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Forsiden:
Kristian Gaarde har netop scoret til 2-0 i sejren på 3-0 over AC Horsens den 7. august på Vejle Stadion
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Forord
kære læsere

I har nu Årsskrift nr. 62 foran jer. endnu 
engang er det lykkedes at udarbejde Års-
skriftet og dermed holde traditionen i hævd. 
det er min og heldigvis mange andres hold-
ning, at VB’s Årsskrift er et unikt produkt, der 
promoverer Vejle Boldklub. Trænere, holdle-
dere og spillere får vist deres engagement 
i året, der gik, og bliver samtidig en del af 
Vejle Boldklubs historie.
jeg vil derfor indlede med at rette en tak til 
alle sponsorer, annoncører og dem, der har 
bidraget til indholdet, og derigennem gjort 
det muligt igen at udgive Årsskriftet.

jeg vil gerne udtrykke min glæde over, at det 
lykkedes for vort divisionshold at overvinde 
turbulensen i 2014 og derefter i foråret 2015, 
med god marginal, sikre sin forbliven i 1 divi-
sion.
endnu bedre er det, at holdet i efteråret, selv 
om resultaterne ind imellem har været svin-
gende, opnåede en flot plads mellem de 4 
bedste.
Vi håber nu på, at vi i foråret 2016 kan blive 
mellem de 3 bedste, så vi rykker op i Super-
ligaen.

I amatørafdelingen lykkes det også for besty-
relsen at overvinde den økonomiske turbu-
lens i 2014. 
Vi havde den glæde, at vi til generalfor-
samlingen i august kunne meddele, at det 
var lykkedes at vende det budgetmæssige 
underskud på 180.000 til et lille overskud på 
25.000 kr.
Vi kunne samtidig fremlægge et budget for 
2015/16, der viste et overskud på ca. 180.000 
kr. hvilket giver mulighed for at investere i 
udvikling af klubben.
det positive budget medførte, at bestyrelsen 
besluttede at engagere en forretningsfører, 
og det lykkedes at finde en velegnet kandi-
dat, som starter den 01. januar. 

det er også med stor glæde, at jeg i dette 
Årsskrift kan meddele, at det nu ser ud til, at 
der er lavet et forlig mellem kommunen og 
entreprenøren, der anlagde græsbanerne.
Alle græsbaner på nær opvisningsbanen vil i 
løbet af 2016/17 blive udbedret via en proce-
dure, der gør, at banerne stort set ikke skal 
tages ud af brug.
For at vi skal få en optimal opvisningsbane, 

er udbedringen så omfattende, at vi må und-
være den i ca. 1 år.
desværre måtte vi i 2015 konstatere, at vor 
kunststofbane var blevet så ujævn, at der ikke 
kan spilles 11-mands fodbold på den. dette 
medførte, at vi måtte acceptere, at banen 
ikke blev repareret til vinteren 2015/16, idet 
man ønskede at analysere banen yderligere 
for at finde årsagen til fejlen.
Vi har derfor måttet acceptere at spille alle 
vore trænings/turneringskampe, som ikke 
kan spilles på græs, på andre kunststofbaner, 
og vi måtte flytte flere holds træningstider til 
andre baner i Vejle.
jeg tror, at jeg ud fra den førte dialog mel-
lem kommunen og entreprenøren tør forud-
sige, at banen vil blive repareret, således at 
den er klar til vinter sæsonen 2016/17.

Sportsligt
jeg vil lade det være op til jer læsere at 
finde behag i at læse om alle vore hold og 
deres oplevelser og resultater og kun nævne 
nedenstående:
Bestyrelsen måtte i foråret erkende, at fun-
damentet for at opnå, som minimum, et jyl-
landsseriehold hos herresenior ikke var til 
stede. Vort serie 1 hold havde ikke ambitio-
nerne om at være med til at sikre forbliven i 
serie 1, og vi rykkede ned i serie 2.
Vi måtte konstatere, at skal vi opnå vor 
målsætning, må vi finde andre løsninger. Vi 
udarbejdede sammen med eliten en stra-
tegi, der baseres på, at vi skal fastholde de 
ungdomsspillere, der ikke får kontrakt med 
eliten.
Vi skal tilbyde dem vilkår, der gør, at det 
er attraktivt at blive i VB. Vi skal give dem 
muligheder for at få bedre træning hos os og 
se til, at de stadig får mulighed for at udvikle 
sig til divisionsspillere.
desværre lykkedes vi ikke med at få koncep-
tet udviklet til efterårets begyndelse, og vi 
måtte desværre konstatere, at flere af vore 
u-19 spillere valgte at spille i Hedensted.
Ved efterårets start etableredes en ny klub i 
Hornstrup, og stort set alle vore serie 3 spil-
lere flyttede til den nye klub. dette gav store 
udfordringer. Heldigvis lykkedes det os i sid-
ste kamp at sikre forbliven i serie 2, men vort 
serie 3 hold rykkede ned, da vi på grund af 
ovenstående havde store problemer med at 
stille hold.

På kvindesiden lykkedes det for vort 3F liga-
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Tal med en bank, 
der forstår dig og 
din klub
Spar Nord Vejle
Telefon 76 41 41 00
www.sparnord.dk

tættere på

hold, allerede her, hvor der endnu resterer 
to kampe, at sikre sig en plads mellem de 6 
bedste i danmark. Holdes skal nu deltage i 
slutspillet. ligeledes kunne vi glædeligvis 
konstatere en oprykning til kvinde serie 1 for 
andetholdet.
Vi håber, at vi er i stand til at gøre det attrak-
tivt for de største talenter i regionen at prøve 
kræfter i VB. Vi er glade for, at vi supporteres 
af elite Vejle og skolerne i Vejle. 

På drengesiden er vore anstrengelser med at 
få flere ungdomshold ved at bære frugt Vi 
har i her efteråret haft 3 u-13 og 2 u-14 hold. 
Vi har også rigtig dygtige spiller i de små 
årgange. Vort u-12 hold, som deltog i en fire-
nationers turnering i england, blev suveræn 
vinder af stævnet.
For at promovere VB startede vi i foråret et 
projekt ”fredagstræning”, hvor vi tilbød alle 
spillere, der ønskede at dygtiggøre sig, at få 
ekstra træning 10 fredage i træk, eksempel-

vis målmandstræning, angrebstræning eller 
tilsvarende. Interessen for dette var så stor, 
at vi også har gennemført fredagstræning i 
efteråret.
det er ligeledes værd at nævne, at vi i også i 
år gennemførte VB Cup for piger og drenge. 
Flot at vi har så mange frivillige, der gør det 
muligt at arrangere så stort et stævne i VB 
Parken.

jeg vil også nævne vort museumsudvalg, som 
i år lavede en særudstilling om året 1965 - 
det år, VB fik sølvmedaljer og fik 6 spillere på 
det danske landshold. 
det er unikt museum og en glæde at overvæ-
re det store arbejde, der gøres for at udvikle 
og vedligeholde museet.

jeg vil slutte nu med håbet om, at alle vil få 
en god oplevelse ved læsning af Årsskriftet.

Knud Engedal
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VB vandt AL-Bank Cup i Brøndby 
Hallen
Søndag den 11. januar deltog VB efter seks 
års fravær igen ved det populære indestæv-
ne Al-Bank Cup i Brøndby Hallen. Vejlen-
serne deltog senest i stævnet i 2009, hvor 
divisionsforeningen var arrangør, men fra 
2014 er det Brøndby IF, der selv arrangerer 
turneringen og inviterer deltagerne. 
efter uafgjort mod HB køge og Brøndby 
samt et nederlag til Hobro, vandt VB 4-3 over 
oB i kvartfinalen. I semifinalen besejrede VB 
hjemmeholdet Brøndby, inden finalen blev 
et rent jysk anliggende mod Hobro. kampen 
endte 1-1, inden VB vandt 3-2 efter ameri-
kanske straffespark. VB gentog dermed tri-
umfen fra 2009, hvor klubben også vandt 
det populære indestævne i Brøndby i Tre-For 
Hallen.
To point i puljen betød en kvartfinale mod 
oB, der vandt pulje 1. Fynboerne var kom-
met så langt efter seks point i puljen. oB kom 
foran 2-0, efter scoringer af Azer Busuladzic 
og Mathias Greve, men debuterende jóan 
Símun edmundsson, Viljormur davidsen og 
Andreas Albers Nielsen vendte opgøret på 
hovedet. Anders Thomsen udlignede til 3-3, 
inden Viljormur davidsen med en scoring i 
forlænget spilletid sikrede VB pladsen i semi-
finalen.
Brøndby ventede i den sidste kamp inden 
finalen. VB tog føringen efter et selvmål af 
Brøndby-målmand Andreas Hansen, inden 
durmisi og Patrick da Silva gav Brøndby 
føringen. Andreas Albers Nielsen og Simon 
Nagel ville det dog anderledes, og VB vandt 
3-2.
I finalen ventede Hobro Ik. kim elgaard gav 
VB føringen, da han fulgte op på en ripost 
fra et Simon Nagel-spark. Martin Thomsen 
sparkede dog udligningen ind, da han efter 
en Hobro-omstilling blev spillet fri foran VB-
målet. kampen blev afgjort på amerikansk 
straffespark, hvor VB var skarpest. Simon 
Nagel og Andreas Albers Nielsen scorede for 
VB, der dermed vandt Arbejdernes lands-
bank Cup 2015 og fik et godt afsæt til det 
sure slid, der ventede på træningsbanerne i 
opstarten.
På sidelinjen var det assistenttræner Søren 
Vie Clausen, der guidede spillerne igennem 
indestævnet. efter sejren sagde han til VB’s 
hjemmeside:
 - I puljekampene ville jeg gerne, at spillerne 

roterede meget, og alle blev holdt i gang. 
det frustrerede spillerne, da de gerne ville 
finde rytme og struktur i spillet. Fra kvartfi-
nalen og frem prioriterede vi så anderledes. 
Hvis vi skulle give bolden op, så spillede vi 
med gode offensive folk, og hvis modstande-
ren begyndte med bolden, så indledte vi med 
spillere, der var gode til at forsvare, 
- det var glædeligt, at vi slog oB i kvartfi-
nalen, efter vi var bagud med 2-0. der var 
vi halvvejs på vej ud af turneringen, men vi 
kæmpede os flot tilbage og endte med at 
vinde 4-3. Vi blev klogere undervejs og fandt 
gode konstellationer defensivt og offensivt, 
der virkede. Vi havde en rigtig god målmand 
i Morten Haastrup, der var hurtig, reaktions-
stærk og god i spillet med fødderne, så det 
var fint, men ellers er det en sejr til hele hol-
det. Nu har jeg ikke set nogle af kampene 
fra tv, men jeg hører efterfølgende fra flere 
sider, at det var fortjent, at vi vandt. Vi for-
søgte at gøre det simpelt og spille enkelt, og 
det virkede efter hensigten.
Man kan altid bruge en god og sjov ople-
velse til noget. Vi slap også uden skader - et 
par spillere trak lidt med nogle mindre ting 
undervejs, og så blev de pillet ud for ikke at 
forværre noget, sluttede Søren Vie Clausen.
Sejren indbragte 40.000 kr. til Vejle Boldklub.

Puljekampe:
HB Køge – Vejle Boldklub 2-2
1-0 Kristian Andersen
1-1 Hakan Redzep
1-2 Viljormur Davidsen
2-2 Philip Zinckernagel
Vejle Boldklub – Brøndby IF 1-1
1-0 Viljormur Davidsen
1-1 Rezan Corlu
Hobro – Vejle Boldklub 2-0
1-0 Martin Thomsen
2-0 Mads Hvilsom

Kvartfinale:
OB – Vejle Boldklub 3-3 (3-4 efter forlænget 
spilletid)
1-0 Azer Busuladzic
2-0 Mathias Greve
2-1 Jóan Símun Edmundsson
2-2 Viljormur Davidsen
2-3 Andreas Albers Nielsen
3-3 Anders Thomsen
3-4 Viljormur Davidsen

AL-Bank Cup
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Semifinale:
Brøndby IF – Vejle Boldklub 2-3
0-1 Andreas Hansen (selvmål)
1-1 Riza Durmisi
2-1 Patrick da Silva
2-2 Andreas Albers Nielsen
2-3 Simon Nagel

Finale:
Vejle Boldklub – Hobro 1-1 (3-2 efter straf-
fespark)
1-0 Kim Elgaard
1-1 Martin Thomsen
Amerikansk straffespark:
1-2 Martin Thomsen
Jóan Símun Edmundsson brænder
Martin Mikkelsen brænder
2-2 Simon Nagel
Rasmus Lynge Christensen brænder
3-2 Andreas Albers Nielsen

Lars Christensen

De elleve VB-spillere, der vandt AL-Bank Cup i Brøndby søndag den 11. januar. Bagest fra venstre: Mag-
nus Clemmensen, Jóan Símun Edmundsson, Morten Haastrup Jensen (m), Daniel Norouzi, Kim Elgaard og 
Andreas Albers Nielsen. Forrest fra venstre: Jonas Hebo Rasmussen, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde, 
Simon Nagel og Hakan Redzep
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Træningskampe - forår 2015

Som optakt til den vigtige forårssæson spil-
lede VB syv træningskampe. Fem kampe i 
danmark og to kampe under træningslejren 
i Tyrkiet. kampen mod Sønderjyske lørdag 
den 28. februar var en del af reserveholdstur-
neringen, men vejlenserne brugte den som 
den næstsidste test inden turneringsstart.
Cheftræner klebér Saarenpää samlede vej-
lenserne efter vinterpausen søndag den 4. 
januar, og den første del af opstarten stod 
på hård fysisk træning i Nørreskoven, inden 
vejlenserne fra og med træningslejren i Tyr-
kiet kiggede mere på det spillemæssige. VB 
var i Side, Tyrkiet, fra den 11. februar til den 
18. februar og spillede undervejs testkampe 
mod Wisla Plock fra Polen og ukrainske FC 
Vorskla Poltava.
Træningsopstarten var præget af, at VB 
havde en del ukampdygtige spillere. joão 
Pereira og jonatan Neftali sad ude i den 
første del og blev klar senere, mens Simon 
Nagel og derrick Nissen slet ikke kom i kamp 
i første halvår af 2015. den i esbjerg lejede 
jesper Rasmussen var også plaget af proble-
mer, og efter spilletid i den første trænings-
kamp i januar, spillede han først igen, da han 
debuterede i april mod FC Fredericia. kristian 
Fæste var heller ikke klar til at spille med 
under opstarten, men deltog mere og mere i 
træningen, som foråret nærmede sig.

28-01-2015
Randers FC – Vejle Boldklub 1-0 (0-0)
Patryk Wolanski (46. Morten Haastrup Jensen), Daniel 
Norouzi (64. Magnus Clemmensen), Niels Bisp Rasmussen 
(64. Casper Bruun), Henrik Bødker (64. Emil Christensen), 
Viljormur Davidsen (64. Daniel Norouzi), Jeppe Hansen (64. 
Kim Elgaard), Kim Elgaard (46. Kristian Gaarde), Denis Fazla-
gic (46. Christian Sivebæk), Jonas Hebo Rasmussen (46. Jóan 
Símun Edmundsson), Hakan Redzep (46. Jesper Rasmussen), 
Flemming Sager (46. Andreas Albers Nielsen)

Kampens gang:

68. 1-0 Mikael Ishak

VB testede mod Superligaens medaljeaspi-
rant, Randers FC, i vinteropstartens første 
træningskamp. På kunstgræs i Vorup måtte 
vejlenserne dog se sig besejret med 1-0, trods 
fine takter undervejs. en kraftig vind gene-
rede opgøret, der fandt sin afgørelsen efter 
en god times spil. efter en VB-fejl i højre for-
svarsside kunne jonas Borring spille svenske 
Ishak fri til scoring. kim elgaard og Andreas 
Albers forsøgte at fremtvinge en udligning, 
men blev afvist af svenske kalle johnsson. VB 

havde prøvespilleren Flemming Sager med. 
den tyske angriber havde trænet med VB i 
dagene op til kampen og gjorde det fornuf-
tigt i de 45 minutter, han fik.
 - jeg er meget tilfreds med kampen og vores 
tilgang til den. Vi har arbejdet meget med 
vores første pres, og det så fint ud. de skabte 
meget få chancer. Patryk Wolanski havde en 
eller to redninger, mens Morten Haastrup 
jensen vel ikke havde en eneste. Arbejds-
indsatsen var god, og alle leverede. Med lidt 
held havde vi spillet uafgjort eller vundet, 
for det havde vi afslutninger til, men resulta-
tet var sekundært, sagde cheftræner klebér 
Saarenpää til VB’s hjemmeside.

04-02-2015
Silkeborg IF – Vejle Boldklub 
2-3 (0-2)

Patryk Wolanski (46. Morten Haastrup Jensen), Daniel 
Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Casper Bruun (65. Emil Chri-
stensen), Viljormur Davidsen (46. Sonni Nattestad), Hen-
rik Bødker, Kristian Gaarde, Christian Sivebæk (81. Jonas 
Hebo Rasmussen), Jóan Símun Edmundsson, Denis Fazlagic, 
Andreas Albers Nielsen (81. Kim Elgaard)

Kampens gang:
17. 0-1 Jóan Símun Edmundsson
34. 0-2 Kristian Gaarde
55. 1-2 Frank Hansen
64. 2-2 Simon Jakobsen
85. 2-3 Jóan Símun Edmundsson

VB tog en fin skalp i vinterens anden test mod 
et Superligahold, da de på kunstgræsbanen 
ved Søholt Idrætsanlæg slog Silkeborg 3-2. 
jóan Símun edmundsson blev den store helt 
for VB, da han scorede to gange. Først send-
te han nemt et indlæg fra Sivebæk i nettet, 
mens matchvinderscoringen fire minutter 
før tid var en ren perle. Færingen fik bolden 
uden for feltet af indskiftede Hebo, drejede 
rundt og kunne med et velplaceret spark sik-
re sejren. kristian Gaarde var bag VB’s anden 
scoring, da han efter en bolderobring kom fri 
i feltet. unge Casper Bruun spillede de første 
65 minutter i forsvaret, og den opgave løste 
u/19-spilleren glimrende. På venstre back var 
der fra 2. halvlegs start de første minutter i 
VB-trøjen til lejede Sonni Nattestad.

08-02-2015
Vejle Boldklub – Brabrand IF 
4-0 (2-0)

Morten Haastrup Jensen, Jeppe Hansen, Niels Bisp Rasmus-
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sen (61. João Pereira), Sonni Nattestad (61. Jonatan Neftali), 
Daniel Norouzi (61. Emil Christensen), Kim Elgaard, Kristian 
Gaarde (46. Henrik Bødker), Denis Fazlagic (61. Christian 
Kudsk), Jonas Hebo Rasmussen, Hakan Redzep, Andreas 
Albers Nielsen (46. Jóan Símun Edmundsson)

Kampens gang:
16. 1-0 Niels Bisp Rasmussen
33. 2-0 Sonni Nattestad
59. 3-0 Jóan Simun Edmundsson
86. 4-0 Jóan Símun Edmundsson

VB fik en komfortabel sejr på 4-0 i trænings-
kampen mod Brabrand fra 2. division vest. 
opgøret blev afviklet på en råkold kunst-
græsbane i Balle og fandt hurtigt sin afgø-
relse. Niels Bisp Rasmussen sendte en ripost 
fra et Hebo-frispark i nettet, og samme Hebo 
havde igen næstsidste fod på, da Sonni Nat-
testad headede VB på 2-0. Færingen jóan 
Símun edmundsson lukkede opgøret med to 
scoringer i 2. halvleg. Først gik han solo efter 
en Hakan-aflevering, og i slutminutterne lag-
de unge Christian kudsk bolden til rette for 
VB’s nye offensive es, der bankede fjerde mål 
ind. ud over kudsk var der også minutter til 
u/19-holdets emil Christensen.

