog ikke det
helt store at råbe hurra for, men så havde vi
da fået vist alle, at Vejle B’s piger var ankommet.
Tilbage på skolen hyggede vi os så med masser af forældrekage (tusind tak til forældre),
og hyggeligt samvær med alle de små frække U-9’ere. Ikke alt for sent gik vi så i seng, da
vi skulle noget tidligt op næste dag.
Lørdag
Her var det tidligt op og gøre sig klar, hvilket
heldigvis ikke var noget problem for pigerne. Efter morgenmaden i det store spisetelt
ved Madsby skulle vi være klar til den første
kamp mod Hatting Torsted. Men klar, det var
pigerne nu ikke helt, og vi var lidt på hælene
i 1.halvleg. Efter et par ændringer og lidt
alvorstale i pausen fik vi dog vendt et truende nederlag til det uafgjorte og velfortjente
resultat 2-2.
Så stod den på lidt afslapning, inden vi skulle
møde Brøndby, som det før kampstart virkede til, at vores piger havde noget respekt
for – nok pga. navnet. Men lad det være sagt
med det samme, vi spillede en super kamp
mod et godt hold, som vi virkelig fik sat os
i respekt over for. Det blev en meget lige
kamp, som vi lige så vel kunne have vundet,
men som desværre med lidt for meget held
gik til dem. Vandt vi ikke kampen, så fik vi
derimod nok scoret kampens - og måske
endda også hele stævnets - flotteste mål. Det
var Rikke, som med et langskud fra midten af
banen bankede bolden op under deres overligger. Ærgerligt for Rikkes far og mor, der
var kørt hjem 2 min før!
I denne treholdspulje sikrede disse resultater os en andenplads, hvilket betød, vi kom
i en lidt vanskeligere, men også mere lærerig mellemrundekamp, som skulle vise sig
at blive mod et meget stærkt og vanskeligt
hold fra Slagelse. Efter en meget hård fight
i den kamp, som ind imellem var med noget
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Lykken er en paraply, når det er Madsby Cup

unfair midler fra deres side, gik sejren til dem
med 3-2. Men det skal siges, at selvom vi kom
bagud med 3-1, så forsatte pigerne med at
kæmpe, og efter vores reducering til 2-3, var
det faktisk os, som var tættest på at få udlignet. Det fik vi desværre ikke, men pigerne
havde stor ære af kampen, som de virkelig
kunne tage meget med fra.
Efter denne dagens sidste kamp, tog vi tilbage til skolen for at få et bad og slappe lidt
af. Efter aftensmaden hyggede vi os rundt
på den store skole, og vi fik igen spist noget
mere af den medbragte kage. Igen var vore
piger i godt selskab med U-9 pigerne. Det at
bo sammen på denne måde har helt sikkert
gjort, at pigerne på tværs af holdene har fået
lært hinanden bedre at kende, og det har
givet dem alle en bedre klubfølelse. Rigtig
godt for sammenholdet, og noget, vi håber,
skal gentage sig til næste år.
Søndag
Her skulle vi igen rigtig tidligt op for at
komme ind til Madsby og spise morgenmad,
inden dagens første kamp i B-finalerunden.
Den første kamp var imod AIA/Tranbjerg,
som vi så frem til at møde med stor sindsro
og en god mavefornemmelse efter lørdagens
flotte spil. Men måske vi var blevet lidt for
»selvfede«, sådan at vi på forhånd nærmest
allerede havde vundet kampen i vores hoveder. Det lykkedes os nemlig aldrig rigtigt at
komme ind i kampen, som vi desværre tabte
helt fortjent med 3-0. Herefter var vi næsten
sikre på at ryge ud, på trods af vi havde endnu en kamp tilbage. Teoretisk set kunne vi
stadig gå videre, hvilket dog krævede, at vi
først skulle vinde den anden puljekamp, og
at AIA så skulle tabe deres. Et regnestykke,
vi ikke helt troede på, så kunne pigerne nu
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sætte sig op til kampen mod Odder?! Svaret
var et klart JA!
Mod Odder beviste pigerne en mega stor
moral ved at gå ud og fuldstændigt »nedsable« dem med hele 7-0 i en kamp, hvor alt
bare lykkedes for os, og hvor vi igen havde
lidt af det held, som vi godt kunne have
brugt i fx kampene mod Brøndby og senest
AIA-kampen. Desværre vandt AIA deres
anden kamp, således at vi røg ud. Men det
indtryk, vi stod tilbage med i forhold til fodboldspillet, var helt klart, at pigerne havde
fået en masse god erfaring ved at have mødt
gode hold, som de alle spillede mindst lige
op med. Der blev vist takter, som lovede virkelig godt for fremtiden.
Alt i alt var det en rigtig hyggelig tur og med
rigtig meget godt spil - på nær AIA kampen
- og så var der gode billeder af os i avisen!
Fra Jytte og Claus skal der lyder en kæmpe
tak til pigerne for en super tur, og til forældrene for god opbakning - og gode kager…!
Jytte Lundum
U-9 og U-10 piger
Så er endnu et år gået med en flok superpiger, der bygger på hver gang.
Vi spillede op til sæsonen flere indendørsstævner med mange fine resultater. Selv om
vi ikke vandt hver gang gik de altid fra stævnerne med et megastort smil på læberne!
Fra d. 06. til d. 08. juni deltog pigerne i Madsby Pige Cup. Det var første gang for nogle
af pigerne, at de skulle til et overnatningsstævne, så der var et par sommerfugle i nogle maver, men det tog pigerne i stiv arm og
klarede det til et 12-tal. Der var igen, igen,
igen stor opbakning fra forældrene med

diverse gøremål som f.eks. kage og overnatningshjælp. Stævnet blev en stor oplevelse
for pigerne, og på banen klarede de sig fint
med rigtig mange vundne kampe. En god og
lærerig weekend for pigerne.
I turneringen gik det også godt, måske ikke
så meget resultatmæssigt som udviklingsmæssigt. De aftaler, vi laver, holder I, og I
bruger de ting, vi træner i kampene. Det er
dejligt, når en af jer lige laver en pull push
eller en step over eller et cut i kampene, og
at I altid har et smil på.
Sidste stævne inden sommerferien var VB
Pige Cup. Også her viste pigerne super
humør og super fodbold.
Efter en vel overstået sommerferie tilmeldte

vi to hold i U-9 og et i U-10 A i turneringen,
så de kunne blive matchet lidt bedre. Og det
har givet pote. Alle tre hold viser rigtig flot
sammenspil og hjælper hinanden på banen.
Det er en fryd at se pigerne spille.
Igen har vi været indløbspiger til et par kvindelandskampe på Vejle Stadion . Og der er
bare stil over det, når de står der. Og jeg kan
kun sige det igen og igen og igen: Det er et
super kuld pigespillere, der er på vej frem –
med masser af tekniske kvaliteter.
En stor tak til alle forældre for deres store
opbakning både til pigerne og undertegnede.
Troels og Jens

Glade VB-spillere fejrer sejren over AC Horsens.

155

U-9 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Josefine Christensen, Katrine Lautrup, Finja Knauf, holdleder Lone Berg
Forrest fra venstre: Celina Setnik, Helena Thorup, Amalie Kristoffersen, Lærke Berg, Naja Vangsgaard

U-10 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, træner Jens Berg, Minell Thorlak, Finja Knauf, Sophie Rønnow,
Josefine Christensen, Katrine Lautrup, holdleder Lone Berg
Forrest fra venstre: Sophie Amalie Sørensen, Lea Faltum, Lærke Berg, Helena Thorup, Celina Setnik, Naja
Vangsgaard, Merle Malberg
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DBU's Pigeraketten
16. juni havde VB endnu engang besøg af
DBU’s Pigeraketten. 66 piger havde fundet
vej til VB Parken, og de blev i år budt på et
lidt anderledes koncept end normalt. DBU
havde lyttet til klubbernes input og havde
gjort en del af arrangementet mere fodboldrelateret - mere lig den virkelighed, evt.
nye fodboldspillende piger vil finde ude i

klubbernes fodboldmiljøer.
Friske piger fra VB’s U-13 og U-15 afdelinger
stillede sig som sædvanlig til rådighed som
rumvæsener og var sammen med VB-ledere,
som sørgede for frugt etc., med til at give
deltagerne en sjov aften.
Ole Kristensen
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VB Pige-Cup
VB Parken summede af liv i weekenden d.
28.-29. juni, da anlægget – begunstiget af
dejligt vejr - lagde græs til VB Pige Cup om
lørdagen og VB Drenge Cup om søndagen.
Mens Pige Cup’en løb af stabelen for tredje
gang, var det første gang, drengene overtog
scenen om søndagen, men også her viste der
sig at være et marked for et sådant afslutningsstævne allersidst på forårssæsonen.
Lørdag gæstede 47 jyske hold anlægget i Lysholt – spændende fra U-8 til U-12. Vinderne
af de enkelte rækker i VB Pige Cup blev:
U-8 A: HOG Hinnerup 1. U-8 B: VB
U-9 A: Løjt. U-9 B: HOG Hinnerup
U-10 A: FC Horsens 1. U-10 B: Lyseng 2
U-11 A: Mejrup. U-11 B: Østbirk
U-12 A: Lyseng. U-12 B: Fredericia KFUM
Også drengene afviklede rækker fra U-8 til
U-12. 59 hold deltog, og vinderne blev:
U-8 A: Young Boys Børkop (Gauerslund IF).
U-8 B: Kolding IF

En herlig weekend med fyldte parkeringspladser

Vinding-piger holder taktikmøde
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U-9 A: Sædding-Guldager IF 2. U-9 B: Lyseng
U-10 A: Måbjerg IF. U-10 B: Gauerslund 2
U-11 A: VB 1. U-11 B: Esbjerg fB
U-12: VB
Det store arrangement over en hel weekend
kunne naturligvis ikke lade sig gøre uden
frivillige hænder. Mange af klubbens medlemmer, forældre etc. var således involveret
som dommere, cafeteriehjælpere, målflyttere m.m.
Det var dog en udfordring at skaffe dommere
nok til de mange 5- og 7-mands baner, så det
er stævnearrangørernes håb, at endnu flere
frivillige vil melde sig under fanerne næste
år, når VB atter kalder til stævne. Det frivillige foreningsarbejde har altid været en af
hovedhjørnestenene i dansk kultur og noget,
vi skal værne om og støtte op omkring, og
det er vigtigt, at alle er bevidste heromkring.
Ole Kristensen

Kamp om bolden, så hestehalen flyver

Nogle gange kan man blive så glad, at man
simpelt hen MÅ slå en vejrmølle

Programsælgere

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

Tommy
andersen

– alt i årstidens
fisk og vildt

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

Havnens Fiskehus
telefon:

75 82 20 43
75 82 84 44

E-mail:
tommya@andersen.mail.dk
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Pudsigheder fra divisionsholdet
Brødrepar fra Vinding SF på divisionsholdet
- Niels og Ole Bisp Rasmussen på banen i udekampen mod Hobro

Da VB den 21. maj vandt 3-2 i udekampen
mod topholdet i NordicBet Ligaen, Hobro,
var det med et brødrepar på banen for første
gang i mere end 17 år. Storebror, 20-årige

Niels Bisp Rasmussen, begyndte på banen,
mens 17-årige Ole Bisp Rasmussen blev indskiftet i sidste minut, da VB skulle forsvare
føringen på 3-2. VB reddede kastanjerne
ud af ilden i de sidste minutter af en hektisk overtid og kunne notere en fortjent sejr
mod de senere oprykkere. Sejren blev sikret
på mål af Kristian Gaarde og Andreas Albers
Nielsen, mens det var Hobros målmand Jesper Rask, der var uheldig at score i eget net
til 2-0.
Senest VB stillede op med et brødrepar i
samme kamp, var den 3. november 1996.
I udekampen mod AGF – som blev tabt 2-1
– blev Thomas Fig indskiftet var 2. halvlegs
start, mens Henrik Fig kom på banen efter
72 minutter. Niels og Ole Bisp Rasmussen er
begge kommet til VB fra KUV-samarbejdsklubben Vinding SF.
Lars Christensen

Johannes Madsen ind og ud i Hobro
- VB-spiller blev både ind- og udskiftet i udekampen mod Hobro
Da VB vandt 3-2 i forårets udekamp mod
Hobro, måtte den i FC Midtjylland lejede
offensivspiller Johannes Madsen opleve både
at blive skiftet ind og ud. Efter 67 minutter
kom Johannes Madsen på banen for Kaimar
Saag, men i det 90. minut måtte han lade
sig udskifte med den 17-årige debutant, Ole
Bisp Rasmussen. Johannes Madsen forlod
banen med en skade og nåede 23 minutter
på banen. Senest en VB-spiller måtte lad sig
ind- og udskifte i samme kamp, var den 16.
august 2009. Dengang kom Adeshina Lawal
på banen fra 2. halvlegs start i udekampen
mod Hvidovre, men måtte se sig skiftet ud i
kampens sidste minut. Tidligere er det samme hændt for Issey Nakajima-Farran (2006),
Tommy Knudsen (2002), Nicolai Jørgensen
(2001), Michael Madsen (2000) og Jesper
”Krølle” Mikkelsen (1996).
Lars Christensen
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VB's direktør Henrik Tønder sagde farvel

Efter små ti år i Vejle Boldklub havde Henrik
Tønder sidste arbejdsdag den 31. marts
Af: Lars Christensen
Henrik Tønder kom til Vejle Boldklub som
salgschef i efteråret 2004 fra SønderjyskE.
Senere blev Henrik Tønder klubbens administrerende direktør, en post han sad på frem
til sin opsigelse. Henrik Tønder var med i ti år
i Vejle Boldklub, hvor han var med til at sætte håndgribelige aftryk. VB rykkede sig på
mange parametre. Fra et gammelt stadion til
et nyt, fra Nordre Stadion til VB Parken, fra
VB til VBK og tilbage igen og fra 1. division
til Superligaen, men placeringen i den bedste
række blev aldrig permanent, og siden 2009
har Henrik Tønder været direktør for en klub
i 1. division.
Da VB i januar 2014 præsenterede klubbens
kommende aktieemission, var det samtidig
med beskeden om, at Henrik Tønder ville
afslutte de igangværende opgaver og med
udgangen af marts udtræde af virksomheden.
En klub i udvikling
Ved sin opsigelse udtalte Henrik Tønder:
- Jeg vil gerne sige tak for de 10 bedste år i
mit arbejdsliv. En tid, der har været præget
af et stærkt samarbejde med utroligt dygtige
og passionerede mennesker. I al sin enkelthed føles det som et privilegium at have
været en del af et fællesskab i en klub med
en helt særegen historie i dansk fodbold. I
lyset af ovennævnte har det været vanske-

Tommy 'Kuglepen' Poulsen, VAF, i stiligt blåt var
også kommet til reception for at hilse på

ligt at tage beslutningen. Tidspunktet i mit
liv er imidlertid kommet, hvor der skal ske en
arbejdsmæssig forandring.
- VB har i min tid i klubben været en klub i
udvikling forstået på den måde, at vi i dag
sidder i nye rammer og nye faciliteter på
Vejle Stadion og i VB Parken. Vi er som klub
bogstaveligt kommet op i en anden liga. Vi
er blevet mere professionelle. Vi har fået et
rigtig fint setup og et fantastisk stadion. Jeg
kunne selvfølgelig godt ønske mig, at vi også
spillede i Superligaen, men alt andet det er i
hvert fald Superliga, sagde Henrik Tønder til
klubbens hjemmeside, inden han fortsatte:
- Jeg siger farvel til et VB, som er back to
basics med stor fokus på talentudvikling og
en klar sportslig treårsplan. Det er et VB,
hvor der er spændende kommercielle initiativer i gang i et stærkt netværk og en stærk
forretning. Det er også et VB, hvor der er en
sportslig strategi og et setup, der er tilpasset
til den række, vi spiller i, men med ekstrem
meget, der peger fremad i den rigtige retning. Vi har dygtige fodboldspillere og en
dygtig sportslig ledelse. Jeg synes på mange
måder, at Vejle Boldklub er en klub, som
efter en svær tid er på vej frem igen.
Lars Skous betydning
- Der var været både op- og nedture i min tid
i klubben. Hvis vi begynder med den største
skuffelse, så kunne det være, at vi missede en
oprykning eller rykkede ned fra Superligaen.
Det har i hvert fald gjorde ondt og har også
haft konsekvenser for virksomheden, så det
hører med til nogle af de skuffelser, jeg trods
alt har haft i Vejle Boldklub. Det, jeg er mest
stolt over, er i realiteten ikke en enkelt ting.
Det er egentlig, at jeg har fået lov til at være
en del af klubben i lang tid og har været så
privilegeret at have haft en flok medarbejdere og en flok kolleger, der har trukket på
samme hammel. Det er jeg stolt over at have
været en del af.
Du har været her i ti år, er der nogle personer, der har betydet noget specielt for dig i
din tid i Vejle Boldklub?
- Det har langt hovedparten af de personer,
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jeg har haft omkring mig. Jeg har været kolleger med og mødt, men hvis jeg skal nævne
en person, så vil jeg nævne formand Lars
Skou af den simple årsag, at han har været
den person, der har været min sparringspartner igennem den tid, jeg har været her. Han
har også været den person, der har troet på,
at jeg kunne stå i spidsen for Vejle Boldklub.
Det er let nok at få opbakning, når tingene
kører derudaf, men han har haft en sjælden
evne til også give opbakning, når jeg har
lavet fejl. Det er jeg dybt taknemmelig for.
Så Lars Skou har haft en helt speciel betydning for mig, men han har også haft en helt
specielt betydning for klubben, for uden Lars
Skou, så var der ikke en klub på dette niveau
på Vejle Stadion med den stab, der er her nu.
Så ham skylder jeg meget, og klubben skylder ham meget.
Tønder ser mulighederne
Vejle Boldklubs formand Lars Skou udtalte i
forbindelse med Henrik Tønders opsigelse:
- En person som Henrik Tønder er meget
vanskelig at finde. Jeg er utroligt glad for, at
jeg igennem 10 år har fået lov til at arbejde
sammen med Henrik, hvor kodeordene har
været åbenhed, tillid og loyalitet. Henrik er
en person, som man kan stole 100 % på. Selskabet har meget at takke Henrik for.
- Jeg tror ikke, at jeg kender en person, der
har mere kommerciel tæft, end Henrik har.
Han er utrolig dygtig og har været med til
at bygge et fantastisk netværk op. Henrik
er altid positiv. Det er typisk for en type som
Henrik, at han ser mulighederne i stedet

Stig Pedersen (th.), FC Fredericia, havde gave med
til receptionen. Per Olesen tjekker årgangen.

for problemerne. Jeg tror mange her (ved
afskedsreceptionen, red.) vil blive overrasket, hvis I vidste, hvor mange negative ting,
der er blevet vendt til noget positivt, fordi
han simpelthen tænker positivt. En fantastisk
force, der har flyttet os utrolig meget, sagde
Lars Skou.
- Henrik Tønder er stærk. Det giver sig selv,
at når man klarer ti år som salgsdirektør og
efterfølgende administrerende direktør i en
fodboldklub som vores, så slider det. Det er
en slidsom branche. Den er ikke kun relateret
til det, vi andre beskæftiger os med i hverdagen, som er nemt. At lave lidt forretning og
tjene lidt penge. Nej, her arbejder vi meget
med følelser. Det er utrolig hårdt, og der er
opture og nedture, men der har du vist, hvor
stærk du er, sagde Lars Skou.