14-02-2015
Vejle Boldklub – Wisla Plock 
2-2 (1-1)

Patryk Wolanski, Daniel Norouzi (67. Ole Bisp Rasmussen), 
Niels Bisp Rasmussen, João Pereira (67: Sonni Nattestad), Vil-
jormur Davidsen (67: Jeppe Hansen), Henrik Bødker, Kristian 
Gaarde (67: Kim Elgaard), Christian Sivebæk (67: Hakan Red-
zep), Jóan Símun Edmundsson (46. Jonas Hebo Rasmussen 
(78. Andreas Albers Nielsen)), Denis Fazlagic, Paul Onuachu

Kampens gang:
16. 0-1 Piotr Darmochwal
45. 1-1 Niels Bisp Rasmussen
79. 1-2 Marcin Krzywicki
90. 2-2 Paul Onuachu

Rødt kort:
22. Cezary Stefanczyk, Wisla Plock
45. Jóan Símun Edmundsson, VB

VB spillede 2-2 mod polske Wisla Plock i Side, 
Tyrkiet, under den ugelange træningslejr. 
Polakkerne lå ved vinterpausen nr. 2 i den 
næstbedste række. opgøret var skæmmet af 
en ringe lokal dommer, der uddelte to røde 
og ti gule kort. VB fik jóan Símun edmunds-
son udvist i 1. halvlegs sidste minut, da han 
fik advarsel nr. 2. Plock tog føringen efter et 
kvarter, da en angriber headede et indlæg i 
nettet. Niels Bisp Rasmussen udlignede i det 
45. minut, da han tæt under mål skubbede 
en ripost fra et edmundsson-hovedstød over 
stregen. Bedst som det lignede 1-1, scorede 
Plock til 2-1, da store krzywicki bankede bol-
den op i nettaget. Paul onuachu, der fik sin 
første kamp for VB, udlignede i overtiden, 
da han satte panden på et hjørnespark fra 
Hakan og sikrede et fortjent remis.

16-02-2015
FC Vorskla Poltava – Vejle Boldklub 
2-1 (2-1)

Morten Haastrup Jensen, Daniel Norouzi (78. Ole Bisp Ras-
mussen), Jonatan Neftali (78. Niels Bisp Rasmussen), Henrik 
Bødker (46. João Pereira), Viljormur Davidsen (78. Jeppe 
Hansen), Kristian Gaarde (67. Magnus Clemmensen), Kim 
Elgaard, Christian Sivebæk (61. Denis Fazlagic), Jonas Hebo 
Rasmussen (78. Jóan Símun Edmundsson), Hakan Redzep, 
Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
20. 1-0 Bohdan Sichkaruk
38. 2-0 Serhiy Loginov
39. 2-1 Andreas Albers Nielsen

Rødt kort:
61. Christian Sivebæk, VB

Anden og sidste test i Tyrkiet stod mod FC 
Vorskla Poltava fra den ukrainske Premiere 
league. opgøret blev spillet på en lille bane 
ved ukrainernes hotel i den anden ende af 
Side, hvor vejlenserne var på træningslejr. VB 
var på hælene før pausen, hvor ukrainerne 
 

VB og Wisla Plock-spillerne hilser på hinanden og kampens lokale dommertrio inden træningsopgøret på 
Emirhan Sports Complex i Side.
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to gange fik scoret. Først efter en VB-fejl i 
opspillet og senere efter en dødbold. Minut-
tet efter 2-0 målet fik VB reduceret, da 
Andreas Albers med et tørt langskud sendte 
bolden i nettet. efter pausen havde VB flere 
store chancer for at udligne, men tættere 
end et stolpeskud fra denis Fazlagic kom 
man ikke. Med til historien hører også, at 
ukrainerne - der stillede med et reservespæk-
ket mandskab - havde et par store chancer, 
som Morten Haastrup jensen pillede med et 
par klasseredninger. kampens dramatiske 
højdepunkt stod Christian Sivebæk for, da 
han efter en time blev udvist efter en batalje 
med en modspiller.

28-02-2015
Vejle Boldklub – SønderjyskE 
2-0 (2-0)

Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, João 
Pereira (46. Sonni Nattestad), Viljormur Davidsen, Denis Faz-
lagic, Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Hakan Redzep (89. 
Kim Elgaard), Andreas Albers Nielsen, Jóan Símun Edmunds-
son

Kampens gang:
07. 1-0 Jóan Símun Edmundsson
32. 2-0 Andreas Albers Nielsen

På bane 8 i VB Parken vandt VB 2-0 over Søn-
derjyske. Sønderjyderne kom med et reser-
vehold, da Superligaspillerne havde været i 
kamp dagen før. VB afgjorde opgøret med 
scoringer af jóan Símun edmundsson og 
Andreas Albers Nielsen allerede før pausen. 
det andet mål kom efter godt opspil i højre 

side, hvor Fazlagic leverede assisten til scorin-
gen. Sønderjyderne kom ikke frem til meget 
og sejren var snarere for lille end for stor.

07-03-2015
AC Horsens - Vejle Boldklub 1-1 (1-1)

Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen (70. 
Jonatan Neftali), Sonni Nattestad, João Pereira, Henrik Bød-
ker, Kristian Gaarde, Denis Fazlagic, Jóan Símun Edmunds-
son (70. Jonas Hebo Rasmussen), Hakan Redzep (70. Jacob 
”Taz” Sørensen), Andreas Albers Nielsen (70. Paul Onuachu)

Kampens gang:
06. 0-1 Henrik Bødker
18. 1-1 Kjartan Finnbogason

På en vindblæst græsbane ved CASA Arena 
afviklede VB og AC Horsens generalprøven 
inden den forestående forårspremiere i 1. 
division. Før pausen tog VB føringen ved 
Henrik Bødker, der scorede på et fladt spark. 
AC Horsens fik udlignet ved Finnbogason, 
der scorede via indersiden af stolpen. VB’s 
Norouzi og AC’s Nworuh havde muligheden 
for at score yderligere, men det blev ved et 
fortjent remis. 
- det var under de vanskelige forhold selvføl-
gelig svært at kontrollere kampen, og ingen 
af holdene havde på noget tidspunkt fat i 
spillet over længere tid. Indsatsen var dog 
rigtig god fra spillerne, og de viste en fin ind-
stilling. Vi lod os ikke frustrere af forholdene, 
men accepterede dem og forsøgte at spille 
spillet, sagde klebér Saarenpää til VB’s hjem-
meside.

Overvåget af kampens hviderussiske dommertrio bytter Henrik Bødker og FC Vorskla Poltavas serbiske 
anfører Jovan Markoski vimpler.
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VB på træningslejr i Tyrkiet

Vejle Boldklub var fra onsdag den 11. februar 
til onsdag den 18. februar på træningslejr i 
Tyrkiet. Spillertruppen og ledere kørte fra 
Vejle Stadion tidligt onsdag morgen den 
11. februar. I Fredericia steg FC Fredericias 
spillertrup på, da de skulle på træningslejr i 
samme område som VB.
VB og FC Fredericia lettede fra Hamborg 
kl. 09.50 og ankom til tyrkiske Antalya kort 
efter middag. efter en times køretur ud til 
hotellet i Side var VB fremme ved destinatio-
nen i den tyrkiske kystby tæt ved bjergene. 
VB boede på det imponerende orange Pala-
ce Hotel i Side under det ugelange ophold, 
og omgivelserne var imponerende, ligesom 
maden på det sportsvenlige hotel var helt i 
top under hele træningslejren.
VB trænede på træningsanlægget emirhan 
Sports Complex få kilometer fra hotellet fle-
re gange dagligt. Flere af træningsbanerne 
havde ikke den ønskede kvalitet, men bane 
et og to på anlægget havde gode græs-
baner, og her havde VB de fleste af ugens 
træningspas. lørdag eftermiddag spillede 
VB den første af to træningskampe under 
træningslejren. På opvisningsbanen på 
træningsanlægget mødte VB polske Wisla 
Ploch. kampen havde en lokal dommer, der 
uddelte intet mindre end tolv kort undervejs 
i kampen. opgøret endte 2-2 med Niels Bisp 
Rasmussen og Paul onuachu som VB’s mål-
scorere. To dage senere ventede et testopgør 
mod ukrainske FC Vorskla Poltava. kampen 
blev spillet ved ukrainernes hotel i Side og 
fik en kaotisk optakt. VB kørte forkert på 
vej til opgøret og ankom sent. kort før kam-
pen skulle spilles, blev holdene enige om at 
flytte spilleplads, da VB ikke var tilfreds med 
banens stand. 
På banen blev mødet med ukrainerne ledet 
af en kompetent hviderussisk dommertrio, 
men alligevel blev kampen hårdt spillet. På 
den lille hotelbane var der masser af dueller 
i opgøret, og VB fik korrekt udvist Christian 
Sivebæk efter pausen, da han gik hårdt til en 
ukrainsk spiller, mens bolden var ude af spil. 

FC Vorskla fra den bedste ukrainske række 
vandt træningskampen med 2-1. det var 
Andreas Albers Nielsen, der stod for vejlen-
sernes reducering, da han fladt scorede på et 
langskud. Paul onuachu var ikke til rådighed 
for VB til den sidste kamp, da han var rejst 
hjem til Nigeria for at deltage i nationens 
kampe i ol-kvalifikationen. læs mere om 
træningskampene andetsteds i årsskriftet.
VB havde en let træning tirsdag den 17. 
februar – dagen inden hjemrejsen – i tempe-
raturer, der nærmede sig 17 grader. Generelt 
havde VB fint vejr under træningslejren, og 
der var i trænerteamet stor tilfredshed med 
udbyttet af træningslejren i den tyrkiske 
kystby.
Vejle Boldklub havde 26 spillere med på træ-
ningslejren. kun Anders kaagh fra klubbens 
A-trup blev hjemme, da han var i gang med 
genoptræningen efter en skulderoperation. 
Fra ungdomsholdet var der blevet plads til 
jeppe Hansen, ole Bisp Rasmussen og Mag-
nus Clemmensen. Følgende spillere var med 
på træningslejren: kristian Fæste, Morten 
Haastrup jensen, Patryk Wolanski, jesper 
Rasmussen, Viljormur davidsen, joão Pereira, 
daniel Norouzi, jóan Símun edmundsson, 
kim elgaard, jacob ”Taz” Sørensen, Simon 
Nagel, Niels Bisp Rasmussen, derrick Nissen, 
Andreas Albers Nielsen, jonatan Neftali, 
Henrik Bødker, Hakan Redzep, kristian Gaar-
de, Christian Sivebæk, jonas Hebo Rasmus-
sen, Sonni Nattestad, Paul onuachu, denis 
Fazlagic, jeppe Hansen, ole Bisp Rasmussen 
og Magnus Clemmensen.
omkring holdet var sportschef Steen Thycho-
sen, cheftræner klebér Saarenpää, assistent-
træner Søren Vie Clausen, målmandstræ-
ner Toivo Vadum, fysioterapeuterne René 
krog og Susanne damgaard, holdleder erik 
”Mumi” knudsen og lars Christensen, der 
havde ansvaret for opdatering af klubbens 
hjemmeside. Vejle Amts Folkeblad dækkede 
VB’s træningslejr med journalist Anders Møl-
lenberg, der fulgte VB under hele opholdet 
i Tyrkiet.

Lars Christensen

VB’s spillere hilser på modstanderne fra FC Vorskla
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 Saarenpää giver dessiner

2,01 m høj nigeriansk kæmpe: Paul Onuachu

Et træningspas forklares for opmærksomme tilhø-
rere

De traditionelle toppe er på plads

Sammenbidt cheftræner
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1. division - forår 2015

kraftigt avancement i flot forår
VB gik med kun et enkelt point ned til den 
skæbnesvangre nedrykningsstreg ind til et 
gyserpræget forår i 1. division. 
det skulle dog hurtigt vise sig, at klebér 
Saarenpää og hans assistent Søren Vie Clau-
sen med solidt fysisk og mentalt arbejde fik 
rejst holdet. og da sportschef Steen Thycho-
sen fik tilført truppen kvalitet i transfervin-
duet, lykkedes det hurtigt VB at ryste nedryk-
ningsspøgelset af sig.
kun to kampe blev tabt – mod FC Roskilde og 
AGF – og skønt udfordret af skader og karan-
tæner sluttede VB som forårets tredjebedste 
hold med fine spillemæssige højdepunkter 
undervejs og ikke mindst en flot moral, som 
flere gange tillod holdet at komme igen 
efter føringer imod sig.

Træningskampene på dansk grund bød på 
nederlag mod Randers, uafgjort mod Hor-
sens og sejre over Silkeborg og Brabrand. 
under en træningslejr i Tyrkiet blev det til et 
nederlag mod ukrainske FC Vorskla Poltava 

og et uafgjort resultat mod Wisla Plock fra 
Polen. læs mere om testkampene andetsteds 
i Årsskriftet.

der var megen aktivitet ind i klubben hen-
over transfervinduet. Færøske jóan Símun 
edmundsson blev hentet til offensiven i HB 
Tórshavn. Færingen havde netop nærmest 
skrevet historie, da han var matchvinder i 
den nordatlantiske sensationssejr i Græken-
land i eM-kval.’en. Herudover var VB ude på 
lejemarkedet. der blev indgået lejeaftaler 
med jesper Rasmussen i esbjerg og hos FC 
Midtjylland målmand Patryk Wolanski – igen 
– samt Sonni Nattestad og den nigerianske 
kæmpe Paul onuachu.

Trods en del lidt unødvendige pointtab gen-
nem uafgjorte kampe avancerede VB efter et 
flot forår fra den udsatte tiendeplads til en 
sikker femteplads med lige stor afstand til de 
to streger.
I toppen smeltede lyngby ned i starten af 
sæsonen, og der var ret snart ikke den store 
tvivl om, at Viborg og AGF ville sikre sig de to 
oprykningsbilletter. Brønshøj stod ret tidligt 
fast som den ene nedrykker, mens det for en 
gangs skyld ikke lykkedes AB at redde sig på 
sidste spilledag. FC Fredericia fik med sin nye 
træner Peter Sørensen lukket et ellers stort 
hul og lagt sig foran akademikerne.

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

Expert H. C. Radio
 Vestergade 11 • 7100 Vejle

Tlf.: 75 82 29 00

Expert Mølholm
 Vindinggaard Center 11 • 7100 Vejle

Tlf.: 75 82 22 99

Expert H. C. Radio
 Vestergade 11 • 7100 Vejle

Tlf.: 75 82 29 00

Expert Mølholm
 Vindinggaard Center 11 • 7100 Vejle

Tlf.: 75 82 22 99

Expert H. C. Radio
 Vestergade 11 • 7100 Vejle

Tlf.: 75 82 29 00

Expert Mølholm
 Vindinggaard Center 11 • 7100 Vejle

Tlf.: 75 82 22 99
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1. division - forår 2015

Kampens gang:
60. 0-1 Andreas Albers Nielsen

Rødt kort: 
90. Christian Sivebæk, VB

Dommer: Benjamin Leander

Tilskuere: 842

Debutanter: Jóan Símun Edmundsson, Paul Onuachu, Sonni 
Nattestad

Jubilar: Niels Bisp Rasmussen, 50 kampe

VB fik en resultatmæssigt fin optakt, da det 
på en umulig bane på det frygtede Tingbjerg 
Ground blev til en smal 1-0 sejr over ligeledes 
nedrykningstruede Brønshøj.
Spilkvaliteten var ikke for feinschmecke-
re, og de under 1000 tilskuere kunne se et 

Brønshøj-hold, der var mindst ringe før pau-
sen. 
Vejlenserne i deres nye neongrønne udeba-
netrøjer kom bedre med i 2. halvleg, og afgø-
relsen faldt med en time spillet. Brønshøjs 
Mads Nielsen tabte bolden i en ellers afklaret 
situation, og det gør man ikke ustraffet mod 
VB’s goalgetter, Andreas Albers.
Christian Sivebæk så for en eftertackling rødt 
mod slutningen. Hvepsene etablerede først i 
overtiden et gedigent pres mod Vejle-målet, 
hvor Wolanski med to fine redninger sørge-
de for, at de tre point kom med spillerbussen 
hjem til jylland.
”Vi spillede for naivt og med manglende 
respekt for banen og fik ofte ikke clearet 
ordentligt. det fik vi rettet i pausen,” konsta-
terede VB-træner Saarenpäa efter kampen.

14-03-15 

Brønshøj – Vejle Boldklub 0-1 (0-0)
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Henrik Bødker, Kristian Gaarde, 
Denis Fazlagic (53. Christian Sivebæk), Jóan Símun Edmundsson, Hakan Redzep (63. Paul Onuachu), Andreas Albers Nielsen 
(87. Sonni Nattestad)

Kampens gang:
11. 1-0 Jóan Símun Edmundsson
68. 1-1 Rasmus Minor Petersen

Rødt kort: 
45. Philip Rasmussen, Lyngby

Dommer: Michael V. Jensen

Tilskuere: 3178

Jubilar: Kristian Gaarde, 50 kampe

VB syntes at have en sejr mod topholdet 
lyngby i sin hule hånd, men måtte alligevel 
til sidst nøjes med det ene point, hvilket føl-
tes som et nederlag.
Mange publikummer til gratis-kampen var 
på plads, Fenders spillede, og de rødblusede 
dominerede fra start et opgør, hvor Fazlagic 
truede sjællænderne med sine løb. efter en 
halv snes minutter gik rapfoden igen til bag

linjen og hans flade indlæg kunne kampens 
spiller, jóan Símun edmundsson, sparke i mål. 
Topholdet decimerede til overflod sig selv 
umiddelbart inden pausen, da Philip Rasmus-
sen overfaldt edmunsson og så rødt.
uforklarligt mistede vejlenserne nu grebet 
mod et lyngby-hold, hvis topscorer Patrick 
Mortensen var sjældent uskarp. Alligevel 
kom de blåblusede ind i kampen og fik udlig-
net ved Rasmus Minor Petersen efter et hjør-
nespark.
”det er 100 procent sikkert, at vi taber to 
point, men vi så igen, at det kan være svært 
at spille i overtal,” fastslog en skuffet klebér 
Saarenpää efter kampen.
lyngby indledte i øvrigt foråret med en serie 
på ni kampe i træk uden sejr og udspillede 
snart sin rolle i toppen.

19-03-15 

Vejle Boldklub – Lyngby Boldklub 1-1 (1-0)
Patryk Wolanski, Viljormur Davidsen, Niels Bisp Rasmussen, Sonni Nattestad, João Pereira (90. Jonatan Neftali), Henrik Bød-
ker, Kristian Gaarde, Denis Fazlagic (71. Jonas Hebo Rasmussen), Jóan Símun Edmundsson, Hakan Redzep (71. Paul Onuachu), 
Andreas Albers Nielsen
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Dommer Michael V. Jensen viser Lyngbys Philip Rasmussen det røde kort i 1-1 kampen på Vejle Stadion 19. 
marts. Siddende er det Jóan Símun Edmundsson, der scorede til 1-0 for vejlenserne i det 11. minut.

Kampens gang:
07. 1-0 Andreas Albers Nielsen
39. 1-1 Jesper Henriksen
79. 2-1 Hakan Redzep

Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen

Tilskuere: 1603

VB lagde afstand til bunden med en fortjent 
skærtorsdagssejr over Skive. Norouzi var til-
bage på back efter karantæne, hvorefter 
Pereira rykkede ind i midterforsvaret, mens 
Nattestad måtte ud på bænken. ligeledes 

02-04-15 

Vejle Boldklub – Skive IK 2-1 (1-1)
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Jacob ”Taz” Sørensen (65. Denis 
Fazlagic), Kim Elgaard (78. Henrik Bødker),  Kristian Gaarde, Hakan Redzep, Jóan Símun Edmundsson, Andreas Albers Nielsen 
(74. Paul Onuachu)

Hakan Redzep med bolden i hjemmekampen skærtorsdag mod Skive. Han blev matchvinder med en halv-
flugter elleve minutter før tid. Til venstre ses Skives anfører John Dyring.
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havde jacob ”Taz” og kim elgaard fortrængt 
Fazlagic og Bødker til sidelinjen.
Før nogen havde set sig om, havde Albers 
bragt hjemmeholdet foran på ”Taz” Søren-
sens forarbejde. Mod slutningen af en ikke 
videre intens 1. halvleg i adstadigt tempo 
fik ellers lavt stående skibonitter dog over-
raskende udlignet, da jesper Henrichsen sco-
rede efter et john dyring-frispark.
VB skabte stadig mest i en heller ikke sinds-

oprivende 2. halvleg, så fortjent var det, at 
Redzep flot kunne flugte sejrsmålet ind en 
halv snes minutter før tid, efter at Bødker 
med hovedet havde forlænget et Gaarde-
frispark.
”Alle sejre er gode,” sagde en glad Saaren-
pää efter kampen. ”og på forhånd var det 
en kamp, vi simpelthen skulle vinde. og vi 
gjorde det!”