VB-formand Lars Skou flankeret af afgående direktør Henrik Tønder og klubbens nye direktør, Per Olesen,
receptionen på Hotel Munkebjerg den 31. marts.
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OPLEVELSER I VEJLE

MAJ

JUNI

JULI

JELLING MUSIKFESTIVAL

EVENTYR PÅ GODSET

VIKINGEMARKED I JELLING

AUGUST

AUGUST

AUGUST

VILD MED VAND

MUNKEBJERG HILL CLIMB

POST DANMARK RUNDT

SEPTEMBER

OKTOBER

DECEMBER

SPOTLIGHT

VEJLE ÅDAL ½ MARATON

JULEMARKED PÅ TIRSBÆK GODS
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ng til opleve
– din indga

Dette er kun et lille udpluk af de mange oplevelser og events, der finder sted i Vejle og omegn.
På www.oplev.vejle.dk har vi samlet aktiviteter og events – og du kan finde
information om strande, skove, foreninger og meget andet her.
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samarbejdspartnere
AC El-installation ApS

Danske Bank

Restaurant Golfen Fællessletgård

SKOV Advokater

Musikteateret Vejle

Bøje & Brøchner a/s

Jelling Musikfestival

Dansk Firmapension

HTH Køkkenforum

Lastas A/S

Casino Munkebjerg og

Hundsbæk & Henriksen A/S, Rådgivende

Munkebjerg Hotel

Ingeniører

Vingsted Hotel & Konferencecenter

Sport24

Ramirent A/S

Jansson Gruppen A/S

LH Uni Gulve A/S

Jyske Medier A/S

Torvehallerne A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Torvehallerne A/S

Sydbank A/S

BDO Statsautoriseret Revisionsaktiesel-

Nybolig

skab

Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vejle

Andersen Partners, Advokatpartnerskab

Holtum Data A/S

Lido Fitness

Jyske Bank A/S Vejle

R2 Group A/S

Lissau A/S, Vejle

R2 Agro A/S

Quick Info

Vinding Gruppen A/S

Bone's Restauranter A/S

Henriksen Bøger & Papir

Boligbutikken-Vejle ApS

Hummel A/S

Syddansk Erhvervsskole Vejle

René Lauritsen A/S

Billund Trav

Sole Minkfoder A/S

Mediegruppen Reklamebureau A/S

Universal Transport & Flytteforretning

Dan Cake A/S

ApS

Dan Cake A/S

Quattro Clinic

FTZ Autodele & Værktøj A/S

Hedensted Golf Klub

Hornstrup Kursuscenter

EY P/S

LD Handel & Miljø A/S

Restaurant Neptun ApS

MB Solutions A/S

Bagger-Sørensen Invest A/S

Middelfart Sparekasse

Isabella A/S

P.A. ANDERSEN & SØNNER

Palle Iversen A/S Jern & Staal

Jelling Naturkød

PWC

Lemminkäinen A/S

Forsikringsselskabet Vejle Brand

Ingvard Christensen Aps

af 1841g/S

Vedro ApS

samarbejdspartnere
Colliers International Danmark A/S

Free-Form A/S

Hans Laursen Optik A/S

Frontpeople A/S

Lumiere A/S

Martinsen A/S

Nykredit

Tømrermester

Optimera Vejle A/S

Karsten Høgsborg Petersen ApS

Entreprenørfirmaet Østergaard,

Lindved El A/S

Vejle A/S

Ok A.M.B.A.

MG Stærk A/S

Teknos A/S

TFC Fastfood A/S

Give El

Benett

Comwell Kellers Park P/S

Mediaboost V/ Lene Brøndum

Dagli'brugsen Ødsted

EA Værktøj Engros A/S

Alfred Jensen & Søn A/S

Restaurant Vedelsborg

AUTOHUSET VESTERGAARD

Campex ApS

Din Elektriker

Sports Pharma A/S

Tormax Danmark A/S

Vejle Turisttrafik

Campus Vejle

Tøjeksperten Vestergade

Bredballe Have- Og Anlægsservice

Nortec System A/S

Jobcenter Vejle

LMO

DGI-Huset Vejle

Arbejdernes Landsbank

Hotel Hedegaarden A/S

Add-On Products ApS

Codex Advokater

Anders Andersen's Rengøring

DANSK KreditorService A/S

BSM Reklame

Dansk Ventil Center A/S

Caféen - Den Gamle Arrest ApS

Hoka Tæpper & Gulve ApS

Rambøll Danmark A/S

Idé-Kemi ApS

BRF Kredit A/S

Danbolig

home Vejle

EUROPCAR A/S

Marius Pedersen A/S

Strib Grønt

Nisgaard & Christoffersen A/S

Kiropraktor Lilly Schmidt Davidsen

Sinatur Hotel Haraldskær

KSL Grøn Service A/S

Vognmand Knud Gade A/S

Vejle Kommune

K.G. Hansen & Sønner A/S

Nordic Rentals Holding A/S

Blomsterhuset Karetmagergården

Preben Jørgensen Huse A/S

Den Jyske Sparekasse - Vejle

Kontorkompagniet - Mogens Daarbak

Sannes Malerforretning A/S

Stark Superbyg Vejle

samarbejdspartnere
Tømrermesteren Søren Bak ApS

Falks Flytteforretning ApS

Murermester Ove Larsen

Loyalty Factory

Super Dæk Service - Vejle ApS

Niels Ærø Malerentreprise ApS

JR Maskincenter

G.S.V. Materieludlejning A/S

Hospitech A/S

Digitalhuset

Give Elementfabrik A/S

Holm Frederiksen A/S

Mølgaard Invest ApS

Audi Fredericia

Petrowsky A/S

Bryggen Vejle

STB Byg A/S

Tegllund A/S

Tørring VVS & Pejsecenter A/S

Scandic Vejle

Vejle Firma Idræt

Lokalavisen Vejle

Dansk Indkøb

BankNordik

A/S SportConcept International

Match Racing Denmark

Forzabikes.dk

Føtex

Hotel Vejlefjord

Share It

HostHouse

Caverion

JTT Conveying A/S

JMC A/S, Svane Køkkenet, Vejle

Henrik Christensen A/S

Vestervang Maskinværksted A/S

Kraft Biler Erhverv A/S

Telenor Erhvervscenter

Brdr. Plagborg ApS

Th. Udengaards Metalstøberi A/S

Vognmand Morten Larsen

Ofir A/S

Renseriet.com

Aktiv Fokus

JEVI A/S

Estate Bolig Vejle

Carlsberg Danmark A/S

Rool Denmark/ Bjert Invest

Allan Hansen Automobiler A/S

BDO Statsautoriseret

JK Pavilloner ApS

Revisionsaktieselskab

Geopartner Landinspektører

Birkemose Golf Club

Knutsson VVS A/S

Comwell Kolding A/S

Artusbyg A/S

ATEA

Skala Ejendomme

Fotografen v/ Bo Nielsen

Tømrermester Tommy Andersen ApS

Danplant Planteservice Aps

Skovdal Kro A/S

Kolding Gokartcenter ApS

Århus Jernbane Apotek v/ Bent Hou-

Handelsbanken Vejle Afdeling (7635)

gaard

Alko Print A/S

Vejle Kommune - Erhvervsudvikling

Mølholm Vin & Kolonial V/ Claus Fahlen

samarbejdspartnere
Speakloud

Subway Restaurant, Vejle ApS

Vejle Kommune, Erhvervsudvikling

Give Open Air

Shell Service ApS

B.E.G. Danmark Aps

2Bconnect

Indbo A/S

Advodan Vejen A/S

Coface

Marys Vejle ApS co/Boax Ejendomme

Skævt Reklamebureau

Kolding Golf Club

Jerlev Kro

Jensen Advokatfirma

Tip-Top Tæpperens

Lalandia Billund A/S

B2B supply

Slotssøbadet

Lindved Murerforretning A/S

Bjert Invest A/S

YOUFLY

Flammen

One Revision

Vejle Vulkanisering

FROM Grafisk

Temp Team A/S

amstrup skilte

Tantec A/S

Tekni Clean

Panter Rejser

Svends Autolakering ApS

Jks A/S

Sportigan Kolding

Nordea Liv & Pension

ITD

rcogm reklamebureau as

Guldbrandt Link

IBA International Business Academy

Global Solutions A/S

Sengespecialisten, Vejle

GO DREAM A/S

Vasegårdens Klinikker

Gorilla Park Vejle

Esben Køleservice A/S

Serviceløn A/S

Volkswagen Vejle

nSure A/S

Club Foam ApS

Cafax Horsens

Norstar

HUSET

Medicsport A/S

Pandorakitchen

Skiltestedet Vejle Aps

Biblioteksmedier A/S

Ejner Hessel A/S

Emtelle Scandinavia A/S

Catering Engros A/S

MG Gulve

Palles Bageri

Kjeldgaard Marketing

TREFOR A/S

Margretenborg

medarbejderne

Codan Forsikring

WebDesignCenter

Feel Home Hygebjerg

Erhvervsakademiet Lillebælt

Vejle Byg & Montage ApS

samarbejdspartnere
Renservice

Tømrer Nielsen

TCR Vejle ApS

3p Logistics

BT Rengøring V/ Birgitte Tychosen

4 Fire International

Fysiofocus

tip-top rengøringsservice

REKLAMETANKEN

Harry Andersen & Søn A/S

Maersk training Esbjerg A/S

Bankdata

TeliaSonera Danmark

SGB2B

BEFREE

Ditte Reedtz

PL Sixt

Karins Køkken

SØR Motivation

Elbek & Vejrup A/S

UIV A/S

Rindbæklund

BIERG DESIGN SYNERGY

FRØSTRUPS

FunFirst

IBC Kurser og Kompetenceudvikling

Boscon & Co. ApS

IPW Systems A/S

Dansk Svejse & Rørmontage

VINOBLE

PC Grill & Catering

Tornbjerg Schou ApS

Cafe Wing ApS

Profilrekruttering ApS

LV Sikring

Midtjysk Security I/S

Mette Ullersted

Kellers Park Golf Club

PANAYOTIS Aps

Marcellos`s

VIBSgastro

Jysk Pension

METSÄ TISSUE

AMU Center TUC Syd A/S

Meny Kaffe Kolding

Farvel til Vejle Boldklub
Trofast kommunikationsmedarbejder sagde farvel
I
kølvandet
på
VB’s
økonomiske
genrejsningsplan
i oktober valgte
Vejle Boldklub at
nedlægge stillingen
som kommunikationsmedarbejder
En post, der igennem de sidste 8½ år
var blevet bestredet
af Henning Jepsen.
Den 36-årige journalistuddannede VB-fan
fra Uldum, begyndte i jobbet i april 2006,
men fredag den 24. oktober havde han sidste arbejdsdag på kontoret i Vejle Boldklub.
Om sit farvel til klubben - hvor han arbejdede
sammen med ni cheftrænere, et hav af spillere og oplevede to oprykninger til Superligaen - sagde han til klubbens hjemmeside:
- Jeg ærgrer mig selvfølgelig over ikke at
blive en del af det hold, der skal tage Vejle
Boldklub på en ny og spændende rejse. Når
det er sagt, så har jeg stor forståelse for, at
klubben er nødt til at prioritere sin økonomi
benhårdt, efter at klubbens fremtid er kom-

met på plads. Jeg er glad for, at jeg har haft
det privilegium at være ansat cirka 8½ år i
en fantastisk klub. Min tid i VB har budt på
en lang række store oplevelser, og jeg har
mødt en lang række dedikerede og engagerede mennesker, hvis hjerte banker for VB.
Her tænker jeg på kolleger, frivillige sponsorer, bestyrelsesmedlemmer og fans – tak for
en god tid i et fantastisk miljø. Jeg glæder
mig over, at klubbens fremtid er kommet på
plads, og jeg er sikker på, at VB nok skal finde tilbage til sin rette plads i dansk fodbold,
nu hvor der er ro på Vejle Boldklubs fremtid.
Henning Jepsen har i alle årene sikret, at VB’s
hjemmeside har holdt et højt niveau, der
svarede til en Superligaklubs dækning. På de
sociale medier var VB blandt de første. der
rørte på sig med aktivitet på Facebook og
Twitter. Især på det sidstnævnte medie har
VB været meget aktive, og det har her været
muligt at modtage opdateringer, når VB har
spillet i det ganske land.
Lars Christensen

Mads Bro Hansen stoppede som sportschef
Den 20. oktober
2014 havde sportschef
Mads
Bro
Hansen, 38, sidste
arbejdsdag i Vejle
Boldklub.
Klubben valgte, samtidig med at man
opsagde cheftræner
Tonny Hermansen,
et andet setup for
sporten. Mads Bro Hansen kom til Vejle Boldklub i 2005, hvor han først indtrådte i spillertruppen, men skader gjorde, at han aldrig
nåede i kamp for vejlenserne. I stedet gjorde
klubben brug af den tidligere Silkeborg-,
Haderslev- og AaB-spiller på salgskontoret,
hvor han fungerede indtil juni 2011. Her blev
han udpeget som klubbens nye sportschef.
- Mads Bro Hansen har gennem mere end 3
år gjort et godt stykke arbejde, men grun-

det klubbens økonomiske virkelighed har vi
valgt et andet setup, sagde Gert Eg fra klubbens sportsudvalg.
Mads Bro Hansen blev tilbudt en anden rolle,
men takkede nej efter små ti år i Nørreskoven.
- Jeg er selvfølgelig glad og stolt over, at
klubben har tænkt på mig i forhold til fremtiden og tilbudt mig en rolle i den fremtidige
struktur. Men efter to hårde år synes jeg,
at tiden er kommet til, at Vejle Boldklub og
mine veje skilles, sagde Mads Bro Hansen og
fortsatte.
- Jeg har haft små ti gode år i Vejle Boldklub,
hvor jeg har mødt en række fantastiske men
nesker. Det være sig kolleger, spillere, trænere, sponsorer, bestyrelsesmedlemmer og
fans. VB er en fantastisk klub, og jeg er helt
sikker på, at klubben nok skal klare skærene i
NordicBet Ligaen, og stille og roligt klatre op
i tabellen, siger Mads Bro Hansen.
Lars Christensen
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Vejle  Boldklub - 2 generalforsamlinger
Ekstraordinær
generalforsamling i VB
Tirsdag d. 17-06-14
Ny bestyrelse i VB
Hvor det normalt kun er de obligatoriske
tre ludere og en lommetyv, der bivåner VB’s
generalforsamlinger i amatørafdelingen,
var alle mand af huse denne aften i VB Parken. Efter længere tids bølgeskvulp i den
123-årige klub var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, og så mange VBmedlemmer havde forsaget VM-kampen Belgien-Algeriet til fordel for den demokratiske
proces i foreningen, at generalforsamlingen
måtte udsættes 20 minutter pga. tilstrømningen.
”Nok er nok,” sagde formand Søren Pagh
i sin velkomst som begrundelse for indkaldelsen. Længere tids uro og kritik af bestyrelsens dispositioner havde nødvendiggjort
dette.
”Vemodigt og trist”, sagde Søren Pagh i sin
beretning og slog dermed med det samme

fast, at bestyrelsen ikke ønskede at blive siddende.
Kritikken var blevet så markant, at bestyrelsen ikke kunne sidde den overhørig, om end
Pagh ikke fandt den rimelig.
En del af kritikken var gået på ændringerne
i de økonomiske vilkår for VB Elites bidrag
til amatørafd. Formanden læste op af samarbejdsaftalen og slog fast, at der tidligere
har været ydet lån fra VB Amatør til Eliten
i betrængte situationer. Bestyrelsen havde
derfor med baggrund i klubbens førsteholds
mere permanente ophold i 1. division med
deraf følgende svigtende økonomi accepteret en lempeligere tilskudsordning til amatørerne. Som hjælp til selskabets mulighed for
at genvinde den midlertidig fratagne licens
havde man accepteret en mindskelse af beløbet til Amatør på 300.000 kr. fordelt med
100.000 halvårligt. ”Moderklubben og eliteselskabet er forbundne kar,” som formanden
betonede. Omvendt har Amatør fået mulighed for at tegne bandereklamer m.m., ligesom en række andre samarbejdspunkter mellem de to dele af klubben var aftalt.
Pagh kunne, da regnskabsåret løber til 30-06,
ikke fremlægge et regnskab, men forudså et

Tilstrømningen var enorm, og der var ikke siddepladser til alle, da VB kaldte til ekstraordnær generalforsamling i juni
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mindre underskud. I sit oplæg til et kommende budget havde bestyrelsen lagt op til stort
set uændrede udgifter – dog med en reduktion på cheftrænerposten for første kvindehold med 50.000 kr.
Med undtagelse af for få breddehold var formanden tilfreds med det sportslige niveau i
en klub, som både vil bredde og elite.
Der var en lang række kommentarer til
beretningen. Her et uddrag:
Steen Madsen spurgte, hvorfor det lige var
kvindeafdelingen, der økonomisk må holde
for, ligesom der var kritik fra Rikke Egsgaard
af ansættelsesproceduren i kvinde-/pigeafdelingen. Også Finn Pedersen opfordrede
indtrængende en kommende bestyrelse til at
støtte op om kvindeafd.
Ole Olsen var kritisk over for muligheden for
at finde de frivillige kræfter, der skal til for at
udnytte den med Elite aftalte mulighed for
at tjene penge ved Jelling Festival etc.
Knud Engedal anførte en for optimistisk
budgettering af bandeindtjeningsmuligheder, og Bo Harder efterlyste muligheden for
at lade Elites fuldtidsansatte sælgere sælge
bandereklamerne.
Henrik Jacobsen opfordrede i en kommentar
medlemmerne til at finde glæde i de fine
rammer i VB Parken. ”Vi bør være stolte og
se fremad i stedet for at bekrige hinanden.”
Den afgående næstformand anførte endvidere, at kvindeafdelingen er kostbar.

Iwan Hansen sluttede med at motivere en
applaus for de afgående bestyrelsesmedlemmer.
Bo Harder, Knud Engedal, Jakob Thygesen,
Henriette Eskildsen, Peter Fruergaard Hansen og Børge Hansen blev valgt til den nye
bestyrelse med Knud Engedal som formand.
På vegne af de seks udtrykte Bo Harder
ønsket om VB som et bedre og sjovere sted
at spille. Alle afdelinger skal udvikles, og den
aktuelle medlemsflugt (fra 838 til 701 medl.
siden 2012) skal bremses. Afstanden mellem
Elite og Amatør skal mindskes. VB skal have
de bedste faciliteter, de bedste trænere og
de bedste sociale relationer. Flere mennesker
skal aktiveres, og en tydelig organisationsplan skal etableres. Men Harder lagde ikke
skjul på, at der venter store økonomiske
udfordringer.
Jakob Thygesen forudskikkede også, at livremmen skal spændes ind, men han garanterede en ny åbenhed i klubbens kommunikation.
Knud Engedal forudså et regnskabsunderskud på godt 200.000 kr.
Til slut så Henrik Jacobsen med vemod tilbage på 20 spændende år i VB og hyldedes af
forsamlingen. Klubbens nestor Robert Torntoft kunne afsluttende takke den afgående
171

Henrik Jacobsen, Søren Pagh og Ole Holm takker af på den ekstraordinære generalforsamling

bestyrelse og ønske held og lykke til den
nye, ligesom han nu manede til ro om vores
gamle klub.
Dirigent Hans Jørgen Lund kunne herefter
motivere et VB-leve som afslutning på en
bevæget generalforsamling.
Ole Kristensen

Ordinær generalforsamling i VB
Torsdag d. 28-08-14
Små 40 medlemmer havde fundet vej til klubbens ordinære generalforsamling i august,
hvor formand Knud Engedal indledningsvis
kunne udtrykke mindeord over Poul Erik
Bech og Preben Hager, som begge var afgået
ved døden i det forgangne år.
I sin beretning, som enstemmigt blev taget til
efterretning, kunne Engedal fortælle om en
stabilisering af trænersituationen på Amatørs to bedste hold, idet der var truffet aftale
om forlængelse med Allan Worsøe på herre
serie 2 og Jesper Søgaard på kvindernes 3F.
Cafeteriet var atter overgået til Vennerne,
der var ansat ”vicevært” på anlægget, ligesom lysanlægget på kunststof var forbedret.
Der var af den nye bestyrelse oprettet en
organisationsplan.
Conny Laursen, Knud Engedal og Kurt Kri172

stensen kunne modtage ledernålen for 10 års
tro tjeneste.
Også det af Jakob Thygesen fremlagte regnskab blev enstemmigt godkendt. Det udviste
et underskud på små 400.000 kr.
Som følge af den anstrengte økonomi, blev
en forhøjelse på 100,- kr. af kontingentet
vedtaget.
Alle medlemmer af bestyrelsen var nyvalgt
ved den ekstraordinære generalforsamling
i juni. Børge Hansen ønskede ikke at fortsætte og erstattedes af Kern Lyhne, således
at bestyrelsen nu består af Knud Engedal, Bo
Harder, Henriette Eskildsen, Jakob Thygesen,
Peter Fruergaard Hansen og Kern Lyhne.
Jesper Beck Sørensen er suppleant til bestyrelsen, Niels Ejnar Gammelgaard revisor og
Mads Peter Nielsen revisorsuppleant.
I sin gennemgang af bestyrelsens handlingsplan kunne Bo Harder forudskikke udvikling
af alle afdelinger, bedre sammenhæng mellem U-19 og senior, bedre samarbejde med
Elite, forældreråd på alle ungdomsårgange,
forbedret kommunikation m.m.
Og så kunne dirigent Gert Eg afslutte en halvanden time lang rolig generalforsamling fuld
af optimisme trods den skrantende økonomi.