Kampens gang:

14. 1-0 Christian »Greko« Jakobsen
90. 2-0 Christian »Greko« Jakobsen

Dommer: Jesper Nielsen

Tilskuere: 1142

VB led et tilbageslag i bundstriden efter et 
lidt overraskende nederlag 2. påskedag. På 
en svær bane i domkirkebyen blev det efter 
en blodfattig vejlensisk indsats til et fortjent 
0-2 nederlag.
jyderne måtte med karantæne til Pereira og 
skade hos Bisp stille med nyt midterforsvar i 
Neftali og Nattestad.
Gæsterne var pænt i kontrol det første lille 
kvarter, men en dødboldscoring – den tred-

je imod VB i foråret – af Christian jakobsen 
bragte hjemmeholdet foran. Vejlenserne 
forsøgte sig på det vanskelige underlag mest 
med lange bolde op på lange onuachu, men 
chancer kastede det ikke af sig i en halvleg 
med mange gule kort og spilstop.
Roskilde var efter pausen fremdeles det far-
ligste hold. Først i overtiden havde edmunds-
son en farlig VB-chance, men i stedet kunne 
Christian jakobsen med sit andet mål lukke 
og slukke. jacob ”Taz” nåede at være indskif-
tet 10 minutter, inden en lyskenskade tvang 
ham ud igen.
”Spillet fik vi aldrig til at flyde på en bane, 
der var pivringe, så det blev lidt panikbold,” 
erkendte Sonni Nattestad.

06-04-15 

FC Roskilde - Vejle Boldklub 2-0 (1-0)
Patryk Wolanski, Viljormur Davidsen, Jonatan Neftali, Sonni Nattestad, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk, Henrik Bødker, 
Kristian Gaarde, Hakan Redzep (70. Jacob ”Taz” Sørensen (80. Andreas Albers Nielsen), Jóan Símun Edmundsson, Paul Onua-
chu

Den i FC Midtjylland lejede angriber Paul Onuachu fik for første gang chancen fra start, da de neongrøn-
klædte VB-spillere 2. påskedag tabte 2-0 i udekampen mod FC Roskilde.
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11-04-15 

Vejle Boldklub – FC Fredericia 4-0 (2-0)
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic
Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Hakan Redzep (65. Jesper Rasmussen), Jóan Símun Edmundsson (73. Jonas Hebo Rasmussen), 
Andreas Albers Nielsen (79. Paul Onuachu)

Kampens gang:
25. 1-0 Hakan Redzep
37. 2-0 Viljormur Davidsen
52. 3-0 Andreas Albers Nielsen
72. 4-0 Jesper Rasmussen

Rødt kort: 
60. Christian Ege Nielsen, FC Fredericia

Dommer: Thomas Kurt Lo Turco

Tilskuere: 1856

Debutant: Jesper Rasmussen

VB gjorde det rigtig grimme ved nedryk-
ningsaspiranterne. det store nederlag kom 
også til at betyde et Fredericia-farvel til træ-
ner Nicolai Wael, der afløstes af Peter Søren-
sen, for hvem det lykkedes at hive fæstnings-
drengene over stregen.
Fæstning var der ikke meget over hos skades- 
og selvtillidsramte fredericianere, og det gav 

let spil hos et totalt dominerende VB-mand-
skab. Hjemmeholdet, der havde Niels Bisp, 
Pereira, Albers og Fazlagic i startelleveren i 
forhold til Roskilde-kampen, måtte bruge en 
lille halv time til at se modstanderne an. Men 
da Hakan Redzep først havde bragt værterne 
på 1-0, klaskede gæsterne sammen.
davidsen kunne inden pausen øge til 2-0 på 
frispark – ikke ganske utageligt for keeper 
Mads Markfoged. Andreas-altid-god-for–et-
mål-Albers kunne øge kort efter pausen, og 
debutanten jesper Rasmussen kunne slutte 
målfesten straks efter sit indhop, da han 
med venstrebenet scorede højt i målet. På 
det tidspunkt havde FC Fredericia heller ikke 
gjort det nemmere for sig selv, da holdets 
hardnitter Christian ege Nielsen valgte at gå i 
bad før tid for overfald på Henrik Bødker. Tre 
aluminiumstræffere herudover vidner om, at 
det ikke var helt forkert, når Crazy Reds mod 
slutningen råbte ”legestue.”

Jesper Rasmussen kom ind fra bænken og debuterede på førsteholdet i hjemmekampen mod FC Fredericia. 
Den i Esbjerg lejede midtbanespiller havde kun været på banen i syv minutter, da han med et venstrebens-
spark scorede til 4-0.
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16-04-15 

Vendsyssel FF - Vejle Boldklub 0-0
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic (71. Christian Sive-
bæk), Kristian Gaarde, Kim Elgaard (83. Jeppe Hansen), Hakan Redzep (79. Jesper Rasmussen), Jóan Símun Edmundsson, 
Andreas Albers 

Dommer: Chris Johansen

Tilskuere: 1856

Jubilar: Denis Fazlagic, 100 kampe

For uvildige seere hjemme ved TV-skærmene, 
der havde tunet ind på TV 3 Sport 1, ville dR’s 
legendariske pausefisk nok have været en 
actionthriller i sammenligning med aftenens 
kamp i Nordjylland. kampens største bifald 
tilfaldt in absentia Hendes Majestæt dron-
ningen, da stadionspeakeren lykønskede 
hende på fødselsdagen…
VB, der havde elgaard med for en karantæ-
neramt Bødker, spillede en solid forsvars- 

kamp og gav ikke noget væk mod ove Chri-
stensens scoringskriseramte tropper.
I felterne skete der hjertens lidt. I Vendsyssel-
enden var Fazlagic tæt på en jubilarscoring, 
men ex-VB-keeper jesper Christiansen fik det 
yderste af neglene på. Vendsyssels edin Mun-
ga kom i slutminutterne til afslutning fra tæt 
hold, men Wolanski hev en mirakelredning 
ud af handskerne.
På et stadion under ombygning fik VB-spil-
lerne også den oplevelse at klæde om i en 
skurvogn…
”0-0 var meget fair i en tæt kamp. jeg synes 
godt, at vi kan være stolte af det her point,” 
fastslog jubilerende denis Fazlagic efter 
kampen.

22-04-15 

AB - Vejle Boldklub 1-1 (0-0)
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic (46. Christian Sive-
bæk), Kristian Gaarde, Kim Elgaard, (74. Paul Onuachu), Hakan Redzep (66. Henrik Bødker), Jóan Símun Edmundsson, Andre-
as Albers Nielsen

Kampens gang:
57. 1-0 Linus R. Olsson
75. 1-1 Jóan Símun Edmundsson

Dommer: Kasper Madsen

Tilskuere: 1028

Jubilar: Viljormur Davidsen, 50 kampe

1. halvleg var akademiske tre kvarter. et i for-
hold til Vendsyssel-kampen uændret VB-hold 
havde det svært mod AB’s aggressive spille-
stil, og hjemmeholdet var toneangivende og 
havde de fleste chancer.
dominansen fortsatte efter pausen, og linus 
Robin olsson kunne bringe værterne foran, 
da han hamrede en nedfaldsbold i nettet.

Jóan Símun Edmundsson stod bag udligningen et kvarter før tid, da VB i den udsatte udekamp mod AB 
spillede 1-1.
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efter målet vågnede VB op til dåd, og der 
stod jylland på resten af opgøret. Fortjent 
var det derfor, at edmundsson kunne for-
vandle indskiftede Sivebæks indlæg til udlig-
ning. Andreas Albers havde i sidste minut 
ovenikøbet føringsmålet for fødderne, da 
han misbrugte en friløber. 
efter syv runder i efteråret havde VB nu skaf-
fet sig en betryggende afstand på ni point 

ned til nedrykningsstregen.
”Specielt i de første 20 minutter yder vi ikke 
det, der skal til, for at vinde en kamp 1. 
division, ” sagde VB’s målscorer jóan Símun 
edmundsson efter kampen. ”Men de virker 
trætte mod slutningen, og der har vi chancer 
til at vinde. det hører til sjældenhederne, at 
jeg scorer med hovedet, men vores point var 
helt fortjent.”

26-04-15 

Vejle Boldklub - AGF 1-3 (1-1)
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, João Pereira, Viljormur Davidsen, Christian Sivebæk (79. Paul Onua-
chu), Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Jacob ”Taz” Sørensen (71. Hakan Redzep), Jóan Símun Edmundsson (28. Jesper Rasmus-
sen), Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
09. 1-0 Andreas Albers Nielsen
37. 1-1 Mate Vatsadze
60. 1-2 Stephan Petersen
77. 1-3 Mate Vatsadze

Dommer: Sandi Putros

Tilskuere: 3527

VB led sit andet af forårets i alt to nederlag. 
Hjemmeholdet formåede at drille topholdet, 
men pilles ved den aarhusianske sejr i den 
sidste ende kunne der ikke.
Værterne – denne gang med ”Taz”, Sivebæk 
og Bødker i startelleveren - fik en ønskestart, 
da Andreas Albers med under en halv snes 
minutter spillet kunne score til 1-0 fra tæt 
hold efter smukt opspil gennem Norouzi og 

Gaarde i højre siden.
I en velspillet 1. halvleg var stærke AGF meget 
på bolden, men VB var farlig på omstillinger. 
Sivebæk kunne således have øget til 2-0, men 
i stedet blev det ’GF’s topscorer Mate Vatsad-
ze, der inden pausen kunne heade udlignin-
gen i mål.
Topholdet var bedst efter pausen, og Ste-
phan Pedersen kunne efter en time bringe 
de Hvi’ foran til stor glæde for en talstæk 
fanskare i udebaneafsnittet. VB havde chan-
cerne til udligning, men i stedet lukkede Vat-
sadze med et fumlemål ballet til 1-3.
”en tom fornemmelse,” kunne klebér 
Saarenpää konstatere efter at have været 
tæt på at stjæle point fra det suveræne top-
hold fra ”Smilets By.”

Andreas Albers tidlige føringsmål mod AGF den 26. april fejres, men AGF scorede tre gange og vandt 3-1. 
Nederlaget blev det ene af VB’s kun to i foråret.
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30-04-15 

Viborg FF - Vejle Boldklub 3-3 (2-2)
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Henrik Bødker, João Pereira, Christian Sivebæk (90. Jonatan Neftali), 
Kristian Gaarde, Kim Elgaard, Hakan Redzep (75. Andreas Albers Nielsen), Jesper Rasmussen (83. Jacob ”Taz” Sørensen), Paul 
Onuachu

Kampens gang:
01. 1-0 Serge Deble
24. 1-1 Christian Sivebæk
35. 1-2 Henrik Bødker
45. 2-2 Sebastian Andersen
71. 2-3 Paul Onuachu
90. 3-3 Peter Friis Jensen

Dommer: Morten Krogh

Tilskuere: 3004

Jubilar: Daniel Norouzi, 50 kampe

VB mødte de to senere suveræne oprykkere 
med fire dages mellemrum. Selv om det den-
ne gang blev til point, stod vejlenserne efter 
slutfløjtet endnu mere frustreret tilbage end 
efter AGF-kampen, da Fodsportsforeningens 
udligning faldt dybt inde i overtiden.
Gæsterne overvandt flot Viborgs chokstart 
med måltyven Serge debles scoring allerede 
efter 46 sekunders spil. de rødblusede fik 
 

ædt sig ind i kampen, og lange onuachu, 
som denne gang var med fra start, kunne 
sætte Sivebæk op til en kanonscoring. Hen-
rik Bødker kunne med hovedet efter et Red-
zep-frispark også bringe østjyderne foran, 
inden Viborgs Sebastian Andersen direkte 
på frispark sørgede for remis efter en livlig 
1. halvleg.
Med en snes minutter tilbage af en stadig 
seværdig kamp kunne onuachu á to omgan-
ge igen bringe VB foran på et Sivebæk-ind-
læg. Alt tegnede til en gedigen overraskelse 
for odds-sætterne, da VFF’s keeper Peter Friis 
jensen i det fjerde minut af overtiden gik 
med frem ved hjørne og fik bugseret bolden 
i mål i en situation, hvor VB-keeper Wolanski 
i bagklogskabens lys skulle have bokset i ste-
det for at forsøge at gribe det drilske læder.

08-05-15 

Skive IK - Vejle Boldklub 1-1 (0-1)
Patryk Wolanski, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, João Pereira, Christian Sivebæk (60. Denis Fazlagic), 
Henrik Bødker (76. Magnus Clemmensen), Kristian Gaarde, Jesper Rasmussen (90. Jacob ”Taz” Sørensen), Andreas Albers 
Nielsen, Paul Onuachu

Kampens gang:
07. 0-1 Christian Sivebæk
66. 1-1 Jonatan Neftali (selvmål)

Dommer: Chris Johansen

Tilskuere: 933

Debutant: Magnus Clemmensen

VB spillede sæsonenes 11. uafgjorte kamp. 
jonatan Neftali var i Viljormur davidsens fra-
vær for første gang i sæsonen i startelleve-
ren, og fremme var de to lange, Albers og 
onuachu, ligeledes for første gang angrebs-
duo sammen.
Gæsterne dominerede før pausen, men det 
blev ved det ene mål, Christian Sivebæk flot 
satte ind i kampens start efter et godt Albers-
indlæg. Trods store chancer til ikke mindst 
onuachu, som bl.a. traf stolpen, formåede 

 

gæsterne ikke at lukke kampen inden pau-
sen, hvor hjemmeholdet kun var tæt på, da 
man med rette følte sig bedraget for et straf-
fespark.
Skive traf overliggeren straks efter pausen, 
og resten af kampen bar præg af indianer-
fodbold, hvor VB ikke længere var i kontrol. 
Skibonitterne kunne da også ganske retfær-
digt udligne midt i halvlegen, da Neftali var 
så uheldig at score i eget net.
”Vi har kæmpe omstillingsmuligheder, som 
ikke bliver ført igennem, og vi knækker som 
hold efter pausen, hvor vi jo bør kontrollere 
kampen og køre resultatet hjem,” sagde en 
meget skuffet svensk træner efter det jyske 
opgør.
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14-05-15 

Vejle Boldklub – HB Køge 1-0 (0-0)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Sonni Nattestad, João Pereira, Christian Sivebæk (90. Ole Bisp Rasmus-
sen), Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Hakan Redzep (64. Jesper Rasmussen), Jóan Símun Edmundsson, Andreas Albers Nielsen 
(64. Paul Onuachu)

Kampens gang:
74. 1-0 Paul Onuachu

Rødt kort:
90. João Pereira, VB

Dommer: Lars Skibild Jensen

Tilskuere: 1690

”det var fantastisk at vende tilbage til holdet 
med en sejr. Sejren betyder ekstremt meget, 
hvis man kigger på tabellen - det giver luft til 
os,” jublede en lykkelig kristian Fæste, som 
gjorde comeback i målet efter et år i ska-
deshelvede. Wolanskis gamle knæskade var 
brudt op igen.
efter fem kampe uden sejr indledte de rød

blusede mod Svanerne en lille stime på tre 
sejre i træk. efter en chancefattig 1. halvleg 
kom det første større bifald i pausen, da iko-
net Steffen kielstrup blev præsenteret som 
”ny” VB-spiller efter sommerpausen.
VB var bedst spillende efter pausen, om end 
chancerne stadig ikke stod i kø. efter at Nat-
testad havde headet på overliggeren, kom 
den fortjente afgørelse, da Sivebæk smed et 
godt indlæg ind til indskiftede Paul onua-
chu, som blev matchvinder et kvarter før tid.
dramatikken tog til mod slutningen med en 
underkendt HB køge-scoring og en byge af 
advarsler, der blandt andet betød exit for 
joão Pereira.

Indskiftede Paul Onuachu blev matchvinder i hjemmekampen mod HB Køge. Efter at have været på banen 
i kun ti minutter, headede han et indlæg fra Christian Sivebæk i nettet til slutresultatet 1-0.

20-05-15 

Vejle Boldklub – AB 3-1 (1-0)
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen (72. Jonatan Neftali), Sonni Nattestad, Daniel Norouzi, Christian 
Sivebæk (62. Jesper Rasmussen), Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Hakan Redzep, Jóan Símun Edmundsson (67. Paul Onuachu), 
Andreas Albers Nielsen

Kampens gang:
19. 1-0 Andreas Albers Nielsen
55. 2-0 Andreas Albers Nielsen
59. 3-0 Henrik Bødker
86. 3-1 Nichlas Rohde

Dommer: Benjamin Leander

Tilskuere: 1662

VB sikrede rent matematisk sin forbliven i 
divisionen med en sikker sejr over de senere 
nedrykkere fra Gladsaxe og foretog samtidig 
et kvantespring til femtepladsen.
ole Bisp var med for en spærret Pereira, og 
Albers havde fortrængt onuachu til bænken. 
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AB startede bedst, og Andreas Moos havde 
et frispark på stolpen, men da først Albers 
efter en ”Müller-drehung” havde bragt 
hjemmeholdet foran, så de rødblusede sig 
aldrig tilbage.
Albers fulgte op efter pausen – denne gang 
på hovedstød efter et Redzep-oplæg, og 
Henrik Bødker satte med en af sine sjældne 
scoringer punktum efter en solo fra banens 
midte. Nichlas Rohdes reducering mod slut-

ningen var kosmetik.
”Alt i alt så har foråret været fint. Vi er ble-
vet svære at vælte, og det er den største 
forskel fra efteråret,” sagde tomålsskytten 
Andreas Albers efter kampen. Med sin anden 
scoring nåede den lange angriber sit mål nr. 
50 for VB – som den første siden ulrik Balling 
i 2006. To dage senere offentliggjorde klub-
ben i øvrigt Albers’ skifte til Silkeborg IF.

Andreas Albers scorede to mål, da VB besejrede AB 3-1 hjemme i Nørreskoven. Det blev også angriberens 
sidste mål for VB, da han få dage senere annoncerede et sommerskifte til Silkeborg IF.

25-05-15 

Lyngby - Vejle Boldklub 1-2 (1-1)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Jonatan Neftali, Sonni Nattestad, João Pereira, Christian Sivebæk, Jeppe Hansen (89. Ole Bisp 
Rasmussen), Kristian Gaarde, Hakan Redzep (60. Jacob ”Taz” Sørensen), Jóan Símun Edmundsson, Paul Onuachu (85. Andreas 
Albers Nielsen)

Kampens gang:
17. 0-1 Paul Onuachu
42. 1-1 Bror Blume Jensen
86. 1-2 Jóan Símun Edmundsson

Rødt kort: 
89. Jóan Símun Edmundsson, VB

Dommer: Lars Skibild Jensen

Tilskuere: 928

Med sin tredje sejr på stribe stjal VB lyngbys 
sidste teoretiske mulighed for at hente AGF i 
oprykningskampen.
og stjal er nok også det rigtige ord for den 
overraskende sejr – for uheldig var den så vis-
selig ikke!!

Niels Bisp og jesper Rasmussen var ude med 
skader og Bødker med karantæne, hvorfor 
Neftali (anførerbind) samt Pereira og jeppe 
Hansen var med fra start. I front havde kæm-
pen onuachu fået plads i startelleveren for 
Albers, og nigerianeren var det, der med 
et kvarter spillet bragte gæsterne foran på 
hovedstød efter et fint Sivebæk-indlæg.
Målet fik hjemmeholdet til at stramme gre-
bet, og de blåblusede væltede sig i chancer 
resten af halvlegen. det blev dog ved den 
ene scoring, Bror Blume scorede kort inden 
teen.
lyngby fortsatte presset efter pausen, om 
end VB sporadisk var med i kampen rent 
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offensivt og fik en Gaarde-scoring annulleret 
for offside.
Alt imens VB-lejren håbede på, det ville lade 
sig gøre at modstå presset og bortføre et 
point, satte gæsterne i slutminutterne en fin 
omstilling op, ”Taz” spillede edmundsson på 
midten, og færingen sænkede bolden i mål. 
Sådan er fodbold også…
lars-altid-god-for–et-slag-kort-Skibild greb 
som vanligt flittigt til lommen, og matchvin-

der edmundsson måtte gå i bad før tid iført 
sit andet gule kort.
”der var meget defensivt arbejde, især i 1. 
halvleg, men vi løste opgaven fint. Sejren 
var måske ikke helt fortjent målt på chancer, 
men vi scorede på et par af vores muligheder, 
og det gjorde lyngby ikke,” sagde en glad 
jeppe Hansen, der startede inde for første 
gang i næsten 12 måneder.

30-05-15 

AC Horsens - Vejle Boldklub 2-2 (0-1)
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen, Jonatan Neftali, João Pereira (84. Denis Fazlagic), Christian Sive-
bæk, Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Hakan Redzep (74. Andreas Albers Nielsen), Jesper Rasmussen (63. Jacob ”Taz” Søren-
sen), Paul Onuachu

Kampens gang:
40. 0-1 Paul Onuachu
58. 1-1 Kjartan Finnbogason
76. 2-1 Martin Lund
87. 2-2 Paul Onuachu

Dommer: Chris Johansen

Tilskuere: 2293

Jubilar: João Pereira, 50 kampe

Med to hovedstødsscoringer sikrede Paul 
onuachu det point i lokalderbyet, der lod 
VB bevare femtepladsen. karantænerne 
hobede sig op mod slutningen af sæsonen, 
og Norouzi, Nattestad og edmundsson måtte 
sidde ude med for mange strafpoint. Bødker 
var sluppet ud af straffeboksen, mens Brdr. 
Bisp og jesper Rasmussen også havde fået 
plads på holdet.
I en 1. halvleg præget af duelspil og med kun 
lidt spil i felterne havde ACH’s André Bjerre-

gaard en enkelt stor chance. I den modsatte 
ende kørte Christian Sivebæk i karrusel med 
purunge Mads Bech Sørensen og lagde kort 
før pausen op til onuachus første scoring.
Horsensianerne var rystet lige efter scorin-
gen, men fandt sig selv efter pausen mod 
et VB-hold, der til gengæld faldt i niveau. 
Finnbogason og Martin lund kunne da også 
bringe de gule på sejrskurs, men Paul onua-
chu ville det anderledes. Indskiftede Fazlagic 
smed et perfekt indlæg ind til kæmpenige-
rianeren, som pandede bolden forbi Rønnow 
til udligning. Niels Bisp fik ovenikøbet et mål 
annulleret i overtiden, men fuld bonus til de 
røde havde næsten også været for meget af 
det gode.
”Vi spiller en fornuftig 1. halvleg, men går 
ned efter pausen. Vi forsøger at spille så 
smukt, men kontrollerer jo ikke kampen og 
forsvarer os forfærdeligt,” sagde en mellem-
fornøjet klebér Saarenpää efter matchen.

Kampens gang:
53. 1-0 Jóan Símun Edmundsson
89. 2-0 Christian Sivebæk

Dommer: Kasper Madsen

Tilskuere: 1716

Debutant: Christian Kudsk

Med sejren over for længst nedrykkede 
Brønshøj i sidste spillerunde konsoliderede 
VB sin femteplads.
Blomsterhilsner til Andreas Albers, Christian 

Sivebæk og jonatan Sivebæk forkyndte, at 
det for dem var sidste tur med kliken for 
denne gang.
kampen indledtes med et minuts stilhed for 
netop afdøde karsten lund – en af klubbens 
fineste spillere gennem tiden.
Norouzi, edmundsson og Nattestad var med 
igen efter udstået karantæne, ligesom jacob 
”Taz” og Andreas Albers optrådte i startop-
stillingen.
Brønshøj var mindst ringe i en skrækkelig 1. 
halvleg, hvor den spanske kæmpe jonatan 

06-06-15 

Vejle Boldklub - Brønshøj 2-0 (0-0)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Sonni Nattestad (36. Jonatan Neftali), João Pereira, Christian Sivebæk, 
Henrik Bødker, Kristian Gaarde, Jacob ”Taz” Sørensen (71. Christian Kudsk), Jóan Símun Edmundsson, Andreas Albers Nielsen 
(80. Denis Fazlagic)
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 Neftali hurtigt blev skiftet ind for en utilpas 
Nattestad og således fik en time i sin afskeds-
kamp. de få chancer før pausen tilfaldt 
Hvepsene.
VB kom bedre ud efter pausen og kom hur-
tigt foran ved edmundsson – oplægger som 
sædvanlig Christian Sivebæk. Saarenpää 
bragte en spændende debutant i purunge 
Christian kudsk, og der stod VB på meste i de 
sidste 45 minutter, hvor københavnerne 
tabte pusten og troen.

Christian Sivebæk kunne sætte et flot punk-
tum i sin afskedskamp, da han i slutminut-
terne omsatte en friløber i mål.
”Sæsonen er slut, og vi har forrygende 45 
point. det er et fantastisk stykke arbejde af 
spillerne. det er bare så vigtigt at slutte af 
med en sejr,” konkluderede en såre tilfreds 
klebér Saarenpää efter sæsonafslutningen.

Ole Kristensen 
 
 

Christian Sivebæk var en af flere spillere, der spillede sidste kamp for VB, da det i sæsonens sidste kamp 
blev 2-0 over Brønshøj. Her fejrer han i sidste minut målet til slutresultatet.

17-årige Christian Kudsk kom ind fra bænken og debuterede i hjemmekampen mod Brønshøj.
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- vi ses i Frøs i 2016
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Andreas Albers Nielsen spillede 32 af de 33 kampe i NordicBet Ligaen for VB i sæsonen 2014-15.

1. division 2014-15 slutstilling

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Viborg 33 17 14 2 47-20 65
2 AGF 33 17 10 6 59-33 61
3 Lyngby 33 14 9 10 49-37 51
4 Vendsyssel FF 33 13 10 10 35-29 49
5 Vejle Boldklub 33 11 12 10 41-46 45
6 AC Horsens 33 10 12 11 43-42 42
7 HB Køge 33 10 12 11 33-35 42
8 Skive 33 8 17 8 40-42 41
9 FC Roskilde 33 10 8 15 40-38 38
10 Fredericia 33 6 16 11 28-40 34
11 AB 33 8 8 17 35-61 32
12 Brønshøj 33 3 14 16 20-47 23

Tilskuere i foråret 2015

Vejle Stadion: Udebane:

Lyngby 3178 Brønshøj 842
Skive 1603 FC Roskilde 1142
FC Fredericia 1856 Vendsyssel 541
AGF 3527 AB 1028
HB Køge 1690 Viborg 3004
AB 1662 Skive 933
Brønshøj 1716 Lyngby 928

AC Horsens 2293

I alt: 15232 I alt: 10711
Gennemsnit: 2176 Gennemsnit: 1339 

Målscorere sæsonen 2014-15 
NordicBet

 Ligaen
DBU 

Pokalen I alt Mål pr 
01-07-15

Andreas Albers Nielsen 11 2 13 50
Christian Sivebæk 7 0 7 12
Paul Onuachu 5 0 5 5
Viljormur Davidsen 4 0 4 5
Jóan Símun Edmundsson 4 0 4 4
Hakan Redzep 3 0 3 3
Denis Fazlagic 1 1 2 12
Henrik Bødker 2 0 2 5
Simon Nagel 0 1 1 1
Kim Elgaard 0 1 1 2

Anders Kaagh 1 0 1 1

Ole Bisp Rasmussen 1 0 1 1

Kristian Gaarde 1 0 1 9

Jesper Rasmussen 1 0 1 1

41 6 47

Andreas Albers blev topscorer
Andreas Albers Nielsen blev Vejle Boldklubs 
topscorer i sæsonen 2014-15. den 25-årige 
angriber scorede 11 gange i NordicBet liga-
en og 2 mål i dBu Pokalen. de 13 sæsonmål 
gør ham til sæsonens topscorer. Christian 
Sivebæk nettede syv gange i 1. division og 
blev nummer to på topscorerlisten. VB’s 41 
mål i sæsonen i 1. division blev scoret af 14 
forskellige spillere. Andreas Albers blev også 
sæsonens topscorer i dBu Pokalen, da han 
scorede to af VB’s seks mål i pokalturnerin-
gen. da Andreas Albers Nielsen scorede til 
2-0 mod AB den 20. maj var det mål nr. 50 for 
Vejle Boldklub. det var første gang i ni år, at 
en VB-angriber rundede 50 scoringer. Senest 
hændte det for ulrik Balling, der nåede mile-
pælen i en hjemmekamp mod køge Boldklub 
i maj 2006.
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Cheftrænerne Tonny Hermansen og klebér 
Saarenpää benyttede sammenlagt 30 spil-
lere i sæsonens 2013-15’s 36 officielle kampe. 
33 kampe i NordicBet ligaen og tre kampe i 
dBu Pokalen. Af de 30 spillere blev de 29 af 
dem anvendt i danmarksturneringen, mens 
kun Mads døhr Thychosen nåede på banen i 
dBu Pokalen. otte af de 30 spillere kom ikke 
på banen i dBu Pokalen. Seks af spillerne 
nåede ikke på banen i forårets kampe. Mag-
nus Clemmensen var på banen i 14 minutter 
og var den af de 29 benyttede spillere i dan-
marksturneringskampene, der fik færrest 
minutter på banen. Clemmensen spillede de 
14 minutter i debutkampen mod Skive den 8. 
maj 2015, der også blev eneste kamp.
Andreas Albers Nielsen spillede flest kampe 
af alle. Angriberen var på banen i 32 af de 

33 kampe i turneringen og i alle tre pokal-
kampe. Angriberen missede kun deltagelse i 
udekampen mod AGF den 6. november 2014.
I løbet af sæsonen sad Peter kristensen, 
Casper Bruun, Mathias Marcussen og jakob 
”Yankie” Henriksen med på bænken som 
indskiftningsspillere uden at komme på 
banen. de fire spillere er ikke med på listen 
nedenfor. kolonnerne fra venstre oplyser om 
den enkelte spillers kampe i danmarksturne-
ringen efteråret 2014, foråret 2015 og der-
næst kampene i dBu Pokalen. I den fjerde 
kolonne er tallene fra de første tre lagt sam-
men, mens den femte oplyser om, hvor man-
ge kampe spilleren har på spillerranglisten 
ved afslutningen på sæsonen 2014-2015.

Lars Christensen

Benyttede spillere 2014-15 

Efterår 2014 Forår 2015 DBU Pokalen 2014-15 I alt 2014-15 Spillerrangliste pr. 
01-07-2015

Andreas Albers Nielsen 17 15 3 35 133
Kristian Gaarde 14 15 1 30 63
Christian Sivebæk 16 12 2 30 72
Henrik Bødker 15 13 1 29 71
Daniel Norouzi 14 13 1 28 55
João Periera 11 13 2 26 51
Niels Bisp Rasmussen 11 13 2 26 62
Hakan Redzep 10 13 3 26 37
Jonatan Neftali 15 8 1 24 140
Viljormur Davidsen 12 8 2 22 51
Denis Fazlagic 10 9 2 21 104

Jonas Hebo Rasmussen 15 2 3 20 20

Morten Haastrup Jensen 16 0 3 19 34

Jacob "Taz" Sørensen 10 8 1 19 96

Simon Nagel 16 0 3 19 19

Ole Bisp Rasmussen 10 4 3 17 18

Kim Elgaard 10 4 3 17 21

Anders Kaagh 16 0 1 17 17

Paul Onuachu 0 13 0 13 13

Jóan Símun Edmundsson 0 12 0 12 12

Patryk Wolanski 2 10 0 12 12

Derrick Nissen 7 0 2 9 36

Jesper Rasmussen 0 8 0 8 8

Sonni Nattestad 0 7 0 7 7

Kristian Fæste 0 5 0 5 123

Patrick Rasmussen 3 0 1 4 10

Jeppe Hansen 0 2 1 3 10

Mads Døhr Thychosen 0 0 1 1 3

Magnus Clemmensen 0 1 0 1 1

Christian Kudsk 0 1 0 1 1

Andreas Albers Nielsen spillede flest kampe
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Jubilarer 2015

Vejle Boldklub havde i 2015 syv jubilarer på 
divisionsholdet. Seks af spillerne rundede 50 
kampe, mens denis Fazlagic kom op på 100 
tællende kampe for VB. Til sammenligning 
havde klubben i 2014 fire jubilarer og lige-
ledes syv i 2013.
Årets første jubilar var Niels Bisp Rasmussen. 
Iført anførerbindet rundede han 50 første-
holdskampe mod Brønshøj i forårspremi-
eren, hvor VB vandt 1-0. I spillerunden efter 
var det kristian Gaarde, der rundede samme 
kampantal i hjemmekampen mod lyngby, 
hvor VB fik 1-1 mod topholdet.
Årets tredje jubilar var denis Fazlagic. kant-
spilleren fejrede 100 kampe for VB, da vej-
lenserne den 16. april spillede 0-0 mod 
Vendsyssel i Hjørring. Få dage senere var det 
Viljormur davidsen, der passerede 50 kampe 

med spilletid i 1-1 kampen mod AB i Glad-
saxe. 30. april rundede daniel Norouzi 50 
kampe for VB, da han spillede alle 90 minut-
ter i den vilde 3-3 kamp ude mod Viborg.
joão Pereira blev forårets sidste jubilar. 
den portugisiske forsvarsspiller rundede 
50 kampe for VB i lokalopgøret mod AC 
Horsens den 30. maj. efterårets eneste – og 
årets sidste – jubilar blev midtbanespilleren 
Hakan Redzep. 21-årige Redzep rundede 50 
optrædener på divisionsholdet, da han blev 
indskiftet midtvejs i hjemmekampen mod 
Skive den 18. oktober. Med et nederlag blev 
det intet mindeværdigt jubilæum, og faktisk 
var anfører Niels Bisp den eneste af årets syv 
jubilarer, der fik en sejr.

Lars Christensen

2014/2015 – NordicBet Ligaen

Niels Bisp Rasmussen 
50 kampe
14/03-2015 

Brønshøj-VB 0-1

kristian Gaarde 
50 kampe
19/03-2015 

VB-lyngby 1-1

denis Fazlagic 
100 kampe
16/04-2015 

Vendsyssel-VB 0-0

Viljormur davidsen 
50 kampe
22/04-2015 
AB-VB 1-1

daniel Norouzi
 50 kampe
30/04-2015 

Viborg-VB 3-3

joão Pereira 
50 kampe
30/05-2015 

AC Horsens-VB 2-2

 

 2015/2016 
Bet25 Ligaen

Hakan Redzep 
50 kampe
18/10-2015 

VB-Skive 2-3

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



31

Hakan Redzep modtager en buket blomster for 50 kampe af sportschef Steen Thychosen umiddelbart 
inden hjemmekampen mod HB Køge den 1. november. 

Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab

Roms Hule 4
(Vesttårnet Vejle Stadion)

7100 Vejle
Tlf. 76 42 94 00

DER ER 

FRISKE NyHEDER På 

www.vejleboldklub.dk
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Debutanter 2015
13 spillere debuterede på Vejle Boldklubs 
førstehold i kalenderåret 2015 - fordelt med 
seks spillere i forårssæsonen og syv spillere i 
efteråret. 
I forårspremieren mod Brønshøj debuterede 
jóan Símun edmundsson, Paul onuachu og 
Sonni Nattestad. jóan var kommet fra hjem-
landets HB Tórshavn, mens onuachu og 
Nattestad var lejet i FC Midtjylland. Mod FC 
Fredericia i april fulgte lejesvenden jesper 
Rasmussen (fra esbjerg), mens der mod Skive 
blev et indhop til unge Magnus Clemmensen. 
endelig var der officiel debut til Christian 
kudsk i forårsturneringens sidste kamp mod 
Brønshøj den 6. juni. Christian kudsk blev  
med sine 17 år 2015’s yngste debutant på 
divisionsholdet.
Hele fem spillere debuterede i sæsonpremi

eren den 26. juli mod FC Fredericia. Fra start 
var det Antonio Stankov, jacob dehn Ander-
sen og Moses lamidi, mens Martin Svensson 
og brasilianske Charles de Souza kom ind 
fra bænken i bestræbelserne på at vinde 
kampen, der sluttede 1-1. I dBu Pokalkam-
pen mod Middelfart den 4. august var der 
debut til jesper Fleckner. Forsvarsspilleren 
var i ugen op til sæsonpremieren mod Frede-
ricia hentet i Brønshøj. I pokalkampen mod 
Middelfart var der også første optræden for 
16-årige Agon Mucolli. offensivspilleren kom 
ind mod slutningen af den ordinære spilletid 
og scorede i straffesparkskonkurrencen, som 
VB vandt. jesper Rasmussen scorede til 4-0 i 
debuten mod FC Fredericia og blev årets ene-
ste debutant, der scorede et regulært mål.

Lars Christensen

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

jóan Símun edmundsson
14/03-2015 

Brønshøj-VB 0-1

Paul onuachu
14/03-2015 

Brønshøj-VB 0-1

Sonni Nattestad
14/03-2015 

Brønshøj-VB 0-1

jesper Rasmussen
11/04-2015 

VB-FC Fredericia 4-0

Debutanter - 2014/2015 – NordicBet Ligaen

Magnus Clemmensen
08/05-2015 

Skive-VB 1-1

Christian kudsk
06/06-2015 

VB-Brønshøj 2-0
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Antonio Stankov
26/07-2015

 VB-FC Fredericia 1-1

jacob dehn Andersen
26/07-2015 

VB-FC Fredericia 1-1

Moses lamidi
26/07-2015 

VB-FC Fredericia 1-1

Martin Svensson
26/07-2015 

VB-FC Fredericia 1-1

Debutanter - 2015/2016 – Bet25 Ligaen

Jesper Fleckner fører bolden frem i DBU Pokalkampen mod Middelfart den 4. august på Vejle Stadion. Den 
24-årige midtstopper debuterede med fuld spilletid i den 120 minutter lange pokalfight

Charles de Souza
26/07-2015 

VB-FC Fredericia 1-1

jesper Fleckner
04/08-2015 

Middelfart-VB 2-5

Agon Mucolli
04/08-2015 

Middelfart-VB 2-5
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Træningskampe - efterår 2015
På den sidste træningsdag, inden cheftræner 
klebér Saarenpää sendte spillertruppen på 
sommerferie den 8. juni, var der arrangeret 
en opvisningskamp mod Vejle Idrætsefter-
skoles fodboldhold, der tidligere på foråret 
havde vundet dM i fodbold for efterskoler. 
kampen på opvisningsbanen ved Idræt-
sefterskolen blev vundet af VB med 5-1. 
Målene blev scoret af Hakan Redzep, jonas 
Hebo Rasmussen og Agon Mucolli hver et 
samt målmand Morten Haastrup jensen, der 
spillede 2. halvleg på kanten og scorede to 
mål. Mathias Bjerring, VB u/16-elite, scorede 
efterskolens mål.

I forberedelsesfasen til efterårssæsonen 2015 
spillede Vejle Boldklub fire træningskampe. 
Spillertruppen mødte ind efter godt og vel 
tre ugers sommerferie søndag den 28. juni, 

og allerede halvanden uge senere ventede 
Skive Ik i den første træningskamp. Senere 
var der planlagt kampe mod AC Horsens, 
Marienlyst og eTSV Weiche Flensburg. Få 
dage inden det planlagte opgør mod Bold-
klubben Marienlyst meddelte fynboerne, 
at de var nødt til at trække sig fra kampen. 
Heldigvis kom kolding IF hurtigt på banen, 
og en ny test mod et hold fra 2. division blev 
arrangeret.