Dirigent Gert Eg leder slagets gang på VB’s generalforsamling

VB’s bestyrelse: Henriette Eskildsen, Kern Lyhne, Peter Hansen, Bo Harder, Jakob Thygesen og Knud Engedal
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The Crazy Reds 2014

Vejle Boldklubs officielle fanklub
THE CRAZY REDS har haft et travlt 2014, hvor
vi har hjulpet klubben økonomisk igennem
forårets aktieemission, arrangeret inde-DM
for fanklubber og styret Gravesen Corner ved
hjemmekampe. I septembers måneds hjemmekamp mod Skive hjalp vi sammen med
lokale ejendomsmæglere med at finansiere
en gratis øl og vand til de mere end 5.000
tilskuere.
DM for fanklubber
I februar var vi for anden gang værter ved
det officielle DM i fodbold for fanklubber,
”Fair Fans Cup”. Vi havde lejet os ind i hallerne i Hedensted Centret, hvor fanklubber
fra hele landet deltog i den store turnering.
Vi spillede fodbold fra om formiddagen til
sen eftermiddag, inden vi fik kåret et hold
fra AGF Fanclub som vindere af turnering.
Alle de mange deltagere – aktive som besøgende – havde en fin oplevelse, fortæller
vores tilbagemeldinger. I vinter var flere af
vores medlemmer til stede ved divisionsholdets træningskampe, hvor de trods de kølige
temperaturer fik et indblik i holdets forberedelser inden den spændende forårssæson
ventede.
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Flere busser end forventet
Vi har i årets løb haft mange busser af sted
til udekampene, også flere end vi på forhånd
havde forventet. Trods de svingende sportslige resultater har opbakningen til holdet
været stor, og vokalt har vi været dominerende flere steder. I de tilfælde, hvor vi ikke
sendte en bus af sted, har folk været gode til
at finde sammen i privatbiler og køre til kampene. Vi har således været repræsenteret på
tribunerne, hver gang holdet har spillet, om
det har været på CASA Arena i Horsens en
lørdag i marts eller en tidlig tirsdag aften til
pokalkamp i Vejgaard. Det skal vores medlemmer have stor ros for.
Aktieemission og overlevelseskamp
Vi samlede 75.000 kr. ind ved aktieemissionen
i foråret, blandt vore sponsorer, medlemmer
og i fanklubben. Det var vi meget stolte af,
og vi var blandt de største aktører, der støttede emissionen. Vi fik gode tilkendegivelser
fra klubben omkring vores bidrag. Desværre
var den nye sæson ikke ret gammel, da vi fik
beskeden om den vanskelige situation, VB
stod i. Det påvirkede alle vore medlemmer
meget, men heldigvis fik de otte dages overlevelseskamp en lykkelig udgang.

Skivekampen på Vejle Stadion var en fest, og
den stemning og opbakning, der blev skabt
på C-tribunen, ja på hele stadion, varmede
mange VB-hjerter. Til kampen var der en gratis øl og vand til alle tilskuere. Her bidrog vi
med 15.000 kr., mens lokale ejendomsmæglere finansierede resten.
Første år med Gravesen Corner
2014 var det første hele kalenderår, hvor vi
havde ansvaret for Gravesen Corner. Den
oplevelse har været meget positiv for hele
fanklubben, og vi har set en positiv effekt.
Mange fans og tilskuere er forbi inden kampene og ved de øvrige arrangementer, vi har.

Vi har ved udvalgte kampe haft udendørs
servering, ligesom vi har opstillet en merchandise bod. Alt i alt har vi gang i mange
spændende aktiviteter, og vi ser frem til
2015, hvor vi håber på fremgang både på og
uden for banen.
Eneste minus i fanklubben er de svigtende
medlemstal. Vi får flere helt nye medlemmer,
men mister også flere af de faste. I det kommende år håber vi at stabilisere vores medlemstal.
Mads Hansen
formand The Crazy Reds

Daniel Norouzi, Simon Nagel og Christian Sivebæk i kamp på Vejle Stadion.
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VB's Venner
VB’s Venners afholdt generalforsamling i
januar. Der skete ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning, som består af Finn
Vesterled (formand), Mads Peter Nielsen
(kasserer), Hans-Erik Baungaard (sekretær),
Ronnie Nielsen, Jørgen Potempa, Per Mikkelsen, Michael Henriksen og Peter Jakobsen.
Etienne Ebel blev nyvalgt som suppleant.
Kræmmermarkedet 2014 blev i påsken
afholdt for sidste gang på kommunens
såkaldte ”cirkusplads”. Tilslutningen blandt
kræmmerne var lav og meldingen fra flere af
de fremmødte var, at de ikke kommer i 2015,
da pladsen er for dårlig og ikke er egnet til
markedsplads. Trods kontakt til flere medlemmer af Vejle Byråd, er det endnu ikke
lykkedes at finde en løsning. Det blev til et
mindre overskud, der ikke står i forhold til
det arbejde, der skal lægges i at få markedet
afholdt.
Efter VB’s nye bestyrelse tiltrådte, fik VB’s
Venner henvendelse om (igen) at overtage
forpagtningen af cafeteriet i VB Parken. En
forpagtningsaftale blev lavet med overtagelse af cafeteriet pr. 01.09.2014 og løber til
udgangen af 2015.

Som noget nyt, har VB’s Venner stået som
arrangør af Bierfest Vejle 2014 i DGI Huset
i slutning af oktober. Bierfesten er opstået
som et samarbejde mellem Vejle Håndbold
Ungdom, DGI Huset, All Stars-Event og VB’s
Venner. Da det var første gang, festen blev
holdt, blev der sat et mål om, at der skulle
være mindst 400 deltagere. Dette mål blev
nået, og det blev en rigtig festlig aften med
Montanaband og DJ Thunderpower.
VB’s Venner har i samarbejde med Søren Højberg Booking arrangeret Julekoncert i Vejle
Musikteater med Lene Siel og Johnny Logan
i december. Det er mange år siden, der sidst
har været samarbejde med Søren, men nu
håber VB’s Venner at kunne gøre julekoncerter til en tradition. Det vil koncerten i 2014
afgøre.
I 2015 vil VB’s Venner selvfølgelig have fokus
på VB Parken, hvor der løbende bliver lavet
forbedringer, men planlægningen for Bierfest 2015 er også allerede i gang, så VB’s
Venner forventer et travlt 2015. Følg med på
www.vbsvenner.dk.
Hans-Erik Baungaard

VB’s Venners bestyrelse: Bagest fra venstre: Peter Jakobsen, Finn Vesterled, Hans-Erik Baungaard, Jørgen
Potempa, Mads Peter Nielsen, Per Mikkelsen, Ronnie Nielsen, Michael Henriksen
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VB's Seniorklub
I 2014 har der været mange spændende
foredragsholdere til de månedlige møder i
Seniorklubben. Derudover har der også i år
været stor interesse for at blive medlem af
klubben. Af nye medlemmer kan nævnes:
Freddie Hummel, Allan Simonsen, Per Madsen, Erik Rosenlund, Gert Eg, Knud Herbert
Sørensen (2), Paul Mailand og Max Rasmussen. Det betyder, at vi ultimo 2014 nu er 67
medlemmer i Seniorklubben.

Møde den 7. januar 2014

Robert bød velkommen til det første møde i
det nye år, Vi var mødt 47 medlemmer op, og
der var en speciel velkomst til Freddie Hummel som nyt medlem.
Derefter bad Robert os mindes Viggo Jensen,
som døde den 16.1.2013, 85 år gammel.
Allan Simonsen havde ansøgt om medlemskab og blev godkendt.

Generalforsamling

Ole Vedel blev valgt som dirigent.
Første punkt på dagsordenen var formandens beretning, hvor Robert fremhævede de
mange foredragsholdere, der havde underholdt os i 2013 og kunne oplyse, at Poul Erik
Bech på februarmødet ville fortælle om sin
tid i VB og AGF.
Der var også tak til bestyrelsen, aktivitetsudvalget og festudvalget for godt arbejde i
2013. Ligeledes en stor tak til Finn og Ingelise
Larsen.
Preben Birn gennemgik herefter regnskabet
som udviste et underskud på kr. 569,92 og
en formue på kr. 16033,04. Regnskabet blev
herefter godkendt af generalforsamlingen.
Derefter var der genvalg til bestyrelsen, hvor
Robert, Preben og Conny fortsatte. Ligeledes
genvalg til aktivitetsudvalget, hvor Jørgen,
Iver og Jørn fortsatte og genvalg til festudvalget, hvor Otto, Gert og Ole O fortsatte.
Otto blev også genvalgt som revisor.

Bestyrelsen 2014: Fra venstre Conny Laursen,
Robert Torntoft og Preben Birn

Under eventuelt blev kontingentet for 2014
fastsat til kr. 100,00 i seniorklubben og kr.
400,00 til VB, som er obligatorisk for alle
medlemmer af seniorklubben.
Herefter afsluttede Robert generalforsamlingen og takkede Ole Vedel for godt lederskab.
Som sidste punkt på dagens møde fik Norman Knop ordet, og han kunne oplyse at han
den 9. januar fyldte 90 år og derfor gerne ville give en øl til forsamlingen. Norman er VB's
ældste nulevende tidligere førsteholdsspiller.

Møde den 4. februar 2014

Til februarmødet var der mødt 45 medlemmer op.
Robert kunne oplyse, at siden januarmødet
var der to af de yngre medlemmer, der havde rundet de 65 år. Der var flasker til Gert
Roland og Stig Jørgensen.
Derudover kunne Robert oplyse, at tidligere
divisionsspiller Per Madsen og tidligere vinduespudser og oldboysspiller Erik Rosenlund
Jensen havde søgt om optagelse. Begge blev
godkendt uden bemærkninger.
Derefter gav Robert ordet til dagens foredragsholder Poul Erik Bech.

Poul Erik Bech
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Poul Erik fortalte om starten på sin karriere i
Fredericia KFUM med fodbold og håndbold.
Derefter kom han til Skive, hvor han spillede
på Skives 4. divisionshold i fodbold. I forbindelse med udtagelse til Jysk Seriehold blev
han scouted af Ingvard Knudsen Jensen fra
Vejle, som spurgte, om han ikke have lyst til
at komme til Vejle.
Som Poul Erik sagde: »Det skulle jeg aldrig
have sagt ja til - der var jo alt for mange dygtige spillere...!”
I 1967 sluttede Poul Erik som aktiv og startede sin karriere som træner i VB - i starten
dog på venteliste, da der var mange skrevet
op til trænerjobs.
Poul Erik kom også ind på, hvad der skal til
for at udvikle dygtige spillere og nævnte
bl.a. vigtigheden af en dygtig ledelse i klubben, og her blev Ejgil Jensen og Robert Torntoft fremhævet som gode eksempler.
Poul Erik fortalte også om sine mange jobs
for DBU som landstræner for både ynglinge
og juniorer.

nedrykning.
Efter Jørgens spændende foredrag havde
Tommy Troelsen bedt om ordet. Som nævnt
indledningsvis var det første gang, at fem
spillere fra 1958-holdet var samlet i seniorklubben. Tommy fortalte små anekdoter om
hver af spillerne og sluttede af med, at han
var utrolig taknemmelig for de mange oplevelser, som VB har givet ham.

Møde den 4. marts 2014

Møde den 1. april 2014 (Vejle Stadion)

Der blev sat to rekorder i VB's Seniorklub den ene var, at det var første gang i seniorklubbens historie, at hele fem spillere fra
guldholdet i 1958 var samlet, og den anden
klubrekord var, at vi for første gang var over
50 medlemmer samlet.
Indledningsvis bød Robert de to nye medlemmer Per Madsen og Erik Rosenlund velkommen i Seniorklubben. Derudover var der
en flaske til Knud Herbert Sørensen, som i
januar havde rundet de 80 år.
Robert kunne endvidere orientere om, at
aktivitetsudvalget havde været samlet for
at planlægge 2014, og at man havde fået en
invitation fra VB's nye direktør Per Olesen
om at holde vores næste møde den 1. april
2014 på Vejle Stadion, hvor VB gerne ville
være vært.
Herefter fortalte Jørgen Markussen om
starten på sin fodboldkarriere hjemme i
Hjortsvang og om de første fodboldkampe,
som blev spillet på farfarens græsmark. Specielt huskede Jørgen en opvisningskamp i
1969 i Hjortsvang, hvor et udvalgt hold spillede mod VB's Danmarksseriehold med Ejgil
Jensen som dommer. Det specielle, udover at
VB tabte 9-0, var, at det var på den samme
dag og tidspunkt, at Apollo 11 landede på
månen.
Derudover var der en kamp, som Jørgen
huskede som noget helt specielt, og det var
kampen mod Hvidovre den 2. november
1969, hvor VB spillede om at undgå nedrykning til 2. division. VB vandt 4-3 og undgik
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Fem danske mestre fra 1958: Erik Skaaning, Tommy
Troelsen, Knud Herbert Sørensen, Erling Sørensen
og Kaj Johansen

Aprilmødet var henlagt til Vejle Stadion,
hvor VB's nye direktør Per Olesen havde inviteret Seniorklubben til orienteringsmøde. Vi
var over 50 medlemmer, som var interesseret
i at høre om fremtiden for vores klub.

Seniorklubben på besøg hos Per Olesen, VB Alliancen

Per Olesen kom ind på, hvorfor og hvordan
han var kommet i betragtning som Henrik
Tønders afløser. Det var især den økonomiske udfordring, salg, ledelse og hans interesse for sportsmiljøet, der trak, dog med den
tilføjelse at han ikke havde meget forstand
på fodbold.
Per kom også ind på, hvor vigtigt det var at
havde respekt for VB's rødder og historie.
Der var også tid til spørgsmål og gode råd
fra medlemmerne af Seniorklubben bl.a. om
talentudvikling - hvordan kan vi holde på

talenterne - målsætning om at være i superligaen i 2016. m.v.
Afslutningsvis gjorde Per opmærksom på
den igangværende aktieemission, og på
forslag fra Kaj Poulsen blev Seniorklubben
opfordret til at købe aktier for 50 kr. hver. Et
godt initiativ, som fik medlemmernes fulde
opbakning og en glad Per Olesen.

Seniorklubbens Preben Birn overrækker Per Olsen
penge til køb af aktier

Formanden overrakte flasker til Kurt Kristensen i anledning af hans 75-årsdag. Endvidere
oplyste formanden, at siden sidste møde
havde Erling Rasmussen rundet 80 år og Palle
Jensen 65 år.
Ordet blev herefter givet til Ejgil Jensen for
nærmere orientering om tiltag i museet i det
sidste år. Han tog alligevel udgangspunkt i
klubbens stiftelse i 1891 med henvisning
til fødselsdagen et par dage forud. 2014 er
100-året for VB's første titel, nemlig som provinsmester i 1914. Det rakte til spil om landsmesterskabet, men endte med et nederlag
til B 93. Endvidere er den 1. juni 2014 90-års
dagen for indvielse af den første fodboldbane på Vejle Stadion. Begge begivenheder
ville blive markeret på museet med udstilling
i forbindelse med hjemmekampen mod Fredericia FC den 25. maj 2014, og Ejgil opfordrede medlemmerne til at aflægge besøg i
museet på dagen.
Bent Sørensens børn havde til museet bl.a.
foræret det tinbæger, som Bent Sørensen
modtog fra DBU i forbindelse med sin debut
på landsholdet i 1953 som VB's første landsholdsspiller.

Som afslutning på mødet kunne Robert
oplyse, at Gert Eg havde søgt om optagelse
i klubben.
Der var flasker til Norman Knop og Otto
Ejsing for rund og halvrund fødselsdag.

Møde den 6. maj 2014 – VB Museet

Formanden bød velkommen til de fremmødte på det meget velbesøgte møde (52 medlemmer), idet han kunne oplyse, at flaget var
sat frem ved indgangen til museumslokalet i
anledning af VB's 123-års fødselsdag den 3.
maj. En særlig velkomst til det nyeste medlem, Gert Eg.
Mødet blev indledt med mindeord om Poul
Erik Bech, der afgik ved døden den 5/4 2014,
76 år gammel, og Preben Hager, der afgik
ved døden den 20/4 2014 i en alder af 87 år.
Poul Erik Bech var senest aktiv i Seniorklubben på mødet i februar med sit veloplagte
indlæg om sin tid i VB som spiller, ungdomstræner og cheftræner med DM og pokaltitel
som højdepunkterne. Preben Hager var med
fra stiftelsen af Seniorklubben, i en periode
bestyrelsesmedlem i amatørklubben og gennem mange år ansvarlig for den årlige holdfotografering.
Der forelå ansøgning fra Knud Herbert
Sørensen om optagelse som medlem. Han er
spilleren med næst flest kampe på førsteholdet og har været formand for VB's professionelle afdeling.

Johnny Hansen fortæller om sit ophold i Tyskland

Dagens hovedindlæg blev leveret af Johnny
Hansen med 2. afsnit om opholdet i Tyskland
- denne gang om det første år i Bayern München. Johnny var efter perioden i Nürnberg,
hvor oprykning til Bundesligaen glippede,
nærmest på vej tilbage til Danmark, men
Bayern München havde fattet interesse, og
Nürnberg ville gerne sikre sig en salgssum.
Johnny var ligeledes interesseret, og efter
møde med bl.a. Udo Lattek i München (og
ægtefællens accept) var aftalen på plads for
en 2-årig periode. Johnnys hustru fik veer
under afskedskampen for Nürnberg, men alt
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- inkl. flytningen -endte op i en højere enhed.
Starten i Bayern München var ikke mindre
barsk end i Nürnberg med hensyn til træning
og træningslejre, udenlandske kampe i Italien, i Syd- og Mellemamerika og naturligvis
i Tyskland med Bundesliga og pokalturnering. I Johnnys første år i München sluttede
sæsonen med en 2.plads (efter Borussia Mönchengladbach med Ulrik på holdet!). Året
indbragte også det tyske pokalmesterskab.
Johnny spillede sammen med mange tyske
koryfæer i München: bl.a. Sepp Mayer (sovekammeraten), Franz Beckenbauer, Uli Höeness, Paul Breitner, Gerd Müller m.fl.