I forbindelse med landsholdspausen i okto-
ber spillede VB en opvisningskamp mod AGF 
torsdag den 8. oktober. kampen var officiel 
indvielse af den nye kunstgræsbane ved Vej-
le Idrætsefterskole og blev afviklet over 2 x 
30 minutter. AGF vandt kampen 2-0 (1-0) på 
mål af kim Aabech (straffespark) og daniel 
A. Pedersen.

Sommerens første træningskamp endte 0-0, 
da VB gæstede divisionskollegaerne Skive 
Ik på deres træningsanlæg i egeris. kampen 
var blottet for store målchance, og bedømt 
på spillet var det uafgjorte resultat fair. Skive 
Ik havde i slutminutterne en stor dobbelt-
chance til Mads eriksen, men i to omgange 
brændte forsvarsspilleren foran VB-målet. 
For gæsterne havde denis Fazlagic før pau-
sen et fint forsøg, da han headede bolden 

over mål. VB havde prøvespillerne Frans dhia 
Putros, senest Silkeborg, og Moses lamidi 
med i kampen. Mens Putros senere blev 
sendt videre med uforrettet sag, så lavede 
vejlenserne en aftale med tysk-nigerianske 
lamidi, der dog leverede en anonym indsats i 
træningsopgøret mod Skive. Her var der også 
de første spilminutter på divisionsholdet til 
unge Agon Mucolli.

07-07-2015

Skive IK – Vejle Boldklub 0-0 (0-0)
Morten Haastrup Jensen (46. Kristian Fæste), Frans Dhia Putros (78. Derrick Nissen), Niels Bisp Rasmussen (64. Ole Bisp Ras-
mussen), Jacob Dehn Andersen (64. Emil Christensen), Daniel Norouzi (78. Agon Mucolli), Denis Fazlagic (46. Moses Lamidi), 
Hakan Redzep (46. Kristian Gaarde), Jeppe Hansen (46. Kim Elgaard), Martin Svensson (46. Viljormur Davidsen), Agon Mucolli 
(46. Jóan Símun Edmundsson), Jacob ”Taz” Sørensen (46. Anders Kaagh)

Kampens gang:
12. 0-1 Martin Lund

71. 1-1 Anders Kaagh

lokalrivalerne Vejle Boldklub og AC Horsens 
delte i porten, da de to hold fra Bet25 ligaen 
satte hinanden stævne på Vejle Stadion. Små 
500 tilskuere overværede en fornuftig træ
ningskamp, der havde VB’s assisterende træ-

ner Søren Vie Clausen som dommer. kampen 
var et par dage tidligere blevet flyttet et par 
timer, hvilket dommerne ikke blev informe-
ret om, hvorfor der i al hast måtte findes en 
alternativ løsning. På linjerne vinkede der-
rick Nissen og Nikolai Pold/Martin Retov. 
AC Horsens kom hurtigt i front, da Martin 
lund sparkede et indlæg fra højresiden i net-
tet. VB udlignede midt i 2. halvleg, da Anders 

10-07-2015

Vejle Boldklub – AC Horsens 1-1 (0-1)
Kristian Fæste, Denis Fazlagic, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Moses Lamidi, Kristian Gaarde, 
Kim Elgaard (61. Steffen Kielstrup), Jacob ”Taz” Sørensen (83. Agon Mucolli), Jóan Símun Edmundsson, Anders Kaagh (83. 
Jeppe Hansen)
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Tlf. 29 38 67 76

kaagh sparkede en ripost fra et edmundsson-
hovedstød over stregen. Steffen kielstrup fik 
de første minutter på banen, efter han i som-

merpausen var vendt tilbage til VB efter tre 
sæsoner i netop AC Horsens.

Kim Elgaard og AC Horsens’ målscorer Martin Lund kæmper om bolden i træningskampen på Vejle Sta-
dion. De to østjyske klubber spillede 1-1.

Kampens gang 
21. 1-0 Jacob ”Taz” Sørensen
37. 1-1 Thomas Lund
69. 1-2 Thomas Lund

VB tabte højest overraskende træningskam-
pen mod 2. divisionsholdet kolding IF med 
2-1. kIF var trådt til i ellevte time, da Mari-
enlyst var sprunget fra en aftale om en træ-
ningskamp. kIF’erne havde kun få trænings-

pas i benene, inden de stillede op til test på 
Vejle Atletik Stadion.
”Taz” bragte planmæssigt vejlenserne i 
front, da han midt for mål med det kolde 
venstreben forvandlede et indlæg fra høj-
reside til mål. Thomas lund bragte balance 
inden pausen, da han på en chance i feltet fik 
bolden forbi Haastrup. Samme Thomas lund 
blev gæsternes helt, da han i det 69. minut 

15-07-2015

Vejle Boldklub – Kolding IF 1-2 (1-1)
Morten Haastrup Jensen, Denis Fazlagic (46. Derrick Nissen), Niels Bisp Rasmussen (46. Jacob Dehn Andersen), Emil Christen-
sen, Daniel Norouzi (46. Patrick Rasmussen), Moses Lamidi (79. Philip Lund), Kim Elgaard, Hákun Edmundsson (46. Kristian 
Gaarde), Jacob ”Taz” Sørensen, Anders Kaagh (46. Charles de Souza), Agon Mucolli
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pandede et frispark i nettet uden chance for 
VB-målmanden. der var muligheder til Agon 
Mucolli og Patrick Rasmussen, men det blev 
ved den lidt overraskende gæstesejr. 
VB gav fra 2. halvlegs start uofficiel debut til 
brasilianske Charles de Souza, der få dage 
senere blev lejet for sæsonen 2015-16. Philip 
lund, der holdt formen ved lige i Nørresko-

ven, fik de sidste elleve minutter på banen, 
mens jóan Símun edmundssons yngre bror, 
21-årige Hákun edmundsson, spillede de før-
ste 45 minutter centralt på vejlensernes midt-
bane. For kIF var de tidligere VB’ere justice 
john erhenede, Søren Zachariassen og Niko-
laj Christensen med.

Jacob »Taz« Sørensen og Kolding IF's dobbelte målscorer Thomas Lund i en duel midt på banen. Trænings-
kampen på Vejle Atletikstadion endte med en sejr til 2. divisionsholdet.

kampens gang:
7. 1-0 denis Fazlagic
28. 1-1 kevin Schulz

I opstartens sidste træningskamp blev det 1-1 
mod det tyske Regionalligahold eTSV Weiche 
Flensburg. Foran cirka 500 tilskuere på Vejle 
Stadion kom VB foran efter få minutter. Høj-
rekanten denis Fazlagic scorede på et sjæl-
dent hovedstød, da han udnyttede en afle-
vering – med hovedet – fra Anders kaagh. 
Senere var kun tværribben i vejen for et fri-
sparksforsøg fra Martin Svensson. Tyskerne 
udlignede efter en lille halve time ved kevin 
Schulz, der umarkeret kunne udligne fra tæt 
hold.
der var chancer til flere mål i kampen – de 
fleste til vejlenserne – men det blev ved 1-1 
i den sidste generalprøve inden turnerings-
premieren ugen efter mod FC Fredericia. 
Antonio Stankov, lejet forsvarsspiller i Viborg 
FF for sæsonen 2015-16, havde mod Flens-
burg første optræden for VB.

18-07-2015

Vejle Boldklub – ETSV Weiche Flensburg 1-1 (1-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen (79. Derrick Nissen), Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Denis 
Fazlagic, Kristian Gaarde, Kim Elgaard (72. Hakan Redzep), Martin Svensson (72. Jacob ”Taz” Sørensen), Moses Lamidi (72. 
Patrick Rasmussen), Anders Kaagh (46. Charles de Souza)

VB’s tysk-nigerianer Moses Lamidi i et gennem-
brudsforsøg i generalprøven mod Flensburg.
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1. division - efterår 2015
Et beskedent efterår i subtoppen
en ændring af strukturen i danmarksturne-
ringen havde længe stået på ønskesedlen i 
divisionsforeningen og dBu. efter at det 
hollandske analysefirma Hypercube, som er 
specialister i fodboldturneringsstrukturer og 
–optimeringer, var nedkommet med deres 
rapport, syntes det hele dog at falde på gul-
vet pga. manglende enighed blandt klubber-
ne, men kort før indeværende sæson faldt 
brikkerne overraskende alligevel på plads.
Superligaen udvides fra næste sæson til 14 
hold med mesterskabsslutspil og nedryk-
ningsspil. dette betyder så for den øjeblik-
kelige sæson i 1. division, Bet25 ligaen, 
ekstraordinær oprykning, så tre hold rykker 
direkte op i Superligaen, mens kun et hold 
rykker ned.
dette betød naturligvis skærpet opmærk-
somhed i mange klubber, som øjnede gode 
muligheder for avancement. også set i lyset 
af, at 1. division i år savnede to suveræne 
nedrykkere – i lighed med AGF og Viborg 
forrige sæson – som hurtigt ville løse retur-
billet til den bedste række. Silkeborg kom 
under kim Poulsen haltende fra start, og FC 
Vestsjælland havde efter nedrykningen nær-
mest holdt brandudsalg og udkrystalliserede 
sig i stedet som konkurstruet bundhold.

en jævnbyrdig Bet25 liga var således i vente, 
og det kom, i alt fald hvad angik første tred-
jedel af turneringen, til at holde stik. der var 
mange hjemmesejre og stor lighed mellem 
holdene.
Som turneringen er skredet frem, tegner der 
sig dog efterhånden et klarere billede. Vend-
syssel spiller særdeles stabilt under ove Chri-
stensen, og lyngby har et tårnhøjt topniveau 
og vinder alt på eget græs. Peter Sørensen 
har fået sat skik på SIF, og også Bo Henriksens 
AC Horsens har nået et stabilt niveau trods 
totalrenovering af holdet.
VB? ja, den uafgjorte premierekamp mod 
lokalrivalerne fra Fredericia gav et meget 
godt billede af efterårssæsonen - hverken 
en dreng eller en pige… Mange i Vejle og 
omkring klubben så gerne en opryknings-
kandidat i holdet, men som træner kle-
bér Saarenpää ofte har betonet, er VB i sin 
nuværende forfatning ikke et naturligt top-
hold. der skal arbejdes hårdt for hvert point.

kursen har således også været slingrende og 
uden stabilitet. uden nederlag i de første tre 
kampe ryger holdet pludselig ind i et ufor-

klarligt og fortjent nederlag hos de upåag-
tede oprykkere fra Helsingør.
Højdepunkter har der været. Meriterende 
sejre 3-0 over ærkerivalerne fra ACH og 2-0 
ude over Silkeborg. Så med godt en tredjedel 
af turneringen spillet en kriseperiode med 
kun fire point i fem kampe – bl.a. med for-
færdelige hjemmebanenederlag til HB køge 
og Skive. derefter en god og stabil periode 
med tre sejre i rap over sjællandske hold og 
10 scoringer. Men da det så i efterårets sidste 
to kampe skulle vise sig, om drenge var ble-
vet til mænd, gik spillerne på juleferie med 
nederlag mod to hold, man netop gerne 
ville sammenligne sig med. 0-1 i lyngby trods 
overtal i over en tredjedel af kampen og 1-3 
hjemme mod Silkeborg.

den ændrede oprykningsmodus gav travl-
hed i transfervinduet op til sæsonen, og 
hos VB var det ingen undtagelse. Her var 
der nærmest tale om et panoramavindue så 
stort – mange ud, mange ind. Alt skal sæt-
tes i relation til de økonomiske muligheder, 
men skjules kan det jo ikke, at flere af de 
forsvundne blev voldsomt savnet. Truppen 
er bred, men fremstår ikke så stærk som for-
årets.
Fra truppen forsvandt Christian Sivebæk 
(Viborg), Andreas Albers Nielsen (Silkeborg), 
jonas Hebo Rasmussen (FC Helsingør), Henrik 
Bødker (Næstved), jonatan Neftali (Fjölnir 
Reykjavík), joão Pereira (Sønderjyske), Patryk 
Wolanski (endt lejemål, tilbage til FCM), 
Paul onuachu (endt lejemål, tilbage til FCM) 
jesper Rasmussen (endt lejemål, tilbage til 
esbjerg), Sonni Nattestad, (lejemål ophævet).
Ind kom i stedet Patrick Rasmussen, ole Bisp 
Rasmussen og jeppe Hansen fra egen ung-
domsafdeling, Steffen kielstrup (AC Hor-
sens), Martin Svensson (Viborg), jacob dehn 
Andersen (Randers), Moses lamidi (BSV 
Schwarz-Weiß Rehden, Tyskland), jesper 
Fleckner (Brønshøj), Antonio Stankov (lejet 
i Viborg), Charles de Souze (lejet af Atlético 
Monte Azul, sidst Caxias do Sul, Brasilien), 
Thomas Mikkelsen (lejet af oB, sidst IFk 
Göteborg)

der resterer stadig 14 runder, og meget kan 
ske i vinterens transfervindue, ligesom form-
mæssige op-og-nedture kan forekomme, 
men et øjebliksbillede viser, at VB-truppen pt 
ikke har de spillemæssige kvaliteter, der skal 
til for at blande sig i oprykningsracet.
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Vejle  Boldklubs  kampe  -  efterår 2015

Kampens gang:
12. 1-0 Anders Kaagh
27. 1-1 Tobias Perch-Nielsen

Dommer: Lars Skibild Jensen

Tilskuere: 2337

Debutanter: Antonio Stankov, Jacob Dehn Andersen, Moses 

Lamidi, Martin Svensson, Charles de Souza

VB fik en lidt skuffende start på efteråret, 
da det kun blev til et enkelt point i Nørre-
skoven mod upåagtede Fredericia. lokalriva-
lerne var ikke rated højt på forhånd, men det 
rekonstruerede hold under ledelse af den 
nye træner ove Pedersen klarede sig pænt 
igennem efteråret.
også hjemmeholdet var stærkt omorga-
niseret, idet kun fem af de 14 spillere, som 

optrådte i forrige sæsons sidste-runde-kamp 
mod Brønshøj var på banen til turneringspre-
mieren.
der stod VB på det meste den første lille 
halve time, og Anders kaagh kunne da også 
hurtigt bringe favoritterne foran efter et 
fladt oplæg fra denis Fazlagic.
ud af ingenting kom gæsterne dog tilbage 
i kampen, da Tobias Perch-Nielsen kanone-
rede et frispark i mål fra 30 m.
Målet kom vejlenserne sig aldrig rigtigt over, 
og det var småt med muligheder til nogen 
af holdene den sidste time i endnu et typisk 
lokalopgør med mange spilstop og meget 
duelspil.
”Vi kontrollerer kampen, men omvendt er 
det ikke mange 100 % chancer, vi formår at 
skabe,” konstaterede klebér Saarenpää nøg-
ternt efter kampen.

26-07-15 

Vejle Boldklub – FC Fredericia 1-1 (1-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Denis Fazlagic, Steffen Kiel-
strup, Kristian Gaarde, Moses Lamidi (79. Hakan Redzep), Jóan Símun Edmundsson (59. Martin Svensson), Anders Kaagh (90. 
Charles de Souza)

Kampens gang:
26. 0-1 Anders Kaagh
64. 0-2 Thomas Mikkelsen (selvmål)
75. 1-2 Anders Due (straffespark)
82. 2-2 Jean-Claude Bozga

Rødt kort: 
84. Anders Østli, FCV

Dommer: Kasper Madsen

Tilskuere: 895

26-07-15 

FC Vestsjælland - Vejle Boldklub 2-2 (0-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Denis Fazlagic (90. Hakan 
Redzep), Steffen Kielstrup, Kristian Gaarde, Martin Svensson (76. Jacob ”Taz” Sørensen), Moses Lamidi (90. Charles de Souza), 
Anders Kaagh

Anders Kaagh bragte VB foran 1-0 mod FC Fredericia i sæsonpremieren, da han omsatte et indlæg fra Denis 
Fazlagic i højre side til scoring
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På forhånd ville man næppe have rynket på 
næsen over et point i Slagelse mod Superli-
ganedrykkerne, men efter kampen føltes det 
som et nederlag for jyderne.
VB, der havde Martin Svensson med fra start 
for en skadet edmundsson, dominerede efter 
det første korte FCV-stormløb i 1. halvleg og 
kom også fortjent foran, da Anders kaagh 
bankede bolden forbi Thomas Mikkelsen på 
Moses lamidis oplæg.
de i neongrønt klædte gæster mistede gre-
bet en smule efter pausen, men kampen syn-
tes alligevel afgjort, da Slagelse-keeper Tho-
mas Mikkelsen boksede et Svensson-indlæg 
i eget net.
Vestsjælland, som havde været igennem en 

veritabel åreladning efter nedrykningen og 
kun havde fire mand på bænken, blev dog 
inviteret ind i kampen med et kvarter igen, 
da Gaarde lavede straffe mod Anders Østli – 
Anders due eksekverede.
og store jean-Claude Bozga, som på dagen 
optrådte som tankcenterforward, reddede 
et point til sjællænderne, da han udlignede 
otte minutter før tid.
kampen sluttede dramatisk, da hjemmehol-
dets Anders Østli så gult for anden gang og 
dermed rødt.
”jeg står med en bitter følelse lige nu,” sag-
de efter kampen en ærgerlig kristian Gaar-
de, der erkendte det straffe, der satte FCV i 
gang.

Kampens gang:
59. 1-0 Niels Bip Rasmussen
60. 2-0 Kristian Gaarde
68. 3-0 Kristian Gaarde

Dommer: Chris Johansen

Tilskuere: 2484

ACH fik, så fængselsstriberne på den aktuel-
le udebanedragt, passede, da Bo Henriksens 
udvalgte gæstede Nørreskoven.
Økonomisk udfordrede Horsens, der fik en 
gennemført dårlig start på efteråret, men 
siden kom fint efter det, spillede ellers en 
god 1. halvleg og burde have bragt sig for-

an kort før pausen med en dobbeltchance, 
afsluttende med Finnbogasons hovedstød 
forbi et tomt VB-mål…
da gæsternes krumtap Niels lodberg i 2. 
halvleg måtte gå ud, ramlede det imidlertid 
for den gule Fare, hvis opdækning nu hav-
de kaotisk karakter. Først kunne Niels Bisp 
sætte sidste fod på efter et Svensson-hjørne 
og bringe værterne foran 1-0. Så var det kri-
stian Gaarde, der udnyttede en forfærdelig 
clearing i ACH-forsvaret, og samme Gaarde 
sluttede festen med at trække fra midterlin-
jen ned mod Horsens-målet og banke bolden 
højt ind bag Nicklas dannevang. 

07-08-15 

Vejle Boldklub – AC Horsens 3-0 (0-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Denis Fazlagic (56. Hakan 
Redzep), Steffen Kielstrup, Kristian Gaarde, Martin Svensson, Moses Lamidi (84. Charles de Souza), Anders Kaagh (75. Kim 
Elgaard)

Kristian Gaarde blev den store helt i aftenkampen mod AC Horsens, da han scorede to gange. Her jubler 
han med Daniel Norouzi, Anders Kaagh og anfører Niels Bisp Rasmussen efter målet til 3-0



41

Kampens gang:
34. 1-0 André Riel
45. 1-1 Martin Svensson
57. 2-1 Anders Holst
65. 3-1 André Riel

Dommer: Jesper Nielsen

Tilskuere: 1341

VB skuffede massivt ved foden af kronborg, 
da det mod oprykkerne blev til efterårets 
første nederlag.
jyderne, der kunne give comeback til Thomas 
Mikkelsen efter toethalvt års fravær, havde 
hænderne fulde fra start. Helsingoranerne 

bragte masser af bolde i feltet, og efter en 
god halv time kunne André Riel bringe vær-
terne foran på en friløber.
Vejlenserne havde ikke meget at byde på, 
men alligevel blev de inviteret ind i kampen 
igen, da Martin Svensson kunne omsætte et 
frispark i mål umiddelbart inden halvtid.
Vejlenserne kunne dog ikke udnytte den 
pludseligt opståede medgang, og Anders 
Holst kunne en halv snes minutter efter pau-
sen igen bringe sjællænderne foran. André 
Riel lukkede og slukkede for et hjemmehold, 
der var klart bedre i alle spillets faser, om end 
jyderne havde fine chancer i slutfasen.

16-08-15 

FC Helsingør - Vejle Boldklub 3-1 (1-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Denis Fazlagic (71. Hakan Red-
zep), Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson, Moses Lamidi (66. Anders Kaagh), Thomas Mikkelsen (80. Charles 
de Souza)

Kampens gang:
11. 1-0 Jóan Simun Edmundsson

Dommer: Henrik Overgaard

Tilskuere: 1495

det gik bedre mod det andet sjællandske 
oprykkerhold fra Næstved – om end det 
holdt hårdt at få sejren i hus.
VB havde edmundsson og Redzep med for 
lamidi og Fazlagic, og det skulle vise at være 
en god ide, for færingen var det, der efter 
en halv snes minutter sørgede for kampens 

eneste træffer, da han udnyttede et Svens-
son-indlæg.
Inden da havde sjællænderne dog truffet 
opstanderen, og kort før halvtid brændte de 
grønblusede tilmed et straffe på Fæste ved 
profilen Mikkel Rygaard.
VB havde dog også sine muligheder, og 2. 
halvleg blev en særdeles afvekslende affære.
”Vi formåede ikke at kontrollere kampen 
efter pausen, hvilket var unødvendigt. Alt 
kunne ske, og der var spænding om udfal-
det indtil slutfløjtet,” erkendte VB-træner 
Saarenpää efter kampen.

20-08-15 

Vejle Boldklub – Næstved 1-0 (1-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Hakan Redzep (86. Denis 
Fazlagic), Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson (72. Christian Kudsk), Jóan Símun Edmundsson (72. Anders 
Kaagh), Thomas Mikkelsen

Matchvinder Jóan Símun Edmundsson jubler med Martin Svensson. Den målgivende aflevering i 1-0 sejren 
over Næstved på Vejle Stadion kom fra netop Svensson
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Kampens gang:
48. 0-1 Martin Svensson
88. 1-1 Mikkel Thygesen
90. 1-2 Denis Fazlagic

Dommer: Peter Munch Larsen

Tilskuere: 1267

endnu tre point mod et sjællandsk hold kun-
ne sættes ind på kontoen – men det var en 
sejr, der først kom i land i overtiden.
Gæsterne var spildominerende i 1. halvleg 
med gode chancer til bl.a. Thomas Mikkelsen 
og Martin Svensson.
VB måtte dog hen på den anden side pausen, 
før Svensson med et langskudsdrøn kunne 
sørge for den fortjente føring. en dobbelt 
kielstrup-chance efter hjørne kunne have 

lukket kampen, men mirakuløst blev der ikke 
scoret i situationen.
I stedet kom værterne ind i kampen, da jyder-
ne trak sig lidt tilbage – dog uden at blive for 
alvor farlige. Altså indtil et par minutter før 
tid, da Mikkel Thygesen bankede Simon Rich-
ters indlæg i mål.
Roskilde ville nu have mere, og havde seks 
minutters tillægstid at gøre godt med som 
følge af en skade til kampens dommer. Men 
satsningen gav bagslag. På en omstilling spil-
lede Gaarde op til indskiftede Fazlagic, som 
ikke svigtede.
”det er en fantastisk følelse at komme til-
bage i kampen og snuppe sejren til sidst. det 
var lige sådan en oplevelse, vi havde brug 
for,” jublede en glad Saarenpää efter kam-
pen.

30-08-15 

FC Roskilde – Vejle Boldklub 1-2 (0-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Hakan Redzep (73. Denis Faz-
lagic), Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson (79. Charles de Souza), Jóan Símun Edmundsson (90. Kim Elgaard), 
Thomas Mikkelsen

Kampens gang:
12. 1-0 Oke Akpoveta
42. 2-0 Oke Akpoveta
49. 2-1 Moses Lamidi
55. 2-2 Martin Svensson
72. 3-2 Frederik Gytkjær

Dommer: Benjamin Leander

Tilskuere: 1387

Trods et fornemt comeback måtte VB rejse 
tomhændet hjem fra Sjælland. Moses lamidi 
havde afløst edmundsson hos et VB-hold, 
som var slemt på hælene før pausen.
Akpoveta kunne hurtigt bringe de konge-
blå foran efter en omstilling, og der stod nu 
lyngby på alt. På trods af et væld af kæm-
pechancer måtte topholdet helt hen til kort 
før halvtid, før Akpoveta med sit andet mål 
 

kunne øge føringen.
Gæsterne slog dog uventet tilbage efter 
pausen. Først scorede Moses lamidi sit før-
ste mål for Vejle Boldklub, hvorefter Martin 
Svensson sænkede et direkte frispark i mål 
hos et rystet lyngby-hold. VB var nu ovenpå, 
men alligevel lykkedes det Frederik Gytkjær 
at score et trods alt fortjent sejrsmål til vel-
spillende sjællændere. Målet kom dog som 
følge af et tilsyneladende klart frispark mod 
Thomas Mikkelsen. VB pressede på mod slut-
ningen for udligning, men forgæves.
”lyngby har et meget stærkt hold – det bed-
ste i 1. division. de lukker en del mål ind, 
men laver så bare endnu flere selv. I dag er 
vi med i en stor kamp, en flot kamp,” sagde 
en realistisk klebér Saarenpää efter kampen.

06-09-15 

Lyngby – Vejle Boldklub 3-2 (2-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov (46. Denis Fazlagic), Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Hakan 
Redzep (61. Jóan Simun Edmundsson), Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson (75. Charles de Souza), Moses 
Lamidi, Thomas Mikkelsen 

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Kampens gang:
06. 1-0 Steffen Kielstrup
15. 2-0 Jóan Símun Edmundsson
17. 2-1 Razak Adebayo Odeyemi
41. 3-1 Jóan Símun Edmundsson

Dommer: Per Melin, Sverige (Nordisk Dommerudveksling)

Tilskuere: 2490

”1. halvleg var det hidtil bedste i efteråret,” 
konstaterede klebér Saarenpää, da VB sik-
kert havde besejret Skive og var kravlet op 
på ligaens tredjeplads.
Hjemmeholdet, der havde edmundsson med 
i stedet for lamidi, sad på alt før pausen, 
og allerede med seks minutter spillet kunne 
Steffen kielstrup sparke en nedfaldsbold 

 
efter hjørne i nettet.
efter et kvarter gik Thomas Mikkelsen fint til 
baglinjen og serverede bolden for edmunds-
son – og så stod det 2-0. Skibonitterne, der 
levede på omstillinger, havde held med en 
lang bold, der på den glatte bane smuttede 
ned mellem VB’s midterforsvarere, og ode-
yemi kunne reducere kort efter.
Psykologisk vigtigt fik jóan Simun edmunds-
son dog headet en ny tomålsføring i hus 
inden pausen – oplægger var Martin Svens-
son.
I en helt udramatisk 2. halvleg cruisede vej-
lenserne sig blot igennem uden yderligere 
udslag på måltavlen.

Anfører Niels Bisp Rasmussen dækker bolden i hjemmekampen mod Skive den 13. september. Bag ham 
Skives Mikkel Cramer

13-09-15 

Vejle Boldklub – Skive IK 3-1 (3-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen (85. Jesper Fleckner), Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Hakan 
Redzep, Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson (79. Simon Nagel), Jóan Símun Edmundsson (70. Moses Lamidi), 
Thomas Mikkelsen

17-09-15 

Silkeborg IF - Vejle Boldklub 0-2 (0-2)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Jesper Fleckner, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Hakan Redzep (58. Moses Lamidi) 
Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson (71. Denis Fazlagic), Jóan Símun Edmundsson, Thomas Mikkelsen (88. 
Simon Nagel)

Kampens gang:
03. 0-1 Thomas Mikkelsen
84. 0-2 Thomas Mikkelsen

Dommer: Jesper Nielsen

Tilskuere: 1585

Med Thomas Mikkelsen som dobbelt målsco-
rer sejrede VB på Mascot Park over superli-

ganedrykkerne og kravlede dermed for en 
stund op på rækkens førsteplads.
VB, der for første gang havde jesper Fleck-
ner med fra start i en turneringskamp – Bisp 
var skadet – fik en drømmestart, da Thomas 
Mikkelsen allerede efter tre minutter kun-
ne udnytte et indlæg fra Antonio Stankov. 
Mens 1. halvleg var jævnbyrdig og afveks-
lende, kom SIF’erne ud med et tungt pres 
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Kampens gang:
32. 1-0 Hakan Redzep
58. 1-1 Rune Frantsen

Dommer: Casper Thorsøe Jr.

Tilskuere: 2025

Vejlensere og vendelboer delte i en vaske-
ægte topkamp i Nørreskoven. Som altid, når 
de hold mødes, blev publikum ikke forkælet 
med et orgie i chancer, men intenst var det 
da, om end der ikke skete synderlig meget 
i felterne.
Fysisk stærke nordjyder dominerede fra start, 
men VB åd sig ind i kampen, og på et dom-
medagshug fra 30 m kunne Hakan Redzep 
lidt overraskende bringe værterne foran. På 

dagen var det 50 år siden, VB stillede fem 
landsholdsspillere mod Norge, hvilket da 
også blev behørigt markeret, og landsholds-
klasse var der i det mindste over Redzep-
scoringen!
Fortjent var det dog, at gæsterne – som i 
øvrigt måtte udskifte en rygskadet ex-lands-
holdsspiller jesper Christiansen i målet – fik 
udlignet, da Rune Frantsen scorede efter en 
omstilling.
”Begge hold er velorganiserede og hoved-
stødsstærke, så der bliver ikke de store 
muligheder, selv om VB presser hårdt til sidst.  
VB er et stærkt hold – ikke mindst på hjem-
mebane – og vi er tilfredse med at slippe her-
fra med et point,” sagde Vendsyssel-træner 
ove Christensen efter kampen.

26-09-15 

Vejle Boldklub – Vendsyssel 1-1 (1-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Hakan Redzep (76. Denis Faz-
lagic), Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson, Jóan Símun Edmundsson, Thomas Mikkelsen (83. Moses Lamidi)

efter tepausen, og bl.a. den tidligere VB’er 
Andreas Albers havde fri i feltet udlignin-
gen for fødderne. Gæsterne kom dog godt 
tilbage, og fortjent var det, at Thomas Mik-
kelsen med sit andet mål kunne udnytte en 
Fazlagic-aflevering.
Ca. 200 tilrejsende vejlensere havde en herlig 

aften.
”jeg har aldrig tvivlet på, at målene ville 
komme, men det var stadig en rigtig dej-
lig følelse at få scoret igen,” sagde Thomas 
Mikkelsen, der for første gang siden 2012 
scorede i en turneringskamp for VB – og det 
endda to gange!

Hakan Redzep scorede et fantastisk mål med venstrebenet i hjemmekampen mod Vendsyssel den 26. sep-
tember. Her ses han umiddelbart inden målet i færd med at runde gæsternes Rune Frantsen.
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Kampens gang:
56. 0-1 Kristoffer Munksgaard

Dommer: Peter Munch Larsen

Tilskuere: 2003

uhyre skuffende led et svagt VB-hold sæso-
nens første hjemmebanenederlag, da HB 
køge vandt en for lille sejr i Nørreskoven. 
kun en stærkt spillende Fæste forhindrede 
et større nederlag til umotiverede rødbluser.
Allerede inden pausen bankede HB køges 
 

stærke Herlison Caion bolden på underkan-
ten af overliggeren, men først en halv snes 
minutter efter pausen kom afgørelsen, da 
kristoffer Munksgaard headede i mål.
ud over fem advarsler fik vejlenserne ikke 
rigtig noget ud af kampen.
”Vi har slet ikke kvaliteten til at skabe noget, 
og til gengæld giver vi et forfærdeligt mål 
væk i den anden ende. Vi magter åbenbart 
ikke forventningspresset,” fastslog en skuf-
fet Saarenpää efter fiaskoen.

Kampens gang:
87. 0-1 Anders Kaagh

Dommer: Lars Skibild Jensen

Tilskuere: 1112

Meget var der ikke at varme sig på en sen 
og kold oktoberaften på Monjasa, for lidet 
skete der foran målene i lokalderbyet. de til-
rejsende vejlensere fik dog noget at gå hjem 
på, da indskiftede Anders kaagh kort før tid 
løb en Fazlagic-centring i mål, efter at højre-

kanten var spurtet fra FC-forsvaret.
Saarenpää havde rystet posen: en træt 
edmundsson var bænket sammen med en 
ikke helt fit kielstrup og Antonio Stankov. 
Norouzi var væk med karantæne og Hakan 
Redzep ude efter at have været væk med 
Makedoniens landshold. I stedet var der ble-
vet plads til ole Bisp og Viljormur davidsen 
på backs, Simon Nagel centralt, Svensson på 
kant og Moses lamidi i front.
Ikke overraskende stillede FCF-træner ove 
Pedersen forsigtigt op med en femmands 

04-10-15 

Vejle Boldklub – HB Køge 0-1 (0-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov (65. Moses Lamidi), Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Denis 
Fazlagic, Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup (54. Simon Nagel), Hakan Redzep (76. Martin Svensson), Jóan Símun Edmundsson, 
Thomas Mikkelsen

Moses Lamidi udfordrer Kristian Pedersen i VB’s skuffende nederlag til HB Køge på Vejle Stadion den 4. 
oktober. Heller ikke den indskiftede tysk-nigerianer kunne vende opgøret for VB.

14-10-15 

FC Fredericia - Vejle Boldklub 0-1 (0-0)
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen (80. Antonio Stankov), Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, 
Denis Fazlagic, Kristian Gaarde, Simon Nagel, Martin Svensson, Moses Lamidi (63. Jóan Simun Edmundsson), Thomas Mik-
kelsen (76. Anders Kaagh)
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bagkæde og satsede på dødbolde. 
Chancer var da også en total mangelvare – 
altså indtil kort før tid: ”Inden jeg kom på 
banen, fik jeg besked på at arbejde hårdt 

og lave et mål,” sagde en glad matchvinder 
kaagh, som gjorde comeback efter en lang
skadespause.

Kampens gang:
05. 1-0 Thomas Mikkelsen
17. 1-1 Mikael Uhre
27. 2-1 Thomas Mikkelsen
63. 2-2 Mikael Uhre
85. 2-3 Jesper Henriksen

Rødt kort: 
90. Razak Adebayo Odeyemi, Skive

Dommer: Kasper Madsen

Tilskuere: 2015

Jubilar: Hakan Redzep, 50 kampe

Trods lynscoring og to føringer løb VB ind i 
efterårets måske største skuffelse, da det kun 
godt en måned efter udvist klasseforskel og 
en sikker sejr over skibonitterne denne gang 
blev til et forsmædeligt 2-3 nederlag.
VB havde fem ændringer i forhold til mid-
tugekampen i Fredericia. Thomas Mikkelsen 
bragte straks hjemmeholdet foran på et fly-

vende hovedstød på et fint Stankov-indlæg. 
efter at Mikkelsen havde haft en god chance 
for at øge på endnu en fin Stankov-Flanke, 
snublede edmundsson i sine forkerte støvler, 
og Skive udlignede på en omstilling. Thomas 
Mikkelsen headede dog endnu engang vej-
lenserne foran – denne gang på et Svensson-
indlæg.
endnu en omstilling efter en time, gav dog 
Skive-udligning, og da gæsterne med fem 
minutter igen opfangede en uforsigtig kiel-
strup-pasning stod vejlenserne tomhændede 
tilbage. et rødt kort til odeyemi og et vildt 
VB-pres til slut ændrede intet.
VB’s dobbelte målscorer Thomas Mikkelsen: 
”Vi giver Skive to mål efter personlige fejl, 
og Skive producerer flere muligheder for at 
score på i løbet af hele kampen. Vi kan ikke 
stå bagefter og sige, at deres sejr var ufor-
tjent - vi er dårlige defensivt!”

18-10-15 

Vejle Boldklub – Skive IK 2-3 (2-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov (84. Denis Fazlagic), Jesper Fleckner, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Jóan Símun 
Edmundsson, Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson, Moses Lamidi (46. Hakan Redzep), Thomas Mikkelsen (79. 
Anders Kaagh)

Antonio Stankov lagde op til Thomas Mikkelsens første scoring i hjemmekampen mod Skive den 18. okto-
ber. Her ser Skives anfører Mikkel Cramer til, mens makedoneren slår et indlæg
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Kampens gang:
39. 1-0 Simon Okosun
60. 2-0 Jens-Kristian Sørensen

Dommer: Sandi Putros

Tilskuere: 1068

VB måtte indkassere et nyt nederlag, men i 
modsætning til Skive-kampen kunne indsat-
sen accepteres. Gæsterne, der var ændret på 
fire pladser, dominerede store dele af 1. halv-
leg, men mod Vendsyssel får man ikke 

mange chancer, og da vejlenserne ikke kun-
ne udnytte en dobbeltchance ved Thomas 
Mikkelsen og edmundsson, blev det svært.
Mod halvlegens slutning kunne lange Simon 
okosun heade nordjyderne foran, og jens-
kristian Sørensen kunne efter en time lukke 
kampen for et kontrollerende tophold – lige-
ledes på hovedstød.
”de holder os på et minimum af chancer- skal 
man score to gange mod Vendsyssel, så skal 
man have tur i den, og det havde vi ikke,” 
resignerede anfører Bisp efter kampen.

22-10-15 

Vendsyssel FF - Vejle Boldklub 2-0 (1-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic, Kristian 
Gaarde, Simon Nagel (85. Hakan Redzep), Daniel Norouzi (69. Anders Kaagh), Jóan Símun Edmundsson, Thomas Mikkelsen 
(81. Charles de Souza)

Kampens gang:
07. 0-1 Kristian Andersen
09. 1-1 Thomas Mikkelsen
43. 2-1 Simon Nagel
57. 3-1 Frederik Hansen (selvmål)

Dommer: Jakob A. Sundberg

Tilskuere: 1514

VB stillede med kaagh i front sammen 
med Thomas Mikkelsen, ligesom kielstrup 
og Svensson var tilbage fra karantæne. de 
rødblusede fik lidt oprejsning efter en skidt 
periode og overvandt endda et tidligt mål 
imod sig: kun seks minutter var spillet, da HB 
køges farlige kristian Andersen opfangede 
 

en dårlig dehn-aflevering.
kort efter rettede Thomas Mikkelsen dog et 
Svensson-skud af til 1-1, og lige før halvtid 
bragede Simon Nagel bolden i mål fra 20 m 
til VB-føring.
efter pausen var det HBk-keeper Frederik 
Hansen, der fik fumlet et Svensson-hjørne i 
mål til kampens fortjente slutresultat.
”Vi havde talt om at afslutte udefra, fordi 
HB køge havde en ny målmand med. det var 
dejligt at score, men det var endnu bedre, 
at vi vandt,” sagde en glad målscorer Simon 
Nagel, som ikke lod sig anfægte af, at hans 
første to langskudsforsøg havde været tæt-
tere hjørneflaget end gæsternes mål…

01-11-15 

Vejle Boldklub – HB Køge 3-1 (2-1)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, Simon Nagel, Kristian Gaar-
de, Steffen Kielstrup, Martin Svensson (89. Denis Fazlagic), Anders Kaagh (63. Charles de Souza), Thomas Mikkelsen (84. Kim 
Elgaard)

HB Køges unge målmand Frederik Hansen var kraftigt involveret, da VB scorede til 3-1 og reelt afgjorde 
kampen den 1. november. Her ser Thomas Mikkelsen og Anders Kaagh til, mens Daniel Arrocha forgæves 
forsøger at forhindre bolden i at passere målstregen
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Kampens gang:
24. 0-1 Thomas Mikkelsen
56. 0-2 Simon Nagel
76. 0-3 Simon Nagel

Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen

Tilskuere: 986

VB – uden en syg Svensson og anfører Bisp 
med brækket næse – fik efter en god hold-
præstation revanche for sidste gang, holdet 
gæstede banen ved kronborg. 
Thomas Mikkelsen kunne pande føringsmå- 

let ind i 1. halvleg efter et Viljormur david-
sen-hjørne, og med en lille time spillet kunne 
Simon Nagel øge til 0-2 direkte på frispark. 
Samme Nagel slog sejren fast, da han trak 
ind i banen og scorede med venstrebenet.
”Bundniveauet og kynismen var god hos 
holdet og så er jeg meget tilfreds med den 
disciplin spillerne viser,” sagde en tilfreds VB-
træner Saarenpää efter kampen. ”Vi spillede 
til nul for første gang længe, og det er jeg 
især tilfreds med.”