Møde den 5. august 2014

Møde den 3. juni 2014

Terrassen i VB Parken

Der var mødt ca. 45 medlemmer op til junimødet i VB Parken. Flere medlemmer nød
det gode vejr på terrassen, inden de skulle
høre, hvad VB's cheftræner Tonny Hermansen havde at fortælle.
En veloplagt cheftræner fortalte om, hvorfor
han havde sagt ja til den 3-årige kontrakt
med VB efter godt 6 år i FCM.
Han fortalte om, hvordan hver eneste spiller
og kamp blev analyseret og kom også ind på
VB's problem på hjemmebanen, hvor der på
daværende tidspunkt kun var scoret 15 mål
mod 35 mål på udebane.
Der var også gode kommentarer fra forsamlingen til Tonny om, hvordan de »gamle«
opfattede situationen - både hvad angik spillestil og spillernes indstilling.
Tonny kunne også oplyse, at han på et eller
andet tidspunkt kunne tænke sig at komme
til udlandet.
Som afslutning på mødet overrakte Robert
flasker til Erling og Palle »Hitte«, da de havde rundet, henholdsvis 80 år og 65 år.

Tonny Hermansen fortæller
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Der var mødt 40 medlemmer op til det første
møde efter sommerferien.

Der var velkomst ved formand Robert Torntoft, som kunne byde Knud Herbert Sørensen
– den unge - velkommen i Seniorklubben.
Derudover var der flasker til Iver Schriver, der
den 4. august havde rundet de 65 år.
Robert luftede - i god tid inden generalforsamlingen i januar måned - en kontingentforhøjelse for klubbens medlemmer fra kr.
100,00 til kr. 200,00. Forhøjelsen ville bl.a.
betyde, at hvert medlem ville få VB's Årsskrift gratis.
Under eventuelt fortalte Jørn Larsen lidt om
baggrunden for sin nye bog »På Rejse med
Tjæreborg.«

Møde den 2. september 2014

Robert bød dagens foredragsholder Lars
»Charlie« Mortensen, kendt fra Jelling
Musikfestival, velkommen i Seniorklubben.
Derudover var der en speciel velkomst til de
to nye medlemmer, Max Rasmussen og Paul
Mailand.

Lars »Charlie« Mortensen

Charlie fortalte på spændende vis om sin
opvækst i Vestbyen og om, at navnet Charlie
kommer fra hans karriere i søværnet. Ligeledes kom »Charlie« ind på sin store interesse
for musikken, som startede i ungdomsårene
med gruppen The Saints. I studietiden på
Jelling Seminarium var Charlie medstifter af
bandet Fat Freddie’s Cat, som senere blev til
Charlie & Co.
Ellers var hovedindholdet i foredraget historien om, hvorledes Jelling Musikfestival
opstod i 1989 med 25 frivillige og til nu med
4.500 frivillige og 5 fastansatte. Charlie kom
også ind på de mange oplevelser/anekdoter,
der har været i forbindelse med de mange
solister, der har besøgt Jelling Musikfestival.
Afslutningsvis blev Charlie meget passende
opfordret til at spille sangen »Alle sømænd
er glade…« En stor tak til Charlie for et
spændende foredrag.
Som afslutning på mødet fik henholdsvis
Max og Paul ordet for at fortælle om deres
tilknytning til VB og lidt om deres livsforløb.
Der var også flasker til henholdsvis Finn Larsen, som fyldte 70 år på dagen, og til Per
Madsen, som havde rundet de 70 år i august
måned.

Aulum IF og kom senere til at spille for Herning Fremad, VB, Sturm Graz, Beerschoot og
Kolding IF. Iver kom til Vejle i 1970 og fik stor
succes med dansk mesterskab i 1971 og 1972.
I perioden 1972 til 1975 var Iver professionel
i Sturm Graz, Østrig, hvor han hurtigt blev
fast mand på 1. holdet. Efter en afstikker til
Beerschoot i Belgien, hvor det ikke blev til
den store succes, vendte Iver hjem til Vejle.
Iver spillede 96 kampe for VB samt 5 A-landskampe.
Iver fortalte videre, at han i 31 år var ansat i
Kolding kommune og sad i byrådet i Kolding
i 21 år.
Efter foredraget fik Robert igen ordet og
kunne berette om 3 fødselarer siden sidste
møde. Poul Mailand 70 år, Jens Poulsen 80 år
og sidst, men ikke mindst, Helge Olsen 90 år.

Møde den 7. oktober 2014

Robert bød velkommen til 43 fremmødte
medlemmer. Efter formiddagskaffen fik Iver
Schriver ordet, og han fortalte lidt om sin
tid som professionel fodboldspiller og ikke
mindst om sin tid i Vejle Boldklub.

3 x 90 år. Robert Torntoft, som snart bliver 90 år,
overrækker flasker til Helge Olsen, som er blevet
90, og Norman Knop, der er 90, ser til

I

Iver Schriver fortæller

ver er født i Lemvig, men familien flyttede i
1952 til Aulum, hvorfra de ofte kørte til Vejle
for at se VB spille.
Iver fortalte, at han startede sin karriere i

Jørgen Markussen fortalte om kunstudstillingen i Gårslev, der blev en stor succes og han
var glad for opbakningen fra medlemmer af
VB.
Tommy Troelsen fik sine sædvanlige 2 minutter plus det løse, hvor han fortalte om en
diskussion mellem ham og Erling Sørensen
om holdopstillinger på 1. og 2. holdet i 1957.
Utroligt, at de ikke kunne huske det, det er
kun 57 år siden…

Virksomheds-besøg på Havnemøllerne i Vejle den 9. oktober 2014

Der var desværre kun 8 medlemmer af seniorklubben, der var mødt op til rundvisningen
på Havnemøllerne - der var måske gået kuk i
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tilmeldingerne - men de få, der var mødt op,
fik en flot rundvisning af Bjarne Pedersen på
Europas mest moderne mølle, der blev taget
i brug i sommeren 2008.

Besøg hos Havnemøllerne i Vejle

Vi startede dagen med at se en film om Havnemøllerne og fik fortalt historien om firmaet og den imponerende nye mølle. Bjarne
fortalte, at der var ansat ca. 125 på møllen,
men på hele rundvisningen så vi kun 2 medarbejdere.
På hver etage, vi kom på, fortalte Bjarne om,
hvad der foregik på netop denne etage. Når
man tænker på, at det er korn og mel, der
arbejdes med, var der utrolig rent over det
hele.
Det var godt, at der var elevatorer, for det
gik op og op i den imponerende høje bygning, hvorfra der var en imponerende udsigt
over byen og havnen.
Efter et par timers rundvisning overrakte
Robert Bjarne fra Havnemøllerne et par flasker vin som tak for rundvisningen, og det
var en flok trætte og sultne ældre mænd, der
begav sig hjemad.

Ordinært møde den 4. november
2014

Der var stort fremmøde til årets sidste møde i
Seniorklubben. Der var mødt ikke færre end
57 medlemmer op ud af mulige 67 medlemmer. Robert indledte mødet med at overrække flasker til henholdsvis Paul Mailand (70 år)
og Jens Poulsen (80 år), som havde rundet et
par skarpe hjørner.
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Robert Torntoft med løftet pegefinger overrækker
flasker til henholdsvis Jens Poulsen og Paul Mailand

Robert havde også en løftet pegefinger,
eftersom der på det seneste møde var 6 medlemmer, der ikke havde overholdt reglerne
m.h.t at sende afbud.
Der var ingen foredragsholder på mødet,
men formanden for VB's amatørafdeling
Knud Engedal gav en kort orientering om,
hvordan det var gået klubbens seniorhold.
Der var bl.a. ros til træneren for serie 2 holdet, Allan Worsøe, som det var lykkedes
at spille holdet op i serie 1. Derudover gav
Knud udtryk for, at han ser frem til et tættere
samarbejde med VB Alliancen, vedrørende
talentudviklingen i VB.
Der skal fra bestyrelsens side endnu engang
lyde en stor tak til de mange foredragsholdere som velvilligt har stillet op til vores møder
i 2014. Ligeledes en stor tak til aktivitetsudvalget og udvalget for juleafslutningen for
deres store arbejde i 2014.
Conny Laursen

VB Museet
Museets permanente udstilling i det gamle
klubhus på Vejle Atletikstadion er åbent to
timer før og en time efter VB's hjemmekampe.
I 2014 har museet ved særudstillinger markeret, at VB for 100 år siden blev provinsmester,
og Vejle Stadion for 90 år siden blev taget i
brug.
I november var det 30 år siden, VB vandt
klubbens femte danske mesterskab og DBU's
mesterskabstrofæ til ejendom. I den anledning var spillerne fra 1984 samlet i Vejle og
museet kunne bidrage til festen med en mindre udstilling med bl.a. trofæet i fokus.
Inden de nævnte udstillinger havde man haft
et spændende arrangement i samarbejde
med foreningen ”FestiVejle”. Arrangementet havde titlen ”Fodbold før og nu” med
deltagelse af VB's sportschef Mads Bro Hansen og de to unge divisionsspillere Kristian
Fæste og Denis Fazlagic.
I efterfølgende artikler beskriver VAF-journalist og tidligere VB-spiller, Torben Juhler
samt Conny Laursen udstillingerne og arrangementet.
Museet har haft glæde af mange interesserede gæster. Der er mange klubber og skoler
blandt de interesserede, og i foråret havde
man fornøjelsen at kunne præsentere museet for Maltas kvindelandshold, da det spillede kvalifikationskamp til EM i Vejle.
Museets samling er omfattende, og den bliver glædeligvis større og større, så museumsudvalget, der har fast ugentlig arbejdstid,
har hænderne fulde med at sortere, registrere og opdatere de mange dokumenter, genstande og andre værdifulde gamle arkivalier.
To af museumsudvalgets otte medlemmer er
klubbens to ældste. Norman Knop og Robert
Torntoft. De er begge 90 år. Norman Knop
har som aktiv været med til at vinde to jyske
mesterskaber - for ynglinge i 1943 og senior
i 1947. Han spillede på VB's divisionshold fra

1941 til 1949.
Robert Torntoft har ikke spillet i VB, men han
er den leder i klubbens med størst anciennitet.
Knud Herbert Sørensen fyldte 80 i år. Keld
Hansen gør det i marts næste år.
Knud Herbert kom til Vejle fra Middelfart i
1954 og har været med til VB's oprykning til
1. division 1956, VB's første danske mesterskab 1958 og pokalmesterskaberne i 1958
og 1959. Spillet 187 divisionskampe og fem
landskampe. Keld Hansen har spillet i VB, fra
han var syv år. Spillet 68 kampe på divisionsholdet og to U-landskampe. Han har været
leder og træner i klubben i ca. 20 år.
Ejgil Jensen er 87 år. Han har spillet fodbold
på breddeniveau, siden han var 12 år. Sluttede som aktiv i 1957 og blev sekretær i klubben fra 1959 til 2005.
Mogens Christensen, der er 73 år, har ikke
været aktiv i fodbold, men i badminton, og
han har været formand for SIV. Museet nyder
meget stor gavn og glæde af hans mangeårige samarbejde som sportshandler og leverandør til VB og hans kompetencer i forbindelse med opbygning af udstillingerne.
Museumsudvalgets to sidst tilkomne er
67-årige Jørgen Markussen, der har spillet
324 kampe på divisionsholdet (1. division)
topscorer og 20 A- og U-landskampe samt
65-årige Iver Schriver, der kom til VB fra Herning i 1970 og spillede 96 kampe på divisionsholdet. Fra 1972 til 1974 og 1974-75 professionel i henholdsvis Sturm Graz og Beerschot,
Antwerpen. 11 A- og U -landskampe.
Museumsudvalget er suverænt klubbens
aldersmæssigt ældste og mest rutinerede
udvalg!
Længst tilbage i VB's historie kan de ældste
huske, da VB spillede i den jyske mesterrække og samtidigt i DBU's oprykningsrække til
2. division for mere end 80 år siden!
Ejgil Jensen

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

For 100 år siden gik byen sammen om en
pokal til VB
ved Torben Juhler og Conny Laursen
II disse økonomisk udfordrende tider er der
noget trygt ved at besøge VB museet, der har
gennemført to særudstillinger i år
En pokal skænket Vejle Boldklub af borgere i
Vejle til minde om provinsmesterskabet i fodbold har sin plads på museet. I det blankpolerede sølv dokumenterer inskriptionen byens
følelser for Vejle Boldklub.
”Den pokal er meget aktuel i dag,” siger Ejgil
Jensen og stiller den på plads på hylden i VB
museets udstilling.
Den tidligere VB-direktør hentyder til den
kort forinden gennemførte aktieemission og
til den opbakning, som igen har fået afgørende betydning for klubbens overlevelse
som professionel arbejdsplads.
Med hatten i hånden
VB har de seneste måneder bogstaveligt
talt stået med hatten i hånden i håb om
at få opbakning blandt byens borgere og
erhvervsliv.

Ejgil Jensen med den 100 år gamle pokal i hånden
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Det var ikke nødvendigt, da VB vandt sin
første af mange titler - det første provinsmesterskab.
Det var i 1914, og dengang tog byen selv
initiativ til at forære klubben den historiske
pokal.
”Vi markerer de runde dage, og ud over 100året for klubbens første mesterskab, markerer vi også, at det i år er 90 år siden, at Vejle
Stadion blev indviet,” fortæller Ejgil Jensen.
Vejle Stadion 90 år.
I udstillingen kan man også se et 90 år gammelt ansættelsesbrev, som bærer underskriften fra den første stadioninspektør Vilhelm
Mejer. Han bestred jobbet fra 1924 og 45
år frem, og derfor var det helt naturligt, at
alle tre børn, Carl Hermann, Grethe, der blev
gift med den mangeårige VB-anfører Erik
Skaaning, og Poul Mejer (som er på ottendepladsen over flest spillede VB-kampe), blev
født i klubhuset.
Væltede tælleapparater
VB Museet har fået trykt en folder om udstillingerne, hvor man blandt andet kan læse
om stadions lysanlæg, som ved ibrugtagningen i 1960 blev regnet for at være det bedste
i Nordeuropa.
Den 6. november samme år blev der også
sat stadionrekord med 25.000 tilskuere til en
kamp mod AGF. Der kom så mange, at tælleapparaterne væltede, så folk måtte betale
rundt ved kontrollørerne, fortæller Ejgil
Jensen, det levende VB-leksikon, med begejstring i stemmen.
Stadion overskred budgettet
Kommunale budgetoverskridelser er ikke
kun et nutidigt fænomen. Det var også tilfældet, da Vejle Stadion blev anlagt for 90
år siden. Det viser dokumentationen fra VB
Museets udstilling, hvor det lokale idrætssamarbejde SIV spillede en betydende rolle.
Vejle Kommune havde budgetteret med en
anlægsudgift på 160.000 kroner inklusiv fodboldbane og klubhus. Heraf skulle kommu-

nen selv finansiere de 125.000 kroner, mens
SIV skulle bidrage med det resterende beløb.
Men Vejle Kommune endte med at betale
173.500 kroner, mens det ikke er lykkedes
museumsfolkene at finde ud af, hvor meget
SIV endte med at betale. Eller hvad den
endelige regning for Vejle Stadion blev.
Vejle Stadion var ikke ene om at runde de 90
i år. Det gjaldt også tidligere stadioninspektør Helge Olesen og medlem af museumsudvalget Robert Torntoft, som trods deres
høje alder stadig er nært knyttet til klubben
i nordbyen.

Helge Olsen og Robert Torntoft ved et maleri af det
gamle klubhus

De danske mestre anno 1984 præsenteres på Vejle Stadion i forbindelse med
kampen VB-Viborg

Mesterskabstrofæet

Museumsudvalget:
Fra venstre: Iver Schriver, Robert Torntoft, Knud Herbert Sørensen, Mogens Christensen, Jørgen Markussen,
Ejgil Jensen, Keld Hansen, Norman Knop
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Museumsarrangement sammen med
FestiVejle
Den 26 marts 2014 blev der afholdt et spændende åbent hus-arrangement med FestiVejle som initiativtager. Vejle Boldklubs sportschef Mads Bro Hansen havde et spændende
indlæg med titlen »Fodbold før og nu,« hvor
der blev sat fokus på overgangen fra amatørfodbold til det at være professionel fodboldspiller i Vejle Boldklub.
Mads Bro kom også ind på, hvordan klubben
forener livet som professionel fodboldspiller
med tid til uddannelse. Han blev undervejs
i foredraget sekunderet af de to divisionsspillere Kristian Fæste og Denis Fazlagic, som
begge har spillet i VB's ungdomsafdeling,
inden de kom på VB's førstehold.
Efter en lille pause var det Ejgil Jensens tur
til at fortælle om VB's historie og om, hvorledes VB's museum var bygget op. Ejgil kom
ind på, hvorledes klubben blev etableret som
cricketklub i 1891 og om de »2 guldaldre,«
som VB har oplevet. Han opfordrede Mads
Bro til, at vi snart fik VB's 3. guldalder…
Derefter var der rundvisning i museet, hvor
medlemmerne af museumsudvalget var klar
til at svare på spørgsmål.
Der var ca. 50 mødt op til det spændende
arrangement, og der skal lyde en stor tak til
FestiVejle ved bestyrelsesmedlem Claus Nørøkse for et godt initiativ.
Conny Laursen

Denis Fazlagic, Kristian Fæste og Mads Bro fortæller for tilhørerne

Mr. VB, Ejgil Jensen – stadig en inspirerende foredragsholder
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Robert Torntoft 90 år

Robert Torntoft iklædtes på sin fødselsdag naturligvis en VB-bluse med passende højt nummer

VB’s nestor og stadig aktive leder, Robert
Torntoft, rundede d. 19-11 90 år og kan se tilbage på et langt liv i fodboldens verden
Af: Tommy Poulsen, VAF
Hvis alle mennesker var ligesom Robert Torntoft, var der ingen krige i verden!” Denne
karakteristik kommer fra en af Robert Torntofts nærmeste venner.
Robert Torntoft er det mest venlige og fredelige menneske, man kan forestille sig, og det
er ikke, fordi han har holdt sig i baggrunden,
men han er en mand uden fjender og med en
masse venner.
Onsdag 19. november rundede han 90 år, og
med 58 år som leder er han suverænt på førstepladsen på lederranglisten i VB.
Robert Torntoft er manden, der har alt, men
han har et stort ønske.
- Mit største ønske er at opleve VB i Superligaen igen, siger han.
Det får han ikke opfyldt på selve fødsels-

dagen, men en dansk undersøgelse viser, at
der er mere end 1000 danskere, som i dag er
fyldt 100 år, og det er et hjørne, som Robert
Torntoft har gode muligheder for at nå. Han
er nemlig frisk og rask og har en hukommelse som en 25-årig.
- Vi bliver gamle i min familie. Min storebror
blev også 90, og min søster blev 88. Selvfølgelig kunne det være skønt at blive 100 år,
men mit næste store mål er at blive 95, siger
han med et skævt smil.
Han har aldrig røget, men det med spiritussen siger han nu ikke nej til.
Hans største sorg er, at han har mistet mange
af de gamle venner. Han har været til et utal
af begravelser af gode kammerater.
- Det er underligt at miste gode venner. Jeg
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ved godt, jeg kun er her på lånt tid, men jeg
er glad hver dag, jeg vågner. Hver dag er en
gave, siger han.
Som formand for den lille grundejerforening ”Vænget”, der dækker de otte huse
på Robert Torntofts vej på Kornager i Bredballe, arrangerede han for et par år siden en
cykeltur på 20 kilometer for alle. Han kørte
selv forrest hele vejen, og cyklen står stadig
i entréen og bliver brugt hver dag, når han
skal købe ind.

Nul sygedage

- Jeg har aldrig været syg, og mens jeg arbejdede, havde jeg aldrig en sygedag, siger han
stolt.
For et par år siden fik han grøn stær. Det
betød, at han måtte aflevere sit kørekort.
- Hvis jeg lever længe nok, regner jeg med, at
de opfinder noget, der kan give mig hele mit
syn tilbage, siger han.
Han nærstuderer dog stadig den daglige avis
ved hjælp af en lup og har lært at klare sig.
Han sørger selv for vask og opvask, men
er glad for at have en rengøringsdame på
besøg i en time hver 14. dag.
Robert Torntoft er aldrig sur.
- Jeg er optimist, siger han.
Det gælder også, når han sætter sig på sin
faste plads på Vejle Stadion til hjemmekampene.
- Jeg må erkende, at det ikke er så sjovt som i
gamle dage, men nu har VB fået nogle ægte
VB’ere ind i ledelsen, og jeg har tillid til, at de
nok skal føre VB tilbage til Superligaen. Jeg
håber, jeg får lov at opleve det. Det er folk,
der har forstand på fodbold, og som også
ved noget om økonomi, siger han.
Da Robert Torntoft var UK-chef i 70’erne,
kendte man ikke til økonomiske problemer.
- Det skæppede godt i kassen, når der var
10.000 tilskuere, som betalte entré. Dengang skulle spillerne ikke have løn, men fik
en ferietur med damer hvert år, og Mister VB
Ejgil Jensen var dygtig til at arrangere turene
sammen med vore Toto-kampe. Det var gyldne tider, siger han.

En stemme i natten

Robert Torntoft har haft mange forskellige
hverv i VB. I de første år var han hjælpetræner for Frits Gotfredsen.
- Frits Gotfredsen kunne finde på at ringe på
alle tider af døgnet. En nat ringede telefonen kl. 3. Det var ”Godte”. Hvad laver du,
spurgte han. Jeg var dødtræt og skulle op på
arbejde nogle få timer senere. Jeg svarede
ham: ”Jeg slår græs”. Det glemte han aldrig.
Hvert år, så længe han levede, fik jeg et jule188

kort fra ham, hvor han sluttede med ordene:
”Slår du stadig græs?”
Fra Horsens
Selv om Robert Torntoft er ”rød om hjertet”
som VB’er, kommer han faktisk fra Horsens,
og han var 26 år, før han flyttede til Vejle.
Han spillede både fodbold og håndbold i
HFS.
- Jeg fik kun én kamp på divisionsholdet i
HFS. Det var en sommerkamp mod et udvalgt
oplandshold. Vi vandt, så jeg er ubesejret
som divisionsspiller. Jeg spillede 100 kampe
på andetholdet, og jeg oplevede bl.a. at
have Sophus ”Krølben” Nielsen som træner
i fire dage, mens han var på gæstevisit som
træner i Horsens, fortæller han.
Det var den senere førsteholdstræner i HFS,
Laurids Andersen, bedre kendt som Lause,
der foreslog Robert at blive ungdomstræner
i 1944, og han var bl.a. træner for den senere
borgmester Vagn Ry Nielsen.
Han var selv med på et trænerkursus i Gerlev
og fik en træningsdragt med rigsvåbenet på.
Det gav ham tilnavnet ”rigstræneren”.
- En dag kom en landstryger forbi. Min kone
Ingrid forbarmede sig over ham og gav ham
mad. Da han frøs, gav hun ham også min
røde træningsdragt, så han gik rundt derude
på landevejen og lignede en rigstræner, smiler han.

Fra gul til rød

Robert Torntoft arbejdede i Cyclecompagniet på Søndergade i Horsens. Her blev han
udlært, og hans chef var klar over, at han
skulle videre til et chefjob i en anden by.
- Sønderborg og Aabenraa var muligheder,
men først da jeg fik tilbudt jobbet som førstemand i Vejle, slog jeg til. Det var i marts
1951. I august 1951 kom VB-lederen Orla
Hansen (far til eks-landsholdsspilleren Johnny Hansen, red.) ind i butikken og spurgte,
om jeg ville være assistenttræner i VB. Jeg
sagde ja med det samme. I starten blev jeg
drillet med, at jeg var ”gul”, men der gik ikke
lang tid, før jeg skiftede kulør til rød, erindrer han.
Som ungdomstræner i VB havde han spillere som Erling Sørensen, Preben Thomsen,
Tommy Troelsen, Ulrik le Fevre, Flemming
Serritslev, Tommy Hansen og Allan Simonsen under sine vinger, og i dag møder han
de samme personer til de månedlige møder
i VB’s Seniorklub for gamle VB’ere over 60
år, hvor Robert Torntoft har været formand
siden starten.
Her er Robert Torntoft dog kun den tredjeældste, Norman Knop og Helge Olsen run-

dede 90 år tidligere i år.

Højdepunktet

Det er tiden som UK-chef fra 1971 til 1976,
der står som højdepunktet i hans tid i VB.
- Det var en gylden periode. Vi havde et helt
hold af landsholdsspillere, så det var nemt at
stille hold, men jeg har da også været med til
at sætte landsholdsspillere ned på andetholdet, og det accepterede de uden problemer,
husker han.
- Det var en travl tid. Jeg havde min forretning at passe, men som UK-medlem havde
vi altid to kampe hver weekend. Det kunne
være en serie 4-kamp i Vorbasse om lørdagen
og en divisionskamp i Københavns Idrætspark om søndagen.
De tre øvrige medlemmer af UK, Curt Sørensen, Arne Stockfisch og Preben Thomsen,
havde lige så travlt.
Da Robert Torntoft stoppede som formand
for udtagelseskomitéen, blev han formand
for old boys-afdelingen og har været det lige
siden.
Her mangler han dog stadig en stor DM-titel
i sin samling.
- Vi var i tre DM-finaler og tabte til Næstved,
Herfølge og Lyngby, men vi vandt landspokalfinalen i 1991 med 2-1 over B1901 og
vandt også DM for veteraner i 2009 med sejr
på 1-0 over Køge, siger han med stolthed i
stemmen.

Store oplevelser

Robert Torntoft har haft et rigt liv, hvor han
har oplevet en masse.
Han fik JBU’s legat og var til engelsk pokalfinale.
- Det var, mens Wembley blev bygget om, så
finalen blev spillet i Cardiff. Liverpool slog
West Ham efter omkamp og straffesparkskonkurrence.
Han har set alle VB’s oprykninger - i 1952
mod Odense KFUM, da VB rykkede op i 2.
division - i 1956, da VB rykkede op i 1. division med sejr over B93 i København, og var
selv med som UK-chef til de danske mesterskaber i 1971 og 1972.
- I 1972 havde vi det bedste hold i VB’s historie og vandt ”The Double”. Det var det største, jeg har været med til, siger han.
Han var med på Europa Cup-rejser til kampene mod bl.a. franske Nantes og skotske
Celtic i 1973.
- Selv om vi vandt 1-0 i Nantes og gik videre,
stod vi og græd, fordi Karsten Lund havde
brækket benet, mindes han.
- Da jeg stoppede i VB’s amatørbestyrelse i
2005 sammen med Ejgil Jensen og Erik Meth-

mann, fik vi alle tre en rejse til Island, hvor vi
så Danmark vinde 2-0, og VB’s Thomas Gravesen spillede en rigtig flot kamp. Det var også
en stor oplevelse.

Teknisk fodbold

Robert Torntoft arrangerer stadig rejser til
de europæiske hovedstæder for syv gamle
kolleger i Cyclecompagniet, men det meste
af hans tid foregår i VB’s regi.
Han har stadig sine meninger, når han ser
fodbold, uanset om det er på stadion eller
på tv-skærmen.
- Jeg forstår ikke, at spillerne ikke er bedre
teknisk i dag. De træner syv-otte gange om
ugen. De spillere, jeg havde, der trænede to
gange om ugen i gamle dage, var teknisk
bedre, og de ramte målet, når de skød. Som
tilskuer savner jeg den teknisk gode fodbold
fra gamle dage. Det oplever jeg dog, når jeg
ser f.eks. en kamp mellem Real Madrid og
Barcelona. Det er fodbold, som jeg kan lide
det, siger fodboldelskeren fra Vejle.

ROBERT TORNTOFT

Født 19. november 1924 på Tugthusvej 9,
Horsens (i dag hedder gaden Fussingsvej)
Søn af snedkermester Otto Torntoft, der
havde sit værksted i guldsmed Linds gård på
Søndergade.
Elev på Tordenskjoldsgade Skole.
Kom i lære hos Cyclecompagniet på Søndergade i Horsens i 1939.
1942-1951: Førstemand hos Cyclecompagniet
med fire ansatte.
1951-1972: Bestyrer af Cyclecompagniet i
Vejle.
1972-1988: Ejer af Cyclecompagniet i Vejle.
Gift med Horsens-pigen Ingrid, der døde i
1995.
Børn: Knud, 64 år. Børnebørn: Mark, 30, og
Sabina, 26.
Fodboldkarriere:
100 kampe for HFS’ A-mellemrækkehold.
Dommereksamen 1944.
1944-1951: Ungdomstræner i HFS.
1951-1959: Ungdomstræner i Vejle Boldklub.
1955-1959: Bestyrelsesmedlem i VB.
1962-1984: Medlem af bestyrelsen for VB’s
Venner.
1964-1970: Ungdomstræner i VB.
1971-1976: Formand for udtagelseskomitéen
i VB.
1977-????: Formand for old boys udvalget i
VB.
1979-2005: Bestyrelsesmedlem i VB, heraf
mange år som næstformand.
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1986-1987: Medlem af bestyrelsen i VB A/S.
1993-????: Medstifter og stadig formand for
VB’s Seniorklub.
Resultater som fodboldspiller:
Oprykning med HFS som spiller fra A-rækken til mellemrækken
i 1949.
Aktiv fodboldspiller i HFS, men spillede
ingen turneringskampe for VB.
Resultater som leder i VB:
Dansk mester med VB 1971 og 1972
Pokalvinder med VB i 1972, 1975 og 1977.
Pokalvinder, old boys, med VB i 1990.
Fire gange vinder af jysk pokalturnering, old
boys, VB.
Tabende finalist 1991, landspokalen for old

boys.
Tabende finalist i DM for old boys tre gange,
5-4 til Herfølge,
1-0 til Næstved, 9-1 til Lyngby.
Jysk mester som 80-årig manager for VB’s
old boys hold i 2005 og ældste jyske mester
i JBU’s historie.
Jysk mester for old boys 1991, 1995, 2001 og
2005.
Hæder:
Faxes Rejselegat 1981, JBU’s sølvnål 2000,
DBU’s sølvnål 2001, JBU’s rejselegat 2006 til
den engelske pokalfinale i Cardiff.
VB’s sølvnål i 1965, VB’s guldnål 1984.

Der er
friske nyheder på
www.vejleboldklub.dk
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Spillerranglisten - antal kampe
Gert Eg.................................. 509

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

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

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

Knud Herbert Sørensen (2).. 476

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

Jonatan Neftali..................... 132

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jørgen Markussen................ 324

Knud Herbert Sørensen (1).. 187

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

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

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

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

Jørgen Bach Andersen......... 127

Denis Fazlagic......................... 95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poul Erik Østergaard............ 289

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

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

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

Erik Skaaning........................ 286

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

Azer Busuladzic.................... 121

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knud Nørregaard................. 175

Andreas Albers Nielsen........ 118

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

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

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

Kristian Fæste....................... 118

Jacob ”Taz” Sørensen............ 88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gunnar Jørgensen................ 160

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thomas Mikkelsen.................. 78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erik Marxen.......................... 101

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stig Olsen................................ 72
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Lars-Peder Pedersen................ 72

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

Bent Blom................................ 39

Jens Ørgaard............................ 29

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

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

Carl Lundsteen......................... 39

Mogens Nielsen....................... 29

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

Jørgen Jørgensen.................... 52

Aage Christensen.................... 39

Kaimar Saag............................. 29

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

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

Niels Ejner Gammelgaard....... 39

Danny Jung.............................. 29

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

Chr. Høgni Jacobsen................ 51

Justice John Erhenede............. 39

Thorkild Knudsen.................... 29

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

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

Preben Elkjær.......................... 39

Eduard Demenkovets.............. 28

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

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

Claus Jensen............................. 39

Carsten Hemmingsen.............. 28

Steen Juulsen........................... 68

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

Jens Jensen.............................. 38

Magnus Jensen........................ 28

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

Jørgen Nielsen (2).................... 49

João Pereira............................. 38

Henrik Bøgebjerg.................... 28

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

Theis Rasmussen...................... 49

Andreas Moos.......................... 38

Lars Madsen............................. 28

Brian Priske.............................. 67

Niels Bisp Rasmussen............... 49

Kern Lyhne............................... 38

Palle Just.................................. 28

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

Kristian Gaarde........................ 48

Kim Olsen................................. 37

Axel Mortensen....................... 28

Martin Borre............................ 66

Keld Meyer.............................. 48

Helge Jensen............................ 37

Kristoffer Johannsen............... 27

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

Jacob Olsen.............................. 48

Mikael Rynell........................... 37

Sedin Alic................................. 27

Lasse Kronborg........................ 64

Chris Sørensen......................... 47

Morten Bech............................ 36

Egon Therkelsen...................... 27

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

Harry Andreasen..................... 47

Leif Sørensen........................... 36

Anders Post Jacobsen.............. 27

Goodwin Antwi....................... 63

Hans Junker............................. 47

Derrick Nissen.......................... 36

Svend Eg.................................. 27

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

Tommy Schram........................ 46

Torben Westmark.................... 36

Philip Lund............................... 27

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

Gunnar Petersen...................... 46

Jacob Bresemann..................... 36

Oluf Sjørup.............................. 26

Nicolaj Agger........................... 60

Bo Harder................................. 46

Oliver Thychosen..................... 35

Allan Gaarde............................ 26

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

Carl Aage Sørensen................. 46

Peter Matzen........................... 35

Chris Hermansen..................... 26

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

Peter Ankersen........................ 46

Bent Christensen..................... 34

Julius Hansen........................... 25

Christian Sivebæk.................... 60

Pablo Piñones-Arce................. 46

Torben Luxhøj.......................... 34

David Vidarsson....................... 25

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

Christian Christiansen............. 45

Morten Haastrup Jensen......... 34

Aage Sickmann........................ 25

Jeppe Andersen....................... 60

Torben Juhler........................... 45

Adda Djeziri............................. 34

Michael Blom........................... 25

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

Henning Andersen.................. 45

Peter Degn............................... 34

Johnny Hansen (2)................... 24

Jørgen Albrechtsen................. 59

Vagn Særmark......................... 45

Henrik Toft............................... 34

Hakan Redzep......................... 24

Allan Olesen............................ 59

Otto Petersen.......................... 45

Alan Hansen............................ 34

Adolf Petersen......................... 24

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

Flemming Andreasen.............. 45

Christian Petersen................... 34

Rene Schmidt........................... 24

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

Henning Rasmussen................ 44

Carsten Jensen......................... 33

Chidi Dauda Omeje................. 23

Henrik Bødker......................... 58

Issey Nakajima-Farran............. 44

Jesper Holdt Jensen................. 33

Lars Villadsen........................... 23

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

Mogens Pladsbjerg.................. 44

Jan Hoffmann.......................... 32

Claus Frandsen......................... 23

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

Viljormur Davidsen.................. 43

Kaj Hansen............................... 32

Steen Mikkelsen...................... 23

Marc Pedersen......................... 56

Daniel Norouzi........................ 42

Nikolaj Hust............................. 32

Troels Rasmussen..................... 23

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

Jesper Ljung............................. 42

Tommy Christensen................. 31

Jonas Halling Frederiksen....... 23

Jens Berthel Askou.................. 54

Jan Larsen (2)........................... 41

Thomas Kousgaard.................. 31

Michael Jørgensen.................. 22

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

Tage Hveisel Hansen............... 41

Hans Sielemann....................... 31

Martin Pedersen...................... 22

Ingvard Knudsen-Jensen......... 54

Mathias Hansen....................... 41

Kello Hansen............................ 31

Henrik Raben........................... 22

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

Carl Johnsen............................ 40

Thomas Røll............................. 30

Denny Andersen...................... 22

Nicolai Jørgensen.................... 54

Brian Sandholt......................... 40

Egon Skov................................ 30

Christian Lundberg.................. 22

Anders Nordstrøm................... 53

Kenneth Brylle......................... 40

Rasmus Hansen........................ 30

Kaj Sørensen............................ 22
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Arne Stockfisch....................... 21

Michael Madsen..................... 14

Søren Jensen (2)....................... 9

Carsten Siersbæk...................... 6

Johnny Madsen...................... 21

Carl Rasmussen....................... 14

Bent Andersen.......................... 9

Bjarne Clemmensen................. 6

Egon Ibsen.............................. 21

Jesper Christiansen................. 14

Nikolaj Christensen.................. 9

Jesper Madsen.......................... 6

Niels Præstegaard.................. 20

Ole Bisp Rasmussen................ 14

Thoudahl................................... 9

Danilo Arrieta........................... 6

Ibrahim Salou......................... 20

Wassim El Banna.................... 13

Trond Bjørndal.......................... 9

Rene S. Andersen..................... 6

Christian Jørgensen................ 20

Henrik Olesen......................... 13

Thomas G. Christensen............. 9

Ole Andersen............................ 6

Martin Andersen.................... 20

Allan Dyring............................ 13

Jens Ole Andersen.................... 9

Henrik Andersen...................... 6

Rune Ertsås............................. 20

Jonas Faaborg......................... 13

Peter Løwenstein...................... 9

Søren Mehl............................... 6

Willy Scheepers....................... 20

Gunnar Schmidt...................... 12

Thomas Gill............................... 9

Brian Pedersen (2).................... 6

Lennart Lynge Larsen............. 19

Max Rasmussen...................... 12

Rolf Toft.................................... 9

Thomas Sørensen..................... 6

Simon Nagel........................... 19

Henrik Lund............................ 12

Jørn Simmenæs........................ 9

Osvald Andersen...................... 6

Arthur Bressendorff............... 19

Edu Silva.................................. 12

Oluf Andersen.......................... 8

Palle Jensen.............................. 6

Knud Baun Christensen.......... 19

Bent Sørensen (2)................... 12

Gerard Aafjes............................ 8

Rodolfo Dos Santos Soares...... 6

Kim Fogh................................. 19

Kaj Andersen.......................... 12

Preben Hald.............................. 8

Stig Jørgensen.......................... 5

Karsten Pedersen.................... 18

Arne Peter Sørensen.............. 12

Poul Erik Bech........................... 8

Stephen Lowe........................... 5

Per Frederiksen....................... 18

Axel Petersen.......................... 12

Knud Lund................................ 8

Poul Erik Bækgaard.................. 5

Axel Madsen........................... 18

Kent Olsen.............................. 12

Nikolaj Hagelskjær................... 8

Poul Mølgaard.......................... 5

Jonas Hebo Rasmussen.......... 18

James de la Motte.................. 12

Jeppe Hansen........................... 8

Dipsy Selowane........................ 5

Torben Knop........................... 17

Anders Clausen....................... 12

Henning Pedersen.................... 8

Evariste Dibo............................. 5

Ulrik Lindkvist......................... 17

Baba Collins............................ 12

Ejner Friis.................................. 8

Carsten Holm............................ 5

Michael Stryger...................... 17

Greg Schwager....................... 11

Markussen................................. 8

Flemming Trøst Poulsen........... 5

Anders Kaagh......................... 17

Kasper Jensen......................... 11

Leo Sørensen............................ 8

Nicklas Roest............................. 5

Aage Sørensen........................ 17

Andreas Sørensen................... 11

Thorhallur Dan Johannsson..... 8

C. Størner.................................. 5

Alexander Scholz.................... 17

Oscar Plougmand................... 11

Morten Donnerup.................... 7

Vagn Pedersen.......................... 5

G. Guldbrandsen.................... 17

Jan Frederiksen....................... 11

Dick Last.................................... 7

Søren Jensen............................. 5

Kim Elgaard............................ 17

Bédi Buval............................... 11

Lars Pedersen............................ 7

Hélder Cabral............................ 5

Torben Christensen................ 16

Claus Nielsen........................... 10

Elmer Bertelsen........................ 7

Patrik Jensen............................. 5

Akos Takacs............................. 16

Carsten Damm Pedersen........ 10

Verner Jensen........................... 7

Michael Præst........................... 5

Jesper Eg................................. 16

Patrick Rasmussen.................. 10

Aage Petersen.......................... 7

Herve Tchinda........................... 5

Erik Bo Andersen.................... 16

Charles Lindholm.................... 10

Sani Tahir.................................. 7

Søgaard..................................... 5

Georg Vejlgaard..................... 16

Jørn Poulsen........................... 10

Robert Petersen........................ 7

Tom Mortensen........................ 5

Alphonse Tchami.................... 15

Bjarne Nielsen......................... 10

Erling Blicher Andersen........... 7

Jens Bødtker............................. 4

Troels Knudsen....................... 15

Paul Mailand........................... 10

Børge Samson........................... 7

Kaj Wagener............................. 4

Ole Verner.............................. 15

Jader “Baré” Spindler............ 10

Svend Hansen........................... 7

Verner Sørensen....................... 4

Carsten Hansen....................... 15

Mark Strudahl......................... 10

Magnus Wikström.................... 7

Bruno Andersen....................... 4

Carl Keuer............................... 15

Sammy Youssouf.................... 10

Aage Haugesen........................ 7

Bruun........................................ 4

Steen Frederiksen................... 15

Klebér Saarenpää................... 10

Frank Olsen............................... 7

Henrik G. Jensen....................... 4

Lars Jensen.............................. 15

Ditmar Gramstrup.................. 10

Johannes Madsen..................... 7

Morten Koch Nielsen............... 4

Hagbard Andreasen............... 15

Vestergaard.............................. 9

Anders Gabel............................ 7

Benny Knop.............................. 4

Rasmus Würtz......................... 15

Carl Hansen............................... 9

Brian Pedersen.......................... 6

Bjarne Christensen................... 4

Michael Damm Pedersen....... 15

Henning Toft............................ 9

Knud Kjær................................. 6

Jens Henrik Petersen................ 4
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Erling Poulsen............................ 4