Kampens gang:
10. 1-0 Jóan Símun Edmundsson
64. 2-0 Jóan Símun Edmundsson
77. 3-0 Thomas Mikkelsen
81. 3-1 Bajram Fetai
90. 3-2 Bajram Fetai (straffespark)
90. 4-2 Anders Kaagh

Dommer: Michael V. Jensen

Tilskuere: 1653

det blev alle gode gange tre mod et sjæl-
landsk hold, da VB sendte Roskilde tomhæn-

dede hjem til domkirkebyen. Norouzi (karan-
tæne) og kaagh var erstattet af Stankov og 
edmundsson på et VB-hold, som kom hurtigt 
foran, da Fazlagic stjal bolden og spurtede 
en halv banelængde for at sætte edmunds-
son op til 1-0 føringen. Allerede efter en halv 
time måtte VB skadesbetinget udskifte en 
ellers formstærk Simon Nagel, der hermed 
var færdig for sæsonen.
efter pausen opfangede Fazlagic igen en 
håbløs Roskilde-aflevering, satte atter jóan 
edmundsson op, og heller ikke denne gang 

Jóan Símun Edmundsson gjorde comeback efter to kampes fravær, da VB i silende regn den 15. novem-
ber slog FC Roskilde på Vejle Stadion. Færingen scorede kampens to første mål og havde chancen for et 
hattrick

08-11-15 

FC Helsingør - Vejle Boldklub 0-3 (0-1)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Ole Bisp Rasmussen (88. Antonio Stankov), Jacob Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, 
Denis Fazlagic, Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Simon Nagel, Anders Kaagh (67. Kim Elgaard), Thomas Mikkelsen (81. 
Charles de Souza)

13-11-15 

Vejle Boldklub – FC Roskilde 4-2 (1-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Ole Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic, Kristian 
Gaarde, Steffen Kielstrup, Simon Nagel (35. Kim Elgaard), Jóan Símun Edmundsson (90. Jesper Fleckner), Thomas Mikkelsen 
(84. Anders Kaagh)
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svigtede færingen. og da Thomas Mikkelsen 
kunne trille bolden i et tomt mål efter en lidt 
rodet dobbeltchance til edmundsson/Mik-
kelsen, ja, så begyndte det at ligne en slem 
øretæve til sjællænderne.
VB’erne blev dog overmodige, Bajram Fetai 
kunne score på en friløber, og da samme 
Fetai omsatte et straffe begået af Fæste, syn-
tes det pludselig at blive en lidt for spænden-

de overtid. Her lukkede indskiftede Anders 
kaagh dog ballet, da han afdriblede keeper 
Thomas Villadsen.
”Vi vinder mange bolde gode steder på 
banen og udnytter den plads, det giver,” 
kommenterede tomålsskytten edmundsson 
de gavmilde Roskilde-boldtab.

Kampens gang:
40. 1-0 David Boysen

Rødt kort: 
52. Mads-Gabel Jørgensen, Lyngby
90. Martin Svensson, VB

Dommer: Benjamin Leander

Tilskuere: 749

VB får næppe større chance for at få point 
i lyngby. Norouzi og Stankov havde byttet 
plads i straffeboksen og Svensson erstattet 
skadede Nagel på et VB-hold, der ganske vist 
spillede en ringe 1. halvleg og fortjent kom 
bagud på david Boysens fine mål fem minut-
ter inden pausen. Men også et VB-hold, der 
straks efter tetid blev numerisk i overtal, da 
Mads-Gabel jørgensen – hårdt dømt – så gult 
for anden gang, da han ifølge opmand lean-

der forsøgte at filme sig til et straffe.
Mod et træt, undertalligt lyngby-mandskab, 
som bare tre dage forinden havde tabt i Hor-
sens, blev VB nu totalt spildominerende, men 
jyderne savnede en game plan for, hvad der 
skulle ske med en mand mere. Spille sig igen-
nem kunne man ikke, og først 13 minutter 
før tid blev Anders kaagh sat i spil, så man 
kunne øse høje bolde i feltet. Mikkelsen og 
kaagh havde med hovedet de eneste alvor-
lige muligheder, vejlenserne tilspillede sig.
I overtiden så Martin Svensson – ligeledes 
hårdt dømt – rødt efter tumult.
”Vi kunne som hold ikke sammensætte tre 
afleveringer, og så er det svært at få spillet 
til at hænge sammen,” sagde en ærlig midt-
stopper jacob dehn Andersen efter kampen, 
hvor 749 tilskuere (!!!) havde valgt at følge 
de kongeblå oprykningsfavoritter…

19-11-15 

Lyngby - Vejle Boldklub 1-0 (1-0)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Ole Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic (56. Hakan 
Redzep), Kristian Gaarde (77. Anders Kaagh), Steffen Kielstrup, Martin Svensson, Jóan Símun Edmundsson, Thomas Mik-
kelsen

28-11-15 

Vejle Boldklub – Silkeborg IF 1-3 (0-1)
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, Denis Fazlagic, Kristian 
Gaarde, Steffen Kielstrup (78. Kim Elgaard), Hakan Redzep (78. Christian Kudsk), Jóan Símun Edmundsson, Thomas Mikkelsen 
(54. Anders Kaagh)

Kampens gang:
19. 0-1 Martin Thomsen
59. 0-2 Emil Scheel
77. 1-2 Jóan Símun Edmundsson
90. 1-3 Niels Bisp Rasmussen (selvmål)

Dommer: Jesper Nielsen

Tilskuere: 1841

Publikum fik en god kamp, men VB, der hav-
de anfører Niels Bisp tilbage, ikke noget godt 
resultat at gå på juleferie på. Silkeborg var 
efter Peter Sørensens overtagelse af holdet 
efter 10 runder gået frem med stormskridt 

og præsenterede sig som en tand stærkere 
end hjemmeholdet.
Holdet fra Søhøjlandet dominerede den 
første halve time, og Martin Thomsen kun-
ne – efter at Andreas Albers allerede havde 
brændt en friløber – bringe sit hold foran på 
frispark. VB kom bedre med mod halvlegens 
slutning, og Thomas Mikkelsen havde to fine 
muligheder for udligning, men sønderjyden 
var uskarp.
Silkeborg fortsatte dominansen efter pau-
sen, og emil Scheel syntes at afgøre kampen, 
da han snød ole Bisp. Med en fantastisk solo 
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fik jóan edmundsson dog reduceret, og VB 
lagde massivt tryk på gæsterne, som dog 
så fik fine omstillingsmuligheder, men en 
fremragende Fæste og tre gange aluminium 
holdt VB inde i kampen. den afgjordes dog 
definitivt dybt inde i overtiden - Niels Bisp 

havde sidste fod på et Sammy Skytte-skud, 
og det blev altså et selvmål, der rundede en 
lidt halvtrist sæson af for VB.

Ole Kristensen

Ole Bisp Rasmussen var rykket ud på højre back i årets sidst kamp. Opgøret mod Silkeborg og Nicolaj Agger 
blev en skuffelse for vejlenserne, der helt fortjent tabte til de sortklædte gæster.

i medgang og modgang

vb sponsor siden 1978
dæmningen 10 · 7100 vejle · denmark · telefon 75 82 90 91
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Tilskuere i efteråret 2015

Vejle Stadion: Udebane:

FC Fredericia 2337 FC Vestsjælland 895
AC Horsens 2484 Middelfart 1453
Næstved 1495 FC Helsingør 1341
Hobro 1547 FC Roskilde 1267
Skive 2490 Lyngby 1387
Vendsyssel 2025 Silkeborg 1585
HB Køge 2003 FC Fredericia 1112
Skive 2015 Vendsyssel 1068
HB Køge 1514 FC Helsingør 986
FC Roskilde 1653 Lyngby 749
Silkeborg 1841

I alt: 21404 I alt: 11843
Gennemsnit: 1946 Gennemsnit: 1184

Tre kampe er på grund af vintervejr udsat til 
foråret.
FC Vestsjælland er i skrivende stund blevet 
fradømt seks point pga. konkurserklæring.

Bet25 Liga efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Lyngby 19 13 2 4  38-24 41
2 Vendsyssel FF 18 10 6 2 26-16 36
3 AC Horsens 19 9 5 5 23-18 32
4 Vejle Boldklub 19 9 3 7 32-25 30
5 Silkeborg 18 7 7 4 23-20 28
6 FC Fredericia 19 6 7 6 28-25 25
7 HB Køge 18 7 3 8 15-19 24
8 FC Helsingør 18 6 5 7 20-25 23
9 FC Roskilde 19 4 6 9 23-30 18
10 Næstved 19 5 3 11 17-26 18
11 Skive 18 5 2 11 15-23 17
12 FC Vestsjælland 18 2 7 9 19-28 7

Thomas Mikkelsen blev efterårets 
topscorer
Vejle Boldklub scorede 32 mål i efteråret 19 
kampe i Bet25 ligaen. Thomas Mikkelsen 
blev topscorer med syv mål. den i oB-lejede 
angriber kom til Nørreskoven inden kampen 
i 4. spillerunde mod FC Helsingør og scorede 
første gang for VB i 9. spillerunde ude mod 
Silkeborg. Herefter faldt målene slag i slag 
og VB’s nr. 18 blev efterårets mest scorende 
VB’er. jóan Símun edmundsson scorede seks 
gange, mens Anders kaagh kom op på 4 mål. 
kaagh var på banen i 13 af de 19 kampe i 
Bet25 ligaen i efteråret og angriberen spil-
lede i alt 532 minutter. det giver et mål pr. 
133. minut. Thomas Mikkelsen var på banen i 
16 kampe og 1320 minutter. det giver et mål 
hver 188. minut. jóan Símun edmundsson 
spillede 14 af de 19 kampe og var på banen 
sammenlagt i 1064 minutter. Han brugte 
således 177 minutter på hver scoring. Næst-
bedst målt i minutter pr. mål er midtbanespil-
leren Simon Nagel. efter en knæskade havde 
holdt VB’s nr. 10 ude i begyndelsen af sæso-
nen kom han tilbage i september og nåede 
tre scoringer fordelt på 440 minutter i otte 
kampe. det giver et mål hver 146. minut.
12 forskellige spillere scorede VB’s 32 mål i 
Bet25 ligaen. 

Målscorere efteråret 2015 
Bet25

 Ligaen
DBU 

Pokalen I alt Mål pr 
01-12-15

Thomas Mikkelsen 7 1 8 29
Jóan Símun Edmundsson 6 0 6 10
Anders Kaagh 4 0 4 5
Martin Svensson 3 1 4 4
Steffen Kielstrup 1 2 3 27
Simon Nagel 3 0 3 4
Kristian Gaarde 2 0 2 11
Selvmål 2 0 2
Jacob Dehn Andersen 0 1 1 1
Agon Mucolli 0 1 1 1

Niels Bisp Rasmussen 1 0 1 2

Denis Fazlagic 1 0 1 13

Moses Lamidi 1 0 1 1

Hakan Redzep 1 0 1 4

32 7 39
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Benyttede spillere efteråret 2015 

NordicBet Ligaen DBU Pokalen I alt Spillerrangliste 
pr. 01-12-2014

Jacob Dehn Andersen 19 2 21 21
Kristian Gaarde 19 1 20 83
Kristian Fæste 19 0 19 142
Denis Fazlagic 18 1 19 123
Steffen Kielstrup 17 1 18 281
Daniel Norouzi 16 1 17 72
Thomas Mikkelsen 16 1 17 95
Antonio Stankov 16 0 16 16
Niels Bisp Rasmussen 14 2 16 78
Hakan Redzep 15 1 16 53
Martin Svensson 15 1 16 16

Jóan Símun Edmundsson 14 0 14 26

Anders Kaagh 13 0 13 30

Moses Lamidi 11 1 12 12

Charles de Souza 9 2 11 11

Simon Nagel 8 1 9 28

Kim Elgaard 6 2 8 29

Viljormur Davidsen 7 0 7 58

Ole Bisp Rasmussen 5 0 5 23

Jesper Fleckner 4 1 5 5

Christian Kudsk 2 2 4 5

Morten Haastrup Jensen 0 2 2 36

Jacob “Taz” Sørensen 1 1 2 98

Derrick Nissen 0 2 2 38

Agon Mucolli 0 1 1 1

Patrick Rasmussen 0 1 1 11

Jeppe Hansen 0 1 1 11

VB benyttede 27 spillere i efteråret
Cheftræner klebér Saarenpää benyttede 27 
spillere i efterårets 21 tællende kampe. 19 
kampe i Bet25 ligaen og to kampe i dBu 
Pokalen. 22 spillere blev benyttet i kampene i 
Bet25 ligaen, mens 21 spillere kom på banen 
i de to pokalkampe. jacob dehn Andersen 
spillede som den eneste alle 21 kampe, mens 
kristian Gaarde kun missede pokalkampen 
mod Hobro. Målmand kristian Fæste spillede 
alle 19 kampe i Bet25 ligaen, men kom ikke 
på banen i de to pokalkampe.
derrick Nissen, Morten Haastrup jensen, 
Patrick Rasmussen, jeppe Hansen og Agon 
Mucolli var på banen i pokalturneringen, 

men opnåede ikke spilletid i turneringen. I 
pokalkampen mod Hobro på Vejle Stadion 
den 02. september sad u/19-spilleren emil 
Christensen på bænken uden at komme på 
banen. det var den eneste spiller i efterårs-
sæsonen, der var inde omkring holdet, men 
ikke opnåede spilletid.
kolonnen til venstre oplyser om spillerens 
antal kampe i danmarksturneringen og den 
næste antal kampe i dBu Pokalen efteråret 
2015. den tredje er en sammentælling af de 
to, mens den fjerde kolonne viser, hvor man-
ge kampe spillerens har på spillerranglisten 
ved årets udgang.

Jacob Dehn Andersen kom til Vejle Boldklub fra 
Randers FC i sommerpausen og spillede i efterårets 
løb alle 21 kampe på divisionsholdet. I pokalkam-
pen mod Middelfart blev han indskiftet i det 46. 
minut, mens han i de øvrige 20 kampe opnåede 
fuld spilletid.
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Vejle Boldklubs landsholdsspillere 
VB havde i 2015 12 landsholdsspillere, der blev udtaget til udvalgte hold. Viljormur davidsen, 
Sonni Nattestad og jóan Símun edmundsson spillede kampe på det færøske A-landshold, 
mens de øvrige var med ungdomslandshold. Hakan Redzep blev udtaget til det makedonske 
u/21-landshold uden af debutere, og Svein knut Magnussen var med det færøske u/17-lands-
hold, mens de øvrige var udtaget til udvalgte hold i dBu.

Jóan Símun Edmundsson
Født: 26-07-1991
Position: Angriber
landshold: Færøerne
A-landskampe/mål i 2015: 5/1

jóan Símun edmundsson spillede fem kampe for Færøerne i 2015 i 
kvalifikationen til eM i Frankrig i 2016. den første i marts mod Rumæ-
nien på udebane. Færøerne tabte 0-1, og jóan spillede hele kampen. 
13. juni slog øboerne endnu en gang Grækenland. denne gang med 
cifrene 2-1, og jóan Símun edmundsson blev udskiftet i kampens sid-
ste minut. 04. september oplevede jóan Símun edmundsson at blive 
udvist i hjemmekampen mod Nordirland. jóan udlignede til 1-1 i 1-3 
nederlaget, men blev udvist i det 65. minut for advarsel nummer to. 
Fri af karantæne var jóan med i de sidste to kampe i kvalifikationen. 
ude mod ungarn den 8. oktober, hvor færingerne tabte 2-1. jóan spil-
lede igen alle 90 minutter. kvalifikationen sluttede med en hjemme-
kamp den 11. oktober mod Rumænien, hvor lars olsens mandskab 
tabte 0-3. jóan spillede hele kampen.

Viljormur Davidsen
Født: 19-07-1991
Position: Forsvar
landshold: Færøerne

A-landskampe/mål i 2015: 2/0
Viljormur davidsen spillede kun to landskampe for Færøerne i 2015. 
det lave antal skyldes, at han sad ude med en skade i store dele af 
året. den første landskamp, Viljormur davidsen spillede i 2015, var 
kampen mod Rumænien i marts. Her spillede Viljormur alle 90 minut-
ter i rumænernes sejr på 1-0. den 8. oktober spillede Viljormur david-
sen hele kampen, da ungarn slog Færøerne 2-1.

Enghavevej 22B · 7100 Vejle · Telefon 71 20 71 00
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Hakan Redzep
Født: 02-03-1994
Position: Midtbane
landshold: Makedonien u/20
ungdomslandskampe/mål i 2015: 0/0

Hakan Redzep har spillet 16 kampe på de danske ungdomslandshold 
fra u/16- til u/18-landsholdet, men i 2015 blev den alsidige midtbane-
spiller på divisionsholdet aktuel for hjemlandet Makedoniens u/21-
landshold. Begge Hakans forældre er født i Makedonien, så VB’s nr. 18 
har relationer til landet. I oktober blev han udtaget til Makedoniens 
u/21-landshold, der skulle møde Nordirland. I november blev 21-årige 
Hakan Redzep udtaget til kampen mod Frankrig hjemme i Skopje. 
Hakan Redzep kom ikke på banen til debut i nogen af kampene.

Jacob Dehn Andersen
Født: 04-08-1995
Position: Forsvar
landshold: danmark u/20
ungdomslandskampe/mål i 2015: 1/0

jacob dehn Andersen var fast mand på de danske ungdomslandshold, 
da han spillede i Randers. efter skiftet til Vejle Boldklub i sommeren 
2015 var han aktuel for det danske u/20-landhold, hvor han i efteråret 
2015 spillede en kamp. det var træningskampen mod liverpool FC’s 
u/20-hold i Middelfart torsdag den 13. august. Her vandt danskerne 
kampen med 3-0, og jacob dehn Andersen stod i det danske forsvar i 
de første 45 minutter.

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

Sonni Nattestad

Født: 05-08-1994
Position: Forsvar
landshold: Færøerne
A-landskampe/mål i 2015: 2/0

Sonni Nattestad spillede første halvår af 2015 i Vejle Boldklub på en 
lejeaftale fra FC Midtjylland. I samme periode spillede han to kampe 
på det færøske landshold. I udekampen mod Rumænien i marts spil-
lede Sonni Nattestad alle 90 minutter i rumænernes sejr på 1-0. I sej-
ren over Grækenland i juni spillede Sonni Nattestad hele kampen i 
bagkæden.
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Svein Knút Magnussen
Født: 26-03-1999
Position: Forsvar
landshold: Færøerne u/17

Svein knút Magnussen, der spillede på Vejle Boldklubs u/17-ligahold 
i det meste af 2015, optrådte også på Færøernes u/17-landshold. Her 
var han i efteråret udtaget til landsholdets eM-kvalifikation for u/17-
landshold, hvor han som anfører spillede fuld tid i alle tre puljekampe. 
Færøerne tabte til Slovenien, Belgien og Tyrkiet og gik ikke videre 
i eM-kvalen. Svein knút Magnussen, der både kan spille centralt på 
midtbanen og i forsvaret, stoppede i Vejle Boldklub i oktober måned.