Nicolaj Rasmussen..................... 2

Anders K. Jacobsen................... 1

Bertel Dorf................................. 1

Chris Sørensen (2)...................... 4

Søren Zachariassen.................... 2

Kurt Gaarmann.......................... 1

Ingvard Christensen.................. 1

Suguru Hashimoto.................... 4

Bruno Bødker............................ 2

Mads Fogh................................. 1

Ingemann Clausen..................... 1

Svend Møller.............................. 4

Nicklas Eriksen........................... 2

L. Jepsen..................................... 1

Henry Hansen............................ 1

Georg Nielsen............................ 4

Lars Damsbo.............................. 2

Lars Bendsen.............................. 1

Per Bjørnsholm.......................... 1

Søren Frederiksen...................... 4

Thomas Andersen...................... 2

Arne Sørensen........................... 1

Georg Jørgensen....................... 1

Keld Christensen........................ 4

Thomas Fig................................. 2

Urmas Rooba............................. 1

Thomas Overgaard.................... 1

Christian Madsen....................... 4

Jens Nørgaard............................ 2

Kim O. Pedersen........................ 1

Jacob Poulsen............................ 1

Ken B. Olsen.............................. 4

Arne Johnsen............................. 2

Lars Lunde.................................. 1

Mikkel Refsgaard...................... 1

Bent Jensen................................ 4

Henrik Nielsen........................... 2

John Hansen.............................. 1

Thomas Bach.............................. 1

Jeppe Vestergaard.................... 4

Laurits Ravn............................... 2

Lars From................................... 1

Brian Wolf.................................. 1

Hardy Hansen............................ 4

Henry Honoré............................ 2

John Jensen............................... 1

Børge Sørensen......................... 1

Preben Birn................................ 4

Ian Højgaard.............................. 2

Kent Husted............................... 1

Tarik Kehli.................................. 1

Harry Hjorth............................... 4

Bjarne Eriksen............................ 2

Michael Thor Andersen............. 1

Tandrup...................................... 1

Carl Marius Nielsen................... 4

Bechara Oliveira........................ 2

Kenneth Olsen........................... 1

Ole Schouboe............................ 1

Gert Simonsen........................... 4

Birger Christoffersen................. 2

Jimmi Klitland............................ 1

Søren Madsen............................ 1

Aage Møller............................... 3

Lars Fuglsang............................. 2

Peter Nørgaard.......................... 1

Henrik Jørgensen...................... 1

Ørsur Hansen............................. 3

Knud Kølbæk............................. 2

Henrik Ullum............................. 1

Torben Jensen............................ 3

Erik Lynge.................................. 2

Carsten Wiis............................... 1

Sebastian Spornberger.............. 3

Frede Rasmussen....................... 2

Casper Høst................................ 1

Haakon Mortensen................... 3

Robert Bernat............................ 2

Svend Sørensen......................... 1

Mogens Petersen....................... 3

Per Mølgaard............................. 2

Frode Christensen...................... 1

Jesper Mikkelsen (2).................. 3

Stig Friis...................................... 2

Frede Nielsen............................. 1

Morten Hansen.......................... 3

Patryk Wolanski......................... 2

Svend Jensen............................. 1

Jesper Lund................................ 3

Aage Mølgaard......................... 2

Svend Hast................................. 1

Heine Christensen..................... 3

Euan Holden.............................. 2

Carsten Lorentsen..................... 1

Kenneth Christiansen................ 3

Harald Møller............................ 2

Per Vandborg............................ 1

Jens Erik Mortensen.................. 3

Gustav Petersen......................... 2

Gert Christensen........................ 1

Johnny Vilstrup.......................... 3

Kaj Holm.................................... 2

Erling Rasmussen....................... 1

Otto Mortensen......................... 3

Hans Jensen............................... 2

Erling Jensen.............................. 1

Flemming Johansen.................. 3

Hans Jepsen............................... 2

Eigil Jensen................................ 1

Martin Skov............................... 3

Aage Jørgensen......................... 2

Curt Sørensen............................ 1

Hans Hansen.............................. 3

Jørgen Thychosen...................... 2

Steen Engby............................... 1

Jan Larsen.................................. 3

Georg Krogh.............................. 2

Daniel Jensen............................. 1

Jacob Bennedsen....................... 3

Leo Hansen................................ 1

Skamriis...................................... 1

Jan Faber.................................... 3

Karsten Venborg....................... 1

Ronnie Andersen....................... 1

Mads Torry................................. 3

Kaj Simonsen............................. 1

Julius Danielsen......................... 1

Egon Jepsen............................... 3

Jan Grøn..................................... 1

Sander Post................................ 1

Mads Døhr Thychosen............... 3

Kaj Mortensen........................... 1

Bent Gaarmann......................... 1

Henrik Ipsen............................... 2

Kaj Christensen.......................... 1

Bent Johannesen....................... 1

Henrik Asmussen....................... 2

Karl Schreiber............................ 1

Martin Ogstrup.......................... 1
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Målscorere gennem tiden
Spillernavn............................ Mål

John Sivebæk.......................... 41

Frantz Padetsky...................... 20

Hugo Sørensen....................... 12

Bent Sørensen....................... 157

Jesper Søgaard....................... 40

Bent Christensen.................... 19

Henrik Ravn............................ 12

Jørgen Markussen................ 152

Knud Herbert Sørensen (2).... 39

Magnus Jensen....................... 19

Lasse Lauth............................. 12

Karsten Lund........................ 140

Harry Andreasen.................... 38

Preben Thomsen..................... 19

Carsten Pedersen.................... 12

Tommy Troelsen................... 130

Michael Rasmussen................ 37

Nicolaj Agger.......................... 19

Denis Fazlagic......................... 12

Poul Mejer............................ 128

Poul Erik Østergaard.............. 37

Tommy Knudsen..................... 19

Preben Elkjær......................... 12

Charles Knudsen................... 119

Henrik Fig............................... 36

Tage Hveisel Hansen.............. 19

Otto Petersen......................... 11

Willy Hansen......................... 113

Tommy Andersen................... 35

Jørgen Nielsen........................ 18

Gunnar Jørgensen.................. 11

Henning Enoksen................. 111

Henry Henriksen..................... 32

Kenneth Brylle........................ 18

Christian Jørgensen................ 11

Allan Simonsen..................... 104

Kim Nørholt............................ 32

Karl Aage Damsgaard............ 17

Palle Brinch............................. 11

Steen Thychosen................... 101

Leif Sørensen.......................... 31

Kim Olsen................................ 17

Jan Sønksen............................ 11

Laurits Andersen.................... 96

Ulrik le Fevre........................... 31

Niels Erik Andersen................ 17

Christian Keller....................... 11

Selvmål.................................... 85

Svend Sundien........................ 31

Alfred Møller.......................... 17

Flemming Andreasen............. 11

Ib Jacquet................................ 81

Svend Pedersen...................... 31

Hans Junker............................ 16

Lasse Ottesen.......................... 11

Gert Eg.................................... 71

Henrik Risom.......................... 31

Helge Jensen........................... 16

Tommy Christensen................ 10

Poul Bilde................................ 69

Helmuth Pedersen.................. 30

Nicolai Wael............................ 16

Jørgen Jørgensen................... 10

Ulrik Balling............................ 68

Peter Graulund....................... 30

Jens Jørn Jensen..................... 16

Keld Hansen............................ 10

Even Stauner........................... 68

Brian Christensen................... 29

Peter Degn.............................. 15

Carsten Andersen................... 10

Carlo Hansen.......................... 68

Kaj Poulsen............................. 29

Normann Knop....................... 15

Ole Møller Nielsen.................. 10

Ulrich Thychosen.................... 65

Jacob Svinggaard................... 29

Erik Marxen............................ 15

Kurt Bakholt........................... 10

Ole Fritsen............................... 62

Felix Salomon......................... 28

Issey Nakajima-Farran............ 15

Thomas Gravesen................... 10

Tommy Hansen....................... 62

Axel Wulff............................... 27

Henning Rasmussen............... 15

G. Guldbrandsen.................... 10

Knud Winding........................ 61

Kenneth Knudsen................... 27

Kaj Sørensen........................... 15

Kaimar Saag.............................. 9

Harald Knudsen-Jensen......... 61

Axel Hansen............................ 27

Torben Sørensen..................... 15

Thorkild Knudsen..................... 9

Julian Barnett......................... 56

Finn Christensen..................... 27

Chris Hermansen.................... 15

Christian Sivebæk..................... 9

Knud Nørregaard................... 55

Jan Knudsen........................... 26

Eduardo Delani....................... 14

Flemming Serritslev.................. 9

Erik Skaaning.......................... 53

Pablo Piñones-Arce................ 26

Mads Beierholm..................... 14

Kristian Gaarde......................... 9

Svend Andersen...................... 51

Hans Christensen.................... 26

Henning Andersen................. 14

Azer Busuladzic........................ 9

Poul Hartmann....................... 50

Brian Berthelsen..................... 25

Keld Bordinggaard................. 14

John Larsen............................... 9

Brian Rasmussen..................... 49

Per Madsen............................. 25

Thomas Thorninger................ 13

Alphonse Tchami...................... 8

Iver Schriver............................ 48

Steffen Kielstrup.................... 24

Jens Madsen........................... 13

Niels Ejner Gammelgaard........ 8

Jesper Mikkelsen.................... 48

Johnny Mølby......................... 24

Mikael Rynell.......................... 13

Erik Bo Andersen...................... 8

Kasper Dalgas......................... 45

Jerry Brown............................. 23

Valentino Lai.......................... 13

Chr. Høgni Jacobsen................. 8

Andreas Albers Nielsen.......... 44

Knud Herbert Sørensen......... 21

Lars-Peder Pedersen............... 13

John Laursen............................. 8

Carl Lundsteen........................ 43

Thomas Mikkelsen.................. 21

Egon Therkelsen..................... 13

Mogens Nielsen........................ 8

Finn Johansen......................... 41

Vagn Hedeager...................... 20

Dejvi Glavevski........................ 13

Niels Chr. Hüttel....................... 8

Adeshina Lawal...................... 41

Kim Kristensen........................ 20

Oliver Thychosen.................... 12

Jacob ”Taz” Sørensen.............. 8

Alex Nørlund.......................... 41

Brian Nielsen........................... 20

Aage Sørensen........................ 12

Knud Baun Christensen............ 8
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Henrik Smedegaard.................. 8

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

Jader “Baré” Spindler............... 3

Martin Andersen....................... 2

Henrik Toft................................. 7

Christian Lundberg.................... 5

Jens Poulsen............................... 3

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

Dan Sørensen............................. 7

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

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

Willy Scheepers.......................... 2

Klaus Eskildsen.......................... 7

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

Anders Nordstrøm..................... 3

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

Oluf Sjørup................................ 7

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

Henrik Lund............................... 3

Aage Haugesen......................... 2

Carl Rasmussen.......................... 7

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

Axel Madsen.............................. 3

Klebér Saarenpää...................... 2

Allan Gaarde.............................. 7

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

Anders Gabel............................. 3

Aage Møller............................... 2

Jeppe Andersen......................... 7

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

Allan Dyring............................... 2

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

Sladan Peric............................... 6

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

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

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

Carsten Jensen........................... 6

Godwin Antwi........................... 4

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

Peter Løwenstein....................... 1

Andreas Moos............................ 6

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

Bjarne Schouw........................... 2

Peter Nørgaard.......................... 1

Jonatan Neftali.......................... 6

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

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

Poul Erik Bækgaard................... 1

Holger Soelberg........................ 6

Viljormur Davidsen.................... 4

Claus Frandsen........................... 2

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

Henrik Bøgebjerg...................... 6

Lasse Kronborg.......................... 4

Anders Post Jacobsen................ 2

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

Benny Poulsgaard...................... 6

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

Kim Elgaard............................... 2

Poul Mølgaard........................... 1

Verner Jensen............................ 6

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

Julius Hansen............................. 2

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

Jørgen Nielsen (2)...................... 6

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

Jeppe Hansen............................ 2

Rasmus Würtz............................ 1

Rene Schmidt............................. 6

Arne Peter Sørensen................. 4

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

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

Lars Døhr.................................... 6

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

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

Hakan Redzep........................... 1

Chris Sørensen........................... 6

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

Johnny Hansen (2)..................... 2

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

Steen Juuelsen........................... 6

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

Jonas Faaborg............................ 2

Patrick Rasmussen..................... 1

Mark Strudahl............................ 6

Jørgen Albrechtsen................... 3

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

Elmer Bertelsen......................... 1

Ulrik Johansen........................... 6

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

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

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

Bora Zivkovic............................. 6

Henrik Bødker........................... 3

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

Ole Verner................................. 1

Egon Skov.................................. 6

Ditmar Gramstrup..................... 3

Conny Laursen........................... 2

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

Dario Mijatovic.......................... 5

Ejner Friis................................... 3

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

Ole Bisp Rasmussen................... 1

Jens Berthel Askou.................... 5

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

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

Niels Wodskou........................... 1

Rune Ertsås................................ 5

Ekaus Nielsen............................. 3

Frank Olsen................................ 2

Niels Præstegaard..................... 1

Michael Blom............................. 5

Carsten Hemmingsen................ 3

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

Niels Bisp Rasmussen................. 1

Martin Borre.............................. 5

Jesper Olesen............................. 3

Erling Poulsen............................ 2

Jacob Bresemann....................... 1

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

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

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

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

Adda Dejziri............................... 5

Gert Jensen................................ 3

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

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

Nicolai Jørgensen...................... 5

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

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

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

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

Axel Mortensen......................... 3

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

Arne Stockfisch.......................... 1

L. K. Larsen................................. 5

Arthur Bressendorff.................. 3

Peter Christiansen..................... 2

Egon Ibsen................................. 1

Søren Pallesen........................... 5

Rasmus Hansen.......................... 3

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

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

Per Frederiksen.......................... 5

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

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

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

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

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

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

Bo Harder................................... 1

Carl Johnsen.............................. 5

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

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

Bjarne Eriksen............................ 1

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

Jesper Ljung............................... 3

Tommy Schram.......................... 2

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

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

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

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

Børge Samson............................ 1
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Torben Knop............................. 1

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

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

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

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

Sedin Alic.................................. 1

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

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

Vagn Pedersen.......................... 1

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

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

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

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

Simon Nagel............................. 1

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

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

Anders Kaagh........................... 1

David Vidarsson........................ 1

Jørn Simmenæs........................ 1

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

Willy Madsen............................ 1

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

Jonas Halling Frederiksen........ 1

Jørgen Bach Andersen............. 1

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

Daniel Norouzi......................... 1

Karsten Pedersen...................... 1

Ken B. Olsen............................. 1

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

Rolf Toft.................................... 1

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

Magnus Wikström.................... 1

Bédi Buval................................. 1

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

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

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

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

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

Sani Tahir.................................. 1

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

Jesper Holdt Jensen.................. 1
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Lederranglisten
Robert Torntoft
Ejgil Jensen
Erik Methmann
Erling Sørensen
Kay Winther
Gert Roland Jensen
Jan Mejer
Orla Hansen
Ole Kristensen
Vagn Dam Pedersen
Henrik Jacobsen
Poul Erik Bech
Erik Raaballe
Leo Hansen
Leif Jacobsen
Viggo Jensen
Erik Pedersen
Erling Rasmusssen
Larry Ebel
Finn Vesterled
Curt Sørensen
Jørgen Knudsen
Leif Dam
Jørgen Mejer
Heine Clemensen
Ole Olesen
Erling Mørk
Keld Hansen
Carsten Quist
Erik Juul
Lars Kjeldsen
Knud Winding
Lars Larsen
Lars Hansen
Finn Johansen
Kaj Kristensen
Poul Mejer
Børge Mikkelsen
Torben Nielsen
Charles Knudsen
Hugo Sørensen
Kaj Mortensen
Tom Thomassen
Carsten Hansen (KUV)
Helle Bruun Kristensen
Erik Nielsen
Ole Fritsen
Mads Peter Nielsen
Erik Jensen
Peter Hansen
Ole Conradsen
Børge Hansen
Ole F. Hansen
Peter Sørensen
Lone Skov

198

Stadig aktiv

Antal år

x

57
46
40
33
32
32
31
30
30
29
29
28
28
28
28
27
25
25
25
25
23
23
23
22
22
22
21
21
21
20
20
19
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15

x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

Stadig aktiv
Hans Jessen
Rikke Egsgård
Arne Stockfisch
Gert Eg
Ingvard Christensen
L.J. Andersen
Michael Kjølby
Ulrik le Fevre
Ole Agerbo
Hans Jørgen Lund
Michael Henriksen
Helle Hansen
Jens-Erik Skylvad
Michael Bech
Hans Hansen
Ronni R. Nielsen
Brian Rasmussen
Erik Skaaning
Gunnar Jørgensen
Ivan Sørensen
Carsten Andersen
Heinrich Wendelboe
Vivian Nygård
Anette Madsen
Etienne Ebel
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
Conny Laursen
Kurt Kristensen
Knud Engedal
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
Leo Kim Andersen

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

Antal år
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
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

Nålemodtagere

Kurt Kristensen får overrakt sølvnålen af VB's formand Knud Engedal.

Conny Laursen får sølvnålen overrakt af Knud
Engedal

Bestyrelsesmedlem Peter Hansen forsøger at undgå at stikke formand Knud Engedal, da denne modtager
klubbens ledernål

MøldAMs elektro, Vejle Aps
Autoriseret

Værksted

IndustrI Huset
Boulevarden 11
7100 vejle
telefon 75 82 58 00
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Hilsen fra en VB-fan

Deltager i Presselogen

Nørreskoven er som at komme hjem
Af Olav Skaaning Andersen
MÅSKE VAR DET et tegn? Jeg havde travlt,
og det var fredag d. 26. september 2014.
Skulle hente min bil efter arbejde og være
i Vejle i god tid til kampen mod Skive. En
vigtig kamp, som I ved. Et øjebliks uopmærksomhed, og Audi´ens snude røg med lav fart
op i kofangeren på en hvid kassevogn foran.
Bang. Jeg skyndte mig ud af bilen for at undskylde den synlige bule, jeg havde forvoldt.
Jeg skulle hurtigt videre. Den flinke mand,
barnefødt i Marokko, tog det pænt, og
pegede i stedet på min køler, hvor væsken
begyndte at pible ud på vejen under bilen.
”Den bil kan du ikke køre videre i,” konstaterede han tørt. Han havde ret, og jeg begyndte at svede. Jeg kunne pludselig se for mig,
at jeg ikke ville nå til Vejle i tide. At jeg ville
gå glip af det, man vel godt kunne kalde VB’s
vigtigste kamp i mange, mange år? Ja, vel
var det ikke en afgørende nedrykningskamp
(den kan jo komme til foråret!), men det var
alligevel en kamp på liv og død. Det var nu
byen, klubben, oplandet, spillerne og tilhængerne skulle vise omverdenen og potentielle
pengemænd, at Jyllands Rubin, talentfabrikken i Nørreskoven, ja, selveste Vejle Boldklub
var værd at kaste flere millioner og masser af
arbejde efter.
Vi fik fat i en ny bil efter halvanden times
tid, men skaden var sket. Jeg kunne - hvis jeg
sparkede hårdt til lånebilen - nå anden halvleg i Nørreskoven. Det gjorde jeg, og da jeg
kom, fandt jeg ud af, at et uheld sjældent
kommer alene. VB var bagud 0-2. Mod Skive. I verdens vigtigste kamp. Det var tungt,
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og vi spillede ikke godt. Vi spillede slet ikke
godt. Lange, desperate bolde. Det lignede
ikke Vejle Boldklub, og det har det ikke gjort
længe.
ALLIGEVEL - på trods af det forsmædelige
nederlag, vi plejer ikke at tabe til Skive Idræts
Klub - var det som at komme hjem. Roms
Hule, mange tilskuere på stadion, lyskamp
(det vender jeg tilbage til). Kendte ansigter.
Gamle koryfæer. Trofaste typer. Dem, man
forventede at se, men også overraskelser.
Gemt bag en kasket sad Lasse Kronborg, selv
om han tidligere på året var blevet hældt ud
af VB og vurderet som ikke god nok. Nu spillede han i Fredericia. På Vejles andethold,
som Mogens Gregers Madsen, redaktør og
VB´er om en hals, plejer at kalde vores arvefjender i syd. Kasketten af for Kronborg på
sådan en aften.
Ja, lyskamp. Den slags fungerer godt i Nørreskoven. Tror det er kombinationen af de
høje bøgetræer og det elektriske lys. Før i
tiden var det noget helt særligt. Noget, man
reklamerede med i avisannoncer og i kamprogrammet. For eksempel til min første
kamp på stadion. 3. maj 1976. Jeg havde plaget min far noget tid, og han tog mig med
på stadion. Vi parkerede vores Ford Taunus
på Nørremarken og gik gennem tunnelen
over til stadion. Sammen med en stor del af
de 19.000 tilskuere, der ville se Vejle Boldklub mod Borussia Mönchengladbach med
Allan Simonsen. Vi var kommet sent afsted,
så alt var pakket. Jeg fik lov til at stå på et

rækværk, så jeg bedre kunne se, men det
var svært. Efter 1. halvleg var VB bagud 0-3.
Allan Simonsen havde scoret alle målene for
Borussia. Det kunne alle ligesom leve med,
for det var jo egentlig ham, vi var kommet
for at se.
MIN FAR VAR ikke særlig vild med fodbold,
og der var ikke grund til at hænge på stadion
helt ude i Vejle hver søndag. Mente han. Men
jeg var solgt. Efter den majaften ville jeg se
alle VB’s hjemmekampe. Transporten foregik
med bus fra Hjortsvang til Vejle eller sammen
med naboer. Robert eller Svend. De tog mig
med i bilen. De kunne jo huske storhedstiden med mesterskab i 1971 og the double
i 1972. De havde set Johnny Hansen, Allan
Simonsen, Ulrik le Fevre og Jørgen Markussen (der var fra en gård i Hjortsvang, ligesom
jeg selv) spille for VB. Det talte de meget om
i bilen til Nørreskoven, mens jeg mest gik op
i nutiden. Pokalsejren i 1977 og mesterholdet
i 1978 med Alex Nielsen, Ib Jacquet, Ulrich og
Steen Thychosen, Poul Erik Østergaard. Og
sejrene over Hajduk Split (i alt fald i returkampen) og Austria Wien i pokalvindernes
Europa Cup. Jeg stod som regel mellem de
to trænerbokse på cement-ståpladserne. I
nærheden af Knud, der vist var taxachauffør
nede i byen. Han drak øl og var hård i kæften. Han gav spillerne øgenavne. Brian Bertelsen hed 'glasben' og John Laursen 'Tarok',
og stakkels de spillere, der ikke gav Knud og
os andre de spillemæssige oplevelser og mål,
vi var kommet efter. Det handlede ikke kun
om at vinde. Forventningerne til 'måden', VB
spillede på, var enorme.
DA JEG FLYTTEDE til København, fulgte jeg
med i Sport og Musik på P3. Hvis de var for
længe om det - det skete faktisk- ringede jeg
op til speakerboksen og skulle høre stillingen. Det gjorde jeg ekstremt tit. Flere gange
i en halvleg. Kan stadig nummeret udenad:
75 82 18 54. Min tid med VB i København
begyndte fantastisk. I 1984, samme år som
jeg flyttede til et kollegium i Hvidovre og
begyndte på universitetet, vandt vi mesterskabet på sidste spilledag i Brøndby.
Skæbnen ville, at det samtidig blev begyndelsen til en ørkesløs periode med meget få
lyspunkter. Faktisk 30 år, når jeg tæller efter.
Utallige er de ture, jeg har taget til småstadions i Gentofte, Køge, Herfølge, Ølstykke,
Østerbro, Lyngby, Gladsaxe, Næstved, Slagelse, Hvidovre og Tingbjerg. Tusindvis af timer
med gode VB-kammerater i hovedstaden William, min søn, fik en cola og en hotdog,
hvis han gad tage med sin far - men også

Olav var senest gæstetaler i VB's Seniorklub juni
2012.
Specielt VB's guldalder fra 70'erne til 1984 var han
meget imponeret over. Han huskede også den
respekt, han som spiller havde i Rask Mølle, da han
i en kamp havde Ejgil Jensen som dommer…

store og dybe skuffelser undervejs. Ved I hvor
langt hjem, der er, efter et nederlag i Ølstykke? Optur med Thomas Gravesen og sølvmedaljen i 1997 og sejr i Parken mod FCK, hvor
jeg var uhyre tæt på at ryge i slagsmål med
en FCK-sponsor, fordi jublen over VB-scoring
blev for intens og højlydt. Heldigvis havde
jeg en god sidekammerat, der kunne holde
mine briller. Jeg var bange for, at de ville
blive smadret i hovedet på mig. Nok fordi jeg
var lidt provokerende. Hoven, ville min mor
have sagt.
TÆT PÅ konkurs og nedrykning fra 1. division i 2014. Hvordan er det gået så galt? Mange og lange forklaringer, der ikke er plads til
her. Har dog svært ved at kanalisere vreden
og skuffelsen over på de pengemænd, der
har hældt rigtig mange millioner af kroner
i klubben de seneste mange år. Alt fra 'købmændene' med Dandy-direktør Holger Bagger i spidsen, over Mercedes-importør Hessel
til Lars Skou, der de sidste ti år har forsøgt at
føre klubben tilbage til toppen. Synes, det er
vanskeligt at bebrejde folk, der af egen lomme fylder millioner i en klub, andre har vendt
ryggen. At bestyrelsen, ledelsen og spillerne
så ikke har været dygtige nok, er jo bare en
kendsgerning. Jeg ville ikke have været det
hele foruden. Kan stadig se frem til en VBkamp hele ugen. Afslapning og adrenalin på
én gang. Fornemmelsen af at være kommet
hjem, når jeg står på stadion.
Olav Skaaning Andersen
Ansvarshavende chefredaktør, BT
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Nekrologer
Lars Ladefoged

Den 1. januar døde Lars
Ladefoged, 51 år.
Han blev udlært som typograf i Grenaa, og efter to
års arbejde ved Give Ugeavis
flyttede han i 1991 til Vejle,
hvor han blev ansat ved Vejle
Amts Folkeblad og fik kolleger med stor interesse for fodbold og VB, så det varede ikke
længe, før Lars Ladefoged fik samme interesser.
Fra 1994 til 1998 var Lars Ladefoged medlem
af bestyrelsen for VB’s Venner, men både før
og efter den periode hjalp han med mange
af de opgaver, VB’s Venner har. Han hjalp
både med tilrettelæggelse og afvikling af de
store koncerter med rigtig mange tilskuere,
kræmmermarked med tivoli, der strakte sig
over flere dage og mange flere.
Det var navnlig kontrol- og sikkerhedsopgaverne, han tog sig af. Lars Ladefoged havde
selv schäferhunde og havde i mange år trænet hundepatruljer og var gået på kurser og
havde fået kendskab til de foranstaltninger,
der kræves for at kunne udføre kontrol-og
sikkerhedsarbejdet bedst mulig.
Det kom også VB til gode, idet han i mange
år som sikkerhedschef på frivillig basis foranstaltede de nødvendige og kvalificerede sikkerhedsgrupper etableret, der kunne opfylde
de stadig voksende krav om større sikkerhed,
ro og orden i forbindelse med VB’s kampe på
Vejle Stadion.
Æret være Lars Ladefogeds minde.

Peter Poulsen

Den 10. marts døde Peter
Poulsen efter længere tids
sygdom, 81 år gammel.
Peter Poulsen var fra Bedsted på Thy, men han flyttede med familien til Grejsdal
som dreng og spillede fodbold først i den lokale klub
og derefter i VB.
Han debuterede på divisionsholdet 1. maj
1953. Det var i 2. division, da VB på Vejle Stadion tabte til AGF. I perioden til han sluttede
på divisionsholdet 18. juni 1967 på Vejle Stadion mod Køge, spillede han 186 tællende
kampe.
I 1959 måtte han sende afbud til omkampen
i DBU's Landspokalfinale, som VB i øvrigt
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vandt 1-0 over AGF. Han havde været med i
alle kampene på vej til omkampen, men blev
skadet i den første finale, der sluttede 1-1.
Der var kun medaljer til finaledeltagerne, så
Peter Poulsen gik dermed glip af den flotte
og eftertragtede guldmedalje.
Peter Poulsen var en fremragende fløjhalf og
centerhalf, og han nåede at komme både på
JBU's og Provinsholdet.
Han blev kaldt »Peter Pind,« men efter at
have spilletpå Provinsholdet blev han også
kaldet »Peter Provins.« Han sluttede sin
spillerkarriere i VB på klubbens næstbedste
hold. Senere blev han cheftræner i Herning
og Fredericia og var derefter sportschef og
træner i mange år og med stor succes i Bredballe IF. Peter Poulsen var uddannet som
lærer på Jelling Seminarium og virkede i
mange år dels på Bredballe Skole og dels på
Kirkebakkeskolen.
Han efterlader sin kone, Musse, og de to døtre Karin og Kirsten.
Æret været Peter Poulsens minde.

Poul Erik Bech

Den 5. april døde Poul Erik
Bech, 76 år gammel.
Poul Erik Bech stammede fra
Fredericia, men efter at have
taget studentereksamen rejste han til Skive og tog lærereksamen.
I 1962 blev Poul Erik Bech
ansat på Nørremarksskolen i Vejle, hvor han
var lærer og skolevejleder, indtil han gik på
pension.
Poul Erik Bech var en glimrende både håndbold- og fodboldspiller og spillede på VIF's
daværende divisionshold i håndbold og samtidigt fodbold i VB. Han debuterede for VB
i 1962 med en 4-0 sejr over AIA, men trods
hans store tekniske færdigheder blev det
kun til otte tællende kampe på VB's officielle
spillerrangliste. Den sidste kamp var pudsigt
nok også mod AIA og med en 4-0 sejr.
Hans spillerkarriere i VB var præget af mange skader, men han spillede alligevel mange
kampe på klubbens næstbedste hold og var
blandt andet med til at vinde det første uofficielle danske mesterskab i Danmarksserien
til VB.
Samtidig med at Poul Erik Bech spillede, deltog han i DBU's trænerkurser, og han blev i
1968 træner for klubbens lilleputter og

vandt det jysk mesterskab.
Senere blev Poul Erik Bech træner for andre
af klubbens ungdomshold, og han satte
kronen på sit dygtige arbejde, da han tre
år i træk i 1973, 74 og 75 vandt det danske
mesterskab for ynglinge.
Med de imponerende resultater og sit indgående kendskab til de unge kommende
topspillere var det næsten en selvfølge, at
Poul Erik Bech blev cheftræner i 1976, da
klubbens østrigske cheftræner, Ernst Netuka,
stoppede.
I 1977 stod Poul Erik Bech bag holdet, der for
femte gang vandt DBU's Landspokal til VB,
og i den efterfølgende Europa Cup for Pokalvindere førte han med sejre over Progres Niederkorn og PAOK Saloniki VB helt frem til
kvartfinalerne, hvor det dog blev til nederlag
mod Twente Enschede fra Holland - VB's fornemste internationale resultat til dato.
I den første Danmarksturnering med betalt
fodbold i 1978 fortsatte Poul Erik Bech og
spillerne succesen og vandt det danske
mesterskab efter betalt fodbolds indførelse
- VB's fjerde.
Fra 1979 til 1983 var Poul Erik Bech træner
i andre klubber, blandt andet AGF. Endvidere var han i flere omgange landstræner for
DBU's ungdomslandshold.
Fra 1984 til 1986 var Poul Erik Bech igen
cheftræner i VB og i 1984 blev det igen til et
dansk mesterskab - klubbens femte.
Med to danske mesterskaber, en gang vinder
af DBU's Landspokalturnering og de mange
øvrige imponerende internationale og nationale resultater, indgår Poul Erik Bech i klubbens historiebøger som klubbens mest succesrige træner.
Samtidig med sin store indsats i klubben,
DBU og andre opgaver i fodboldverdenen
passede Poul Erik Bech sit civile arbejde på
Nørremarksskolen, og hans store kompetencer kom klubben og de mange spillere, han
kom i berøring med, til gode på rigtig mange særdeles værdfulde områder.
Poul Erik Bech efterlader kone, Lise, og børnene Michael, Morten og Malene.
Æret være Poul Erik Bechs minde.

Preben Hager

Den 20. april døde Preben
Hager efter længere tids
sygdom på plejehjemmet
”Bøgely” i Hedensted, 87 år
gammel.
Preben Hager kom til Vejle i
1953, da hans firma Sindby
og Co., der havde hovedsæde i København, etablerede sig med en filial
i Vestergade i Vejle, som Preben Hager blev
leder af.
Inden han kom til Vejle, havde han spillet
fodbold i B1908. Han var anfører på B1908’s
bedste hold, der spillede i Københavnerserien og spillede sæsonen færdig for B1908,
inden han meldte sig i VB. Han var en rigtig god fløjhalf og angriber og var i 1954
på klubbens næstbedste hold, der rykkede
op fra Mellemrækken til Jyllandsserien. Han
spillede mange kampe på Jyllandsserien og
senere klubbens lavere rangerende hold og
ikke mindst på Old Boys holdet.
Han fulgte meget interesseret med i klubbens interne anliggender og var medlem af
VB's bestyrelse fra 1956 til 1962, hvor han
udførte et meget stort arbejde. Blandt andet
som materialeforvalter og fotografering til
Årsskrift. Han fik også mange gode nye ideer, som blev realiseret - f.eks. billedmontager
fra klubbens sportslige højdepunkter, der i
dag pryder væggene i museet. Nævnes kan
VB's oprykning i 1956 fra 2. til 1. division, The
»double” i 1958 og VB's andet pokalmesterskab i 1959.
Museet har også den meget store glæde at
have rigtig mange af Preben Hagers historisk
set værdifulde, meget detaljerede og spændende scrapbøger i sin samling. Han var flittig og omhyggelig med enhver opgave, han
påtog sig.
Preben Hager efterlader sig fire børn, Marianne, Carsten, Gitte og Lone.
Æret være Preben Hagers minde.
Ejgil Jensen
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Tonny Hermansen hilser på fansene efter det, der skulle blive hans sidste sejr som VB-træner på Vejle
Stadion.

204

Fra dagbogen
December 2013:
02. VB meddeler, at hollandske Gerard Aafjes fra
årsskriftet forlader Vejle Boldklub. Den store forsvars- og midtbanespiller nåede otte kampe for VB.
03. U-17-spilleren Ali El-Haj rejser på et fire dage
langt prøvetræningsophold i den italienske storklub AS Roma.
05. Pokalkvartfinalen mod AC Horsens på CASA
Arena, Horsens, må aflyses grundet stormen
”Bodil”. Kampen programsættes kort efter til den
15. marts.
07. VB er nødsaget til at aflyse U-17 og U-19 Ligakampene mod AaB i VB Parken, da kunstgræsbanen
er bundfrossen. Kampene placeres i stedet i marts.
09. Jonas Erngaard fra VB’s U-17-hold drager på et
ugelangt træningsophold i tyske VfL Wolfsburg.
20. VAF’s læserafstemning om VB All Stars offentliggøres. Holdet er:
Alex Nielsen
John Sivebæk, Gert Eg, Thomas Gravesen, Poul Jensen
Allan Simonsen, Finn Christensen, Tommy Troelsen,
Ulrik le Fevre
Steen Thychosen, Jørgen Markussen
Træner: Ole Fritsen
Januar:
07. VB laver en to-årig kontrakt med transferfrie
Hakan Redzep, der kommer til VB fra FC Nordsjælland.
09. Tidligere divisionsspiller, medlem af museumsudvalget, Norman Knop, fylder 90 år
10. VB formand Søren Pagh og næstformand til
DBU Jyllands nytårskur i Herning.
11. Delegeretmøde i DBU Jylland
11. VBs Venner afholder ord. generalforsamling i
Museets lokaler på Vejle Atletikstadion.
11. VB offentliggører, at man fra sommer har lavet
en tre-årig aftale med Simon Nagel, der spiller foråret færdigt for Viborg, inden han tiltræder i VB.
14. Frøs Herreds Sparekasse forlænger hovedsponsoratet i VB, så det løber sæsonen ud.
16. Forsvarstalentet Ole Bisp Rasmussen laver en ny
aftale med VB, der binder ham til klubben frem til
sommeren 2016.
17. Tidligere divisionsspiller, Stig Jørgensen fylder
65 år.
VB’s tidligere divisions- og A-landsholdsspiller, nu
medlem af VB’s museumsudvalg Knud Herbert
Sørensen, fylder 80 år.
23. Divisionsholdet taber vinterens første træningskamp, da det på EDC Arena i Ikast bliver 1-3 mod FC
Midtjylland. Patrick Rasmussen scorer for VB.
24. Viljormur Davidsen forlænger aftalen med VB,
der nu har papir på færingen frem til sommeren
2016.
24. Johannes Madsen og Morten Koch Nielsen
kommer til VB fra FC Midtjylland på lejeaftaler, der
løber sæsonen ud.

26. Tidligere spiller, medlem af old boysudvalget
Gert Roland Jensen fylder 65 år.
28. U-19-holdets Jeppe Hansen udtages til det
danske U-18-landshold, der i februar spiller to venskabskampe i Tyrkiet.
30. Lejeaftalen med Rolf Toft ophæves fem måneder før tid, og den 21-årige angriber vender tilbage
til AaB. Rolf Toft nåede 1 mål i 9 kampe for VB.
Februar:
01. Kristian Gaarde forlænger aftalen med VB til
sommeren 2016.
01. VB vinder træningsturneringen Aarhus Pre-season Cup efter finalesejr over AGF på straffespark.
Undervejs besejrer VB’erne også Skovbakken fra 2.
division og Vendsyssel FF fra NordicBet Ligaen.
5. Ombejlede Ali El-Haj forlænger aftalen med VB,
så den løber frem til udgangen af 2016.
7. Tidligere målmand på divisionsholdet og målmandstræner Erik Boye fylder 50 år.
8. VB giver i en træningskamp mod FC Djursland fra
2. division spilletid til de to profiler på U-17 Ligaholdet Jonas Erngaard og Hamid Khalidan. Vejlenserne vinder kampen i Grenaa med 5-1.
12. Tidligere divisionsspiller Palle Brink fylder 75 år.
19. BT Rengøring fra Løsning bliver præsenteret
som ny platinsponsor i VB.
19. Jeppe Hansen spiller 62 minutter, da det danske U-18-landshold taber 2-1 til Tyrkiet på hjemmebane.
19. I en træningskamp mod FC København på Frederiksberg, taber VB 3-1. Andreas Albers Nielsen
skaffer VB’erne føringen, men hjemmeholdet vender med tre mål billedet. Der er spilletid til unge
Mads Døhr Thychosen.
24. VB taber under træningslejren i Tyrkiet med 0-1
til Gazovik Orenburg fra den næstbedste tyrkiske
række.
26. Tidligere divisionsspiller og den spiller med flest
kampe, tidligere formand Gert Eg fylder 60 år.
28. I Tyrkiet spiller VB 1-1 mod russiske FC Tom
Tomsk. Andreas Albers Nielsen scorer til 1-0, men
russerne udligner på straffespark.
Marts:
01. Brian Kristensen og Søren Pagh Pedersen til
DBU’s repræsentantskabsmøde i Odense. Jesper
Møller, AaB, afløser Allan Nielsen som formand.
10. Spillertruppen besøger Maersk Training i
Esbjerg til teambuilding-dag, hvor der er brandøvelser og søredningsøvelser på programmet.
15. Hakan Redzep og Morten Koch Nielsen debuterer på divisionsholdet i pokalkvartfinalen mod AC
Horsens på CASA Arena. Hjemmeholdet vinder 5-0
og avancerer til DBU Pokalens semifinaler, hvor AaB
venter.
21. Tidligere divisionsspiller Ole Grundholm fylder
75 år.
22. Tidligere ungdoms- og førsteholdsspiller i VB,
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nerposten i Superettan-klubben Jönköpings Södra.
23. Vejle Boldklubs tildeles DBU’s A-licens, Unionens højest licens inden for talentudvikling. Licensen giver adgang til U-17- og U-19-Ligaen i sæsonen
2014/2015.
26. Tidligere divisionsspiller, bestyrelsesmedlem og
leder Erling Rasmussen, der netop er flyttet tilbage
til sin barndomsby Hobro, fylder 80 år.

Alexander Scholz bliver den 22. marts matchvinder
i den belgiske pokalfinale
Alexander Scholz, afgører den belgiske pokalfinale
med et mål efter hjørnespark i det 57. minut for sin
klub Lokeren, der besejrer Zulte Waregem med 1-0.
23. Johannes Madsen kommer ind til officiel VBdebut i slutningen af turneringspremieren mod AC
Horsens på udebane. VB spiller 0-0 i opgøret.
28. Tidligere anfører for VB og landsholdet Poul
Jensen fylder 80 år.
29. Divisionsholdets forsvarsspiller Derrick Nissen
fylder 20 år.
31. Afskeds- og velkomstreception på Munkebjerg
Hotel for adm. direktør Henrik Tønder, der forlader
VB efter 10 år og Per Olesen, der afløser ham.
April:
01. João Pereira forlænger aftalen med VB, så den
udløber i sommeren 2015.
01. Per Olesen har første arbejdsdag i VB. Klubben
er dog ikke helt nyt land for tophåndbolddommeren, der stod i spidsen for etableringen af klubbens
aktieemission i årets første måneder.
05. Tidligere VB-spiller og træner, Poul Erik Bech
afgår ved døden.
05. VB-dag og åbent hus på Vejle Stadion med
besøg i klubbens lokaler, omklædningsrum, andre
lokaler og afslutning i museet.
08. Jeppe Hansen fra U-19-holdet udtages til det
danske U-18-landshold der møder Østrig den 16.
april.
12. Tidligere bestyrelsesmedlem og mangeårig
formand i VB’s Venner Kurt Kristensen fylder 75 år.
15. Agon Mucolli og Christian Kudsk fra klubbens
U-17-hold udtages til det danske U-16-landshold,
der i begyndelse af maj spiller to træningskampe
i Ungarn.
17.-20. VB’s Venners kræmmermarked på den nye ikke egnede - plads ved Rosborg Gymnasium.
18. Mats Gren – cheftræner i VB fra 2009-2011 –
bliver præsenteret som ny sportschef i den svenske
storklub IFK Göteborg. Han kommer fra cheftræ-

206

Den 31. marts afløses Henrik Tønder (tv.) af Per Olesen på direktørposten
Maj:
08. VM-kvalifikationskamp, kvinder, mod Serbien
på Vejle Stadion
08. Bora Zivkovic – VB-spiller fra 2006-2009 – overtager trænergerningen i 2. divisionsklubben FC Sydvest 05 Tønder fra 1. juli.
11. I Superligaen spiller AaB 0-0 i udekampen mod
FC Vestsjælland og vinder Danmarksmesterskabet i
32. spillerunde. På nordjydernes hold er de tidligere
VB-spillere Rolf Toft, Rasmus Würtz, Søren Frederiksen og Anders K. Jacobsen, ligesom målmandstræner Poul Buus har en fortid i VB.
20. Ole Bisp Rasmussen udtages til U-18-landsholdet, der senere på måneden spiller to træningskampe i Qatar.
23. VB erhverver sig licens til den kommende sæson
i NordicBet Ligaen, efter klubbens aktieemission
falder positivt ud. Marienlyst får som den eneste af
de 12 klubber ikke fornyet licensen.
26. Tidligere VB-målmand, Thomas Sørensen, 37 år,
forlænger sin kontrakt med et år med Stoke City i
den engelske Premier League.
Juni:
03. Det offentliggøres, at divisionsholdets fysioterapeut Lars Damsbo stopper sit virke i klubben med
udgangen af juni.
03. VB giver midtbanespilleren Lasse Kronborg
besked om, at aftalen, der løber med udgangen af
sæsonen, ikke forlænges.
03. Søren Reese og Mayowa Alli fra Jammerbugt FC

indleder et to-dages træningsophold i VB.
06. VB siger med udgangen af måneden farvel til
de tre lejespillere Rasmus Hansen, Morten Koch
Nielsen og Johannes Madsen.
09. VB’s U-17 og U-19-hold spillede finaler i en hollandsk invitationsturnering i Leusden. U-17 taber
1-2 til Vitesse, mens U-19 spiller finale mod AVV
Zeeburgia, akademihold fra Ajax. Her taber VB’erne 2-1. Ole Bisp Rasmussen bliver delt stævnetopscorer og kåret til turneringens bedste spiller.
10. VB indgår et forlig med Spillerforeningen i
”feriepengesagen” og får afregnet med spillerne.
10. Steen Thychosen præsenteres i VB som klubbens nye chefscout. Den tidligere angriber og træner i klubben tiltræder fra den nye sæson og kommer til Nørreskoven efter 7½ år i FC Fredericia.
15. På Vejle Stadion spiller Danmarks kvindelandshold 1-1 mod Island i kvalifikationskamp om deltagelse i VM i 2015.
16. Pigeraketten afholdes i VB Parken.
17. Ekstraordinær generalforsamling i VB Amatør
i klubhuset på VB-Parken. Bestyrelsen trækker sig.
21. VB vinder 5-0 i Odense over B1913 og rykker op
i 3 F-ligaen, højst rangerende række for kvinderne
fra efteråret.
21. Som afslutning på foråret inviterer VB’s Venner
og VB Seniorsupport
til Grisefest i klubhuset på VB Parken.
25. Svein Knút Magnussen udtages til Færøernes
U-17-landshold der i juni og juli skal spille Open
Nordic Tournament mod blandt andre Danmark
i Kolding og Nr. Aaby. Udtagelsen kommer, skønt
VB’eren kun er U-16-spiller.
25. VB’s Agon Mucolli udtages til det danske
U-17-landshold der i juli/august skal spille Open
Nordic.
25. Mads Døhr Thychosen, 17 år, skifter med omgående virkning til FC Midtjylland.
28. VB offentliggør to-årige aftaler med offensivspillerne Anders Kaagh og Jonas Hebo Rasmussen.
Kaagh kommer til Nørreskoven fra HB Køge, mens
Hebo Rasmussen senest har optrådt for Hvidovre IF.
28. U-13 pige A bliver Jyske Mestre ved i Bording at
besejre Team Viborg 6-1 i finalen.
28. VB Pige Cup i VB Parken med 47 deltagende
hold.
29. VB Drenge Cup i VB Parken med 59 deltagende
hold.
29. Nicolaj Agger sælges til den nyoprykkede
Superligaklub Silkeborg IF. Agger, der nåede to år i
VB, spillede 60 kampe og scorede 19 mål.

træningskamp. Opgøret slutter 2-2 - Niels Bisp Rasmussen og Hakan Redzep scorer for VB på Korning
Stadion.
08. Jonatan Neftali indleder et fire-dage langt prøveophold i den norske storklub Strømsgodset.
12. I en minitræningsturnering på Vejle Stadion
spiller VB 0-0 mod FC Fredericia og Hamburger SV
U/23.
26. I en dramatisk premierekamp på Vejle Stadion
vinder VB 2-1 over Brønshøj, der slutter med ni
mand. Viljormur Davidsen og Christian Sivebæk
scorede målene.
24. Den ene af de to kampe, der indgår i en sag om
matchfixing, er kampen i 1. division VB-Hvidovre
14. november 2010 på Vejle Stadion, som VB vandt
5-0.
August:
03. I Andreas Albers Nielsens kamp nr. 100 for VB,
ender det 1-1 i lokalopgøret mod FC Fredericia på
udebane.
04. Efter en sæson uden deltagelse i reserveholdsturneringen er VB tilbage, og indleder den nye
sæson med at tabe 0-3 mod OB i Odense.
12. Foran små 300 tilskuere vinder VB 4-0 i DBU
Pokalens 1. runde mod Kolding SC i Harte. Simon
Nagel, Denis Fazlagic, Andreas Albers Nielsen og et
selvmål hjælper VB på vej mod 2. runde.
15. Agon Mucolli udtages til U-17-landsholdet, der
i slutningen af måneden spiller to venskabskampe
i Georgien.
25. U-19-Ligaspilleren Mads Døhr Thychosen sælges til FC Midtjylland med øjeblikkelig virkning.
Mads Døhr nåede 3 kampe for VB.
26. Jonatan Neftali fylder 30 år.

Juli:
01. Efter ophold i FC Fredericia og senest oprykkede Hobro IK, vender Kim Elgaard tilbage til Vejle
Boldklub på en et-årig aftale.
01. Lasse Kronborg, der efter endt kontraktudløb i
VB forlod klubben, har lavet en aftale med FC Fredericia.
02. Morten Haastrup Jensen forlænger aftalen med
VB, så den gælder for de kommende to sæsoner.
04. Tidligere divisions- og A-landsholdsspiller medlem af VB’s Museumsudvalg Iver Schriver fylder 65
år.
04. VB spiller mod AC Horsens i sommerens første

Jonatan Neftali fylder den 26. august 30 år
September:
01. VB lejer målmanden Patryk Wolanski i FC Midtjylland for resten af efteråret. Polakken er kommet
til FC Midtjylland fra hjemlandets Widzew Lodz.
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01. Jacob ”Taz” Sørensen gør på comeback på
reserveholdet efter 10 måneder på sidelinjen med
en korsbåndsskade. ”Taz” får 30 minutter i 2-3
nederlaget på hjemmebane mod Silkeborg IF.
02. Karen og Sara Holmgaard, 15-årige tvillinger
fra VB’s 3F hold, debuterer på det danske U-16
landshold, der i Malente taber 1-2 til Tyskland i en
venskabskamp.
06. Jeppe Hansen scorer til 1-1 på et langskud, da
det danske U-19-landshold i Norge vinder 2-1 over
Sverige.
06. Vejle Stadions tidligere inspektør Helge Olsen
fylder 90 år.
08. Alexander Scholz og Jeppe Andersen, tidligere VB, nu henholdsvis Lokeren og EfB, med på
U-landsholdet, der i Aalborg vinder 7-1 og kvalificerer sig til EM slutrunden i Tjekkiet i 2015.
10. Casper Bruun udtages til det danske U-18-landshold, der senere på måneden møder Montenegro i
Rødovre og Brønshøj.
12. Kvindelandsholdet vinder 8-0 over Malta i VMkvalifikationskamp på Vejle Stadion
14. I lokalopgøret mod AC Horsens debuterer
Patryk Wolanski mellem stængerne, da VB taber
0-3.
17. Agon Mucolli og Svein Knút Magnussen udtages til hhv. det danske og det færøske U-17-landshold, der senere på måneden spiller 1. runde i kvalifikationen til EM.
17. Kvindelandsholdet taber 1-0 til Israel på Vejle
Stadion og kvalificerer sig dermed definitivt ikke til
VM-slutrunden i 1915.
18. På et mål af 50-kampsjubilar Christian Sivebæk
vinder VB 1-0 i Aarhus mod AGF.
22. VB udsender en pressemeddelelse, hvor bestyrelsen ønsker nye ressourcer – økonomisk som
ledelsesmæssigt – tilført inden 1. oktober. Ellers
indgives en anmodning om rekonstruktion, hvilket
betyder, at førsteholdet udtrækkes fra Danmarksturneringen.
23. Casper Bruun spiller alle 90 minutter i debuten
på U-18-landsholdet, da danskerne vinder 2-1 over
Montenegro i Rødovre.
23. Tidligere divisionsspiller Mads Spur Mortensen
fylder 40 år.
26. Mere end 5.000 tilskuere overværer divisionskampen mod Skive på Vejle Stadion. Skibonitterne
vinder 2-1 over VB, der har Anders Kaagh som målscorer.
30. Agon Mucolli (Danmark) og Svein Knút Magnussen (Færøerne) afslutter fem dage med tre EMkvalifikationskampe. Danskerne taber to og vinder
én, mens færingerne taber to og spiller en uafgjort.
Ingen af holdene kvalificerer sig videre i kampen
om EM-billetterne.
30. VB reddes i allersidste øjeblik fra konkurs
Oktober:
03. Viljormur Davidsen udtages til det færøske
landshold der møder Nordirland i Belfast den 11.
oktober og Ungarn hjemme i Torshavn den 14.
oktober.
04. De to tidligere VB-spillere Michael Præst og
Rolf Toft vinder det islandske mesterskab med klubben Stjarnan.
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07. Tidligere divisionsspiller og spilleudvalgsmedlem Jens Poulsen fylder 80 år.
09. På Vejle Stadion spiller VB's U-17 ligahold 1-1
i kampen mod FC Kø-benhavn. Mathias Eriksen –
fætter til Tottenhams Christian Eriksen – udligner
til 1-1 seks minutter før tid. Omkring 250 tilskuere
overværer kampen.
13. Direktør Per Olesen fratræder i VB efter godt
og vel seks måneder på posten.
14. Viljormur Davidsen spiller hele kampen, da det
færøske landshold hjemme i Torshavn taber 0-1 til
Ungarn i kvalifikationen til EM i Frankrig i 2016.
18. Steffen Kielstrup, førsteholdsspiller i VB fra
2001-2012 og nuværende AC Horsens-spiller, fylder
30 år.
19. Tidligere VB-spiller Adeshina Lawal og B36 Tórshavn vinder Effodeildin – den bedste række på Færøerne i næstsidste spillerunde. Lawal kåres senere
til årets spiller i Effodeildin.
20. Cheftræner Tonny Hermansen og sportschef
Mads Bro Hansen stopper i Vejle Boldklub. Cheftræneren nåede 17 måneder i spidsen for klubbens
førstehold, mens Mads Bro Hansen havde været i
klubben siden 2005. Klebér Saarenpää overtager
ansvaret for divisionsholdet.
24. Pressemedarbejder Henning Jepsen har efter
8½ års ansættelse sidste arbejdsdag i klubben.
26. VB kommer tilbage på sporet i NordicBet Ligaen
og vinder i Sarenpääs første kamp som cheftræner
3-1 i udekampen mod FC Fredericia. Målene scores af Viljormur Davidsen, Ole Bisp Rasmussen og
Andreas Albers Nielsen på straffespark.
30. Efter 120 minutters pokalkamp mod AaB på
Vejle Stadion forlader VB DBU Pokalen for sæsonen
2014/2015. Thomas Augustinussen bliver matchvinder for gæsterne.
November:
02. Pablo Piñones-Arce og Thomas G. Christensen –
med fortid i VB – rykker op i Allsvenskan med deres
klub Hammarby efter 5-0 over Jönköpings Södra på
sidste spilledag i Superettan.
03. Ved en ekstraordinær generalforsamling
på Vejle Stadion bliver alle vedtægtsændringer
enstemmigt vedtaget. Og den nye bestyrelse består
af Lars Skou, Tage Pedersen, Mogens Svendsen,
Klaus Eskildsen, Gert Eg, Jens Henrik Eskildsen, Ove
Eichler og Henrik Henriksen.
04. Jeppe Hansen fra Vejle Boldklub udtages til det
danske U-19-landshold, der senere på måneden
spiller 1. runde i EM-kvalifikationen i Portugal.
12. Jeppe Hansen bliver indskiftet, da det danske
U-19-landshold vinder 1-0 over Albanien i EM-kvalifikationen i Portugal.
14. Jeppe Hansen scorer til 1-0 på et langskud, da
det danske U/19-landshold vinder 4-0 over Wales i
EM-kvalifikationen.
14. Viljormur Davidsen, venstreback på NordicBet
Ligaholdet, spiller alle 90 minutter da det færøske
landshold sensationelt vinder 1-0 på udebane mod
Grækenland i kvalifikationen til EM i 2016. Matchvinder blev Jóan Símun Edmundsson der i januar
prøvetrænede i VB.
15. VB taber hjemme på Vejle Stadion 0-1 til Viborg
FF. Jacob ”Taz” Sørensen udvises med direkte rødt

for at begå det straffespark, som Martin Svensson
udnytter til at score gæsternes sejrsmål.
15. VB’s danske mesterskab i 1984 markeres ved en
guldfest på Vejle Stadion med deltagelse af spillere,
ledere og andre bag holdet fra 1984. Blandt andet
med five a side og museumsbesøg før kampen og
middag i klubhuset efter.
18. Jeppe Hansen spiller de første 76 minutter, da
det danske U-19-landshold taber 1-2 til Portugal
iEM-kvalifikationen i Portugal. Med nederlaget må
danskerne nøjes med gruppens 2. plads.
19. Tidligere næstformand, bestyrelsesmedlem
og leder med længst anciennitet, bl.a. medlem af
museumsudvalget, Robert Torntoft, fylder 90 år.
24. VB vinder i efterårets sidste kamp 3-1 hjemme
på Vejle Stadion i lokalopgøret mod AC Horsens.
Kristian Gaarde, Andreas Albers Nielsen og Christian Sivebæk scorer foran 1.913 tilskuere.
27. Det meddeles, at svenske Klebér Saarenpää der
overtog cheftrænerposten efter Tonny Hermansen,
fortsætter med ansvaret for divisionsholdet sæsonen ud. Det samme gælder assistenten Søren Vie
Clausen.

06. U-17 og U-19 liga spiller sæsonens sidste runde
i Silkeborg. U-17 taber 2-4, mens U-19 vinder 1-0.

December:
06. 3F kvinderne slutter efter fem nederlag på stribe sæsonen fint af ved i VB Parken at slå Vorup 3-0
og dermed passere gæsterne i tabellen.

Viborg-fans bakker op om de grønklædte spillere i
røg og damp, da VFF den 15. november vinder 1-0
på Vejle Stadion

Jubel fra anfører Henrik Bødker, mens Niels Bisp omfavner målscorer Viljormur Davidsen i sommerens
premieresejr over Brønshøj.
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Daniel Norouzi ser til, mens Kim Elgaard sender et indlæg mod AB den 29. august.
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