Mathias Eriksen
Født: 09-01-1999
Position: Midtbanespiller
landshold: danmark u/16
ungdomslandskampe/mål i 2015: 2/0

16-årige Mathias eriksen debuterede på det danske u/16-landshold 
i februar 2015 ved en ueFA-turnering i dublin. den 15. februar blev 
han indskiftet efter en time i 3-0 sejren over Tjekkiet, mens det dagen 
efter blev det til de første 59 minutter i 0-2 nederlaget til Østrig. de 
to kampe på u/16-landsholdet blev Mathias eriksens eneste på dBu’s 
ungdomslandshold i 2015.

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

Casper Bruun
Født: 28-09-1997
Position: Forsvar
landshold: danmark u/18 og u/19
ungdomslandskampe/mål i 2015: 3/0

Casper Bruun spillede tre ungdomslandskampe i foråret 2015. To 
kampe med det danske u/18-landshold i april og en kamp med u/19-
landsholdet i juni. den 07. april spillede Bruun alle 90 minutter da det 
danske u/18-landshold tabte 2-1 til Rumænien på udebane. To dage 
senere spillede midterforsvareren de første 45 minutter i 0-0 kampen 
mod samme modstander. den 14. juni var flere spillere fra det dan-
ske u/18-landshold med det danske u/19-landshold til venskabskamp 
i kavala, Grækenland. Her spillede danmark 2-2 mod grækerne, og 
Casper Bruun spillede de første 55 minutter. I efteråret 2015 fik Casper 
Bruun ingen kampe på det danske u/19-landshold.
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Christian Kudsk
Født: 09-01-1998
Position: Midtbane
landshold: danmark u/17 og u/18
ungdomslandskampe/mål i 2015: 4/1

Christian kudsk spillede fire kampe på de danske ungdomslandshold 
i 2015. To som u/17-landsholdsspiller før sommerferien og to kampe 
på u/18-landsholdet i den nye sæson. Første landsholdsopgave var 
med u/17-landshold på la Mange i februar til venskabskamp mod 
Norge. Christian kudsk scorede tidligt til 1-0 til danmark i kampen, 
der endte 2-2. To dage senere kom han på banen mod slutningen i 
1-0 sejren over Polen. I september var Christian kudsk med det danske 
u/18-landshold i Portalban-Gletterens i Schweiz, hvor værtsnationen 
ventede i to venskabskampe. den første tabte danmark 1-2 og kudsk 
spillede alle 90 minutter. To dage senere tabte danmark 3-4 til schwei-
zerne, hvor kudsk igen spillede hele kampen.

Jeppe Hansen
Født: 03-07-1996
Position: Midtbane
landshold: danmark u/19
ungdomslandskampe/mål i 2015: 5/0

jeppe Hansen spillede fem ungdomslandskampe i foråret 2015. den 
første var som optakt til eM-kvalifikationen, da det danske u/19-
landshold spillede 0-0 på udebane mod Montenegro den 03. marts. 
jeppe Hansen spillede de første 45 minutter. Fra den 26. marts spillede 
danskerne eM-kval i Frankrig, hvor det blev til et 2-3 nederlag til eng-
land i første kamp. jeppe Hansen blev udvist kort før tid med advarsel 
nr. 2. Fem dage senere var han tilbage til den sidste puljekamp mod 
Aserbajdsjan efter overstået karantæne. jeppe Hansen afløste oB’s 
jens jakob Thomasen fire minutter før tid i den danske sejr på 3-0.
I juni var han med i kavala, Grækenland, til to venskabskampe med 
det danske u/19-landshold som afslutning på en lang sæson med 
to eM-kvalifikationer. Først spillede jeppe Hansen alle 90 minutter i 
et 2-4 nederlag, mens han to dage senere – med klubkammeraten 
Casper Bruun – var med i en 2-2 kamp mod samme modstander. jeppe 
Hansen var i efteråret 2015 ikke aktuel for det danske u/20-landshold.

Agon Mucolli
Født: 26-09-1998
Position: Midtbane
landshold: danmark 
ungdomslandskampe/mål i 2015: 1/0

ombejlede Agon Mucolli spillede en ungdomslandskamp i 2015. det 
var i februar, hvor han var med det danske u/17-landshold til ven-
skabskampe på la Manga. Agon Mucolli spillede fuldtid i 1-1 kampen 
mod Sverige den 11. februar. det blev årets eneste ungdomslands-
kamp for Mucolli, der trods fine præstationer på VB’s ungdomshold 
ikke fandt vej til dBu’s udvalgte hold.
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Thais Damgaard Nielsen
Født: 23-03-2000
Position: Angreb
landshold: danmark u/16

ungdomslandskampe/mål: 2/0
Thais damgaard Nielsen var Vejle Boldklubs eneste landsholdsspiller 
i den nye u/16-årgang. Årgangen spillede to venskabskampe mod 
ungarn i oktober, og Thais damgaard spillede i dem begge. 06. okto-
ber i Skive tabte danmark 0-2, og Thais damgaard kom på banen i det 
53. minut. To dage senere i Vildbjerg tabte danmark 1-3 til ungarn. 
Thais damgaard spillede de 40 minutter.

 • Jordarbejde
 • Kloakarbejde
 • Belægningsarbejde
 • Vejarbejde
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DBU Pokalen

To gange straffe – og ud
VB’s deltagelse i dette års pokalturnering 
blev af kort varighed. To kampe blev det til, 
og så var det slut. dog fik publikum alt, hvad 
der kunne pines ud af de to opgør: forlænget 
spilletid og straffe.
efter sejren i 1. runde over Middelfart var det 
Hobro fra Superligaen, som blev VB’s bane-
mænd. Men det i en kamp, som fortæller alt 
om, hvordan turneringen prioriteres af klub-

berne – ingen af holdene stillede med ret 
mange faste førsteholdsspillere.
dBu Pokalen kalder i den grad på nytænk-
ning – som det er i øjeblikket, synes det kun 
at være en turnering, der i bedste fald bruges 
som træningskampe, i værste fald er til direk-
te besvær. AC Horsens’ træner Bo Henriksen 
gav fx udtryk for sin begejstring over, at hans 
hold blev slået ud af HB køge…

04-08-15 

Middelfart – Vejle Boldklub 2-5 (0-0) 
(1-1 efter ordinær kamp, 2-5 efter straffe)

Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen (81. Agon Mucolli), Niels Bisp Rasmussen (46. Jacob Dehn Andersen), Jesper Fleckner, 
Jacob ”Taz” Sørensen, Christian Kudsk, Kim Elgaard, Kristian Gaarde (46. Steffen Kielstrup), Hakan Redzep, Patrick Rasmus-

Kampens gang:
49. 0-1 Steffen Kielstrup (straffespark)
52. 1-1 Sandro Spasojevic (straffespark)

Straffesparkskonkurrence:
1-2 Steffen Kielstrup
Sandro Spasojevic brænder
1-3 Jacob Dehn Andersen
2-3 Malte Dyrmose Kastrup
2-4 Agon Mucolli
Pelle Weber brænder
2-5 Kim Elgaard

Dommer: Morten Krogh

Tilskuere: 1453

Debutanter: Jesper Fleckner, Agon Mucolli

VB lagde ud med en udekamp i Nørreskoven 
(!) Som lavest rangerende hold havde Mid-
delfart jo hjemmebanefordel, men 2. divi- 

sionsklubbens stadion var optaget af dBu-
arrangement, hvorfor kampen blev henlagt 
til Vejle Stadion.
Niels Bisp og kristian Gaarde var i startopstil-
lingen eneste gengangere fra VB’s foregå 
ende turneringskamp.
der var masser af chancer til de rødblusede i 
1. halvleg – bl.a. havde Charles de Souza en 
friløber – men man skulle hen efter pausen, 
før Steffen kielstrup kunne bringe favoritter-
ne foran på straffe begået mod Patrick Ras-
mussen. kort efter lavede Morten Haastrup 
dog straffe i den modsatte ende, og Spasoje-
vic kunne bringe balance i regnskabet.
kampen bølgede nu frem og tilbage med 
snart det ene snart det andet som førerhund, 
men hverken de 90 eller de 120 minutter 
bragte en afgørelse. den måtte jo så komme 
fra 11 m pletten, hvor
kielstrup, dehn, Mucolli og elgaard scorede 
på de fire første VB-forsøg, mens Spasoje-
vic traf stolpen og Pelle Weber brændte på 
Haastrup. Fortjent, men hårdt tilkæmpet VB-
sejr.

Debuterende Agon Mucolli lavede et fint 
indhop, da VB sendte Middelfart ud af DBU 
Pokalen. Den 16-årige VB’er kom ind mod 
slutningen af den ordinære spilletid og sco-
rede med en ”Panenka” i straffesparkskon-
kurrencen.
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02-09-15 

VB - Hobro 2-4 (0-0) 
(0-0 efter ordinær kamp, 2-4 efter straffe)

Morten Haastrup Jensen, Derrick Nissen (100. Martin Svensson), Niels Bisp Rasmussen, Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, 
Denis Fazlagic, Kim Elgaard (91. Jeppe Hansen), Simon Nagel, Christian Kudsk, Charles de Souza, Moses Lamidi (73. Thomas 

Kampens gang:
Straffesparkskonkurrence:
0-1 Göckan Kaya
1-1 Martin Svensson
1-2 Rasmus Lynge Christensen
Jacob Dehn Andersen brænder
Morten Beck Andersen brænder
2-2 Thomas Mikkelsen
2-3 Thomas Hansen
Simon Nagel brænder
2-4 Kasper Povlsen

Dommer: Jens Maae

Tilskuere: 1547

I en kamp uden mange spillere fra holdenes 
foregående turneringskamp var der mulig-
heder nok, men ingen mål i 120 minutter. 
Superligaholdet var bedst før pausen, VB 
efter, og gæsterne igen i den forlængede 

spilletid. Fazlagic havde en friløber i 2. halv-
leg, ligesom en fantastisk dobbeltchance 
efter et kudsk-hovedstød var så betænkelig 
nær ved at være over stregen, at Hawk eye 
ville have været rar at have til rådighed.
jacob dehn og Simon Nagel, som gjorde 
comeback efter en meget lang skadespause, 
brændte fra 11 m, mens kun Morten Beck 
misbrugte for nordjyderne, og så var jonas 
dals tropper klar til næste runde, hvor de i 
øvrigt blev slået af FC Roskilde. efter straf-
fe…
”jeg er stolt af spillerne – vi giver dem en 
god kamp. Vi har flere, der er meget trætte 
til sidst. Charles har ikke luft til 90 minutter 
og slet ikke 120, og Nagel må spille 120 min. 
i sin comeback kamp,” konkluderede klebér 
Saarenpää.

Denis Fazlagic havde en stor chance i den ordinære spilletid, da VB røg ud af DBU Pokalen 
efter straffespark mod Hobro IK fra Alka Superligaen.
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Forår
Vejle Boldklub deltog i sæsonen 2014-15 
igen i reserveholdsturneringen efter at have 
været udenfor i sæsonen 2013-14. I efter-
året endte VB klart sidst i pulje 2 med kun 
tre point i ti kampe, men efter den kraftige 
oprustning af spillertruppen op til forårssæ-
sonen 2015 blev reserveholdet også stærke-
re. det resulterede godt nok kun i en 4. plads 
ud af fem hold, men VB var godt med i alle 
kampe i en tæt række.
Forårsturneringens første kamp blev afviklet 
lørdag den 28. februar og fungerede som en 
testkamp for divisionsholdet, hvorfor klebér 
Saarenpää stillede med det stærkeste hold 
og undervejs kun byttede to spillere. Helt 
fortjent, men uden at spille sprudlende på 
bane 8 i VB Parken vandt VB 2-0. Mål af de 
offensive jóan Símun edmundsson og Andre-
as Albers Nielsen allerede før pausen. Godt 
og vel en uge efter mødte VB på udebane 
Hobro på Rosendal Stadion. Her spillede VB 
3-3 mod Superligareserverne. For VB blev 
den lejede angriber Paul onuachu dobbelt 
målscorer, mens jacob ”Taz” Sørensen score-
de et mål. Resultatet var helt fortjent, selvom 
VB kunne ærgre sig over en sen udligning af 
Hobro. Værterne havde i øvrigt den tidligere 
VB’er Issey Nakajima-Farran med som prøve-
spiller.
Forårets tredje kamp stod i VB Parken mod 
Viborg FF. det opgør endte 1-1, efter at Paul 
onuachu 16 minutter før tid sikrede udlignin-
gen. VB spillede i overtal i næste 50 minutter, 
efter at Viborgs målscorer Nikolai Nederga-
ard kort før pausen blev udvist efter advar-
sel nr. 2. Så ventede der et par ugers kamp-
pause, inden VB den 13. april skulle møde 
Viborg på udebane. op til kampen havde VB 
lånt Sebastien Ibeagha, André Bjerregaard 
og joseph Mensah fra rivalerne AC Horsens. 
det gav stor debat på de sociale medier, hvor 
fans fra VB og AC Horsens argumenterede 
imod, at de to klubber samarbejdede om en 
reserveholdskamp. opgøret ved træningsan-
lægget i Viborg endte 2-2. Paul onuachu og 
André Bjerregaard sørgede for en VB-føring 
på 2-0 ved pausen, men efter sidebyttet fik 
VFF reddet et point. det var makedoneren 
Aleksandar Stankov, der scorede begge mål. 
udligningen faldt i det 89. minut, da Morten 
Haastrup jensen ikke kunne gøre noget ved 
at godt spark fra Stankov.
den 20. april var Sønderjyske modstanderen 

i Haderslev. Hjemmeholdet fik en fortjent 
revanche efter forårets værste indsats fra 
VB reserverne. 4-1 sejren til hjemmeholdet 
kunne ingen sige noget til. Paul onuachu 
stod for vejlensernes reduceringsmål i en 
kamp, der også gav comeback til kristian 
Fæste efter mange måneder på sidelinjen. 
efter kampen sagde assistenttræner Søren 
Vie Clausen: - det var en dårlig og attitude-
forladt indsats. Spillerne fra førsteholdstrup-
pen havde muligheden for at spille sig ind 
i varmen omkring førsteholdet, ligesom vi 
forventer de giver noget videre til vores ung-
domsspillere, der også er med. Alle – på nær 
kristian Fæste – fejler med en dårlig arbejds-
indsats mod Sønderjyske.
ugen efter ventede den første af to kampe 
mod AGF inden for syv dage. I 1. division 
havde AGF søndag den 26. april slået VB med 
3-1 på Vejle Stadion, men i reserveholdstur-
neringen fik VB revancheret det nederlag 
dagen efter. I VB Parken vandt vejlenserne 
1-0 på mål af esben lauridsen, der var lånt til 
kampen i Varde IF i 2. division. ugen efter var 
det AGF, der slog VB på Fredensvang i Aarhus 
med hele 3-0. Målene blev scoret af Marcus 
Solberg, oskar Buur og jeppe kjær.
Forårssæsonens sidste reserveholdskamp 
blev tabt til Hobro. Superligareserverne 
vandt i VB Parken med 2-0 over VB, og begge 
mål blev scoret af dennis Høegh. Hobro til-
lod sig undervejs af brænde et straffespark 
ved Mathias Bersang Sørensen, der i de før-
ste minutter måtte se kristian Fæste klare 
sparket. 

Resultater forår:
28-02-15 Vejle B - SønderjyskE 2-0  
09-03-15 Hobro - Vejle B 3-3  
23-03-15 Vejle B - Viborg 1-1  
13-04-15 Viborg - Vejle B 2-2  
20-04-15 SønderjyskE - Vejle B 4-1  
27-04-15 Vejle B - AGF 1-0  
04-05-15 AGF Vejle B 3-0  
11-05-15 Vejle B - Hobro 0-2

Reserveholdsturneringen 2015

Reserveliga forår, Slutspil pulje 2

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 SønderjyskE 8 5 1 2 18-9 16
2 Hobro 8 3 3 2 10-10 12
3 Viborg 8 2 3 3 14-15  9
4 Vejle 8 2 3 3 10-15  9
5 AGF 8 2 2 4 11-14  8
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VB brugte 50 spillere i otte kampe
VB brugte 50 spillere i forårets otte kampe 
i reserveholdsturneringen. Magnus Clem-
mensen og jonas Hebo Rasmussen spillede 
med i seks kampe hver og deltog i flest af 
alle. lige efter kom Paul onuachu, jeppe 
Mikkelsen, emil Christensen, jacob ”Taz” 
Sørensen og Morten Haastrup jensen, der 
hver spillede fem kampe. Paul onuachu blev 
topscorer med fem mål i fem kampe. 11 af 
de 50 spillere var lånespillere udefra. Brasili-
anske luan dias, der prøvetrænede i VB fra 
marts til maj, spillede som den eneste med i 
to kampe. ellers var det primært spillere fra 
FC Fredericia og AC Horsens, VB havde lånt 
for at kunne stille et slagkraftigt hold.

Efterår
Vejle Boldklubs reservehold blev nummer 
fire af de seks hold i pulje 2 i efteråret 2015. 
Holdet kom godt fra start med ni point i de 
første tre kampe, men da vejlenserne tabte 
begge opgør til oB og til bundholdet Silke-
borg, måtte vejlenserne nøjes med 4. plad-
sen.

Turneringen begyndte mandag den 10. 
august på Mascot Park i Silkeborg. Her vandt 
VB efter en fin præstation med 2-1 mod et 
ungt SIF-hold. Patrick Rasmussen og Charles 
de Souza stod for målene, mens der var 
comeback til Simon Nagel efter mere end et 
halvt år på sidelinjen. 

Jonas Hebo Rasmussen spillede seks af de otte reserveholdskampe i forårssæsonen. Han og Magnus Clem-
mensen, der også nåede seks optrædener, var dem, der spillede flest kampe med reserverne
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ugen efter besejrede VB Sønderjyske hjem-
me i VB Parken. Cifrene var igen 2-1, og 
sejren blev først sikret mod slutningen, da 
Agon Mucolli omsatte et straffespark begået 
mod den nye brasilianer Charles de Souza. 
Patrick Rasmussen udlignede efter 68 minut-
ter, mens det var Casper olesen, der efter en 
time havde bragt Sønderjyske på 1-0. Assi-
stenttræner Søren Vie Clausen var tilfreds 
med spillernes indsats: - Vi spiller markant 
bedre, end vi gjorde i sidste kamp mod Sil-
keborg. Sønderjyske var også et markant 
bedre hold, men vi præsterede også bedre 
som hold. de kom med gode spillere som 
Thomas dalgaard, Silas Songani og Morten 
Beck, men vi stod godt sammen som hold. Vi 
stod meget kompakt, og de havde vanskeligt 
ved at spille forbi os, sagde VB-træneren til 
klubbens hjemmeside efter kampen.

efterårets tredje kamp gav også tre point. 
Hjemme på Vejle Atletikstadion blev esbjergs 
reserver slået med 3-1. jesper Rasmussen, 
der i foråret var udlejet til netop VB, brag-
te tidligt gæsterne på 1-0, men scoringer 
af Antonio Stankov, Charles de Souza og 
Simon Nagel vendte kampen. Med til histo-
rien hører, at esbjerg små tyve minutter før 
tid måtte se prøvespilleren james Akaminko 
blive præsenteret for advarsel nummer to.
Fredag den 18. september tabte VB for første 
gang i reserveholdsturneringen. Bundhol-
det Silkeborg, som VB i Bet25 ligaen havde 
besejret dagen før, vandt på det gamle Vejle 
Stadion med 1-0. Marcus Solberg blev match-
vinder med kampens eneste mål midt i 2. 
halvleg. Sejren var ikke ufortjent, men VB 
havde kort før tid en stor chance til Moses 
lamidi, der kunne have kastet et mål af sig.

Herefter ventede to kampe i træk mod oB. 
Først på TReFoR Park i odense, hvor fynbo-
erne vandt med 2-1. Agon Mucolli skaffede 
ellers VB en føring på en stor chance i feltet, 
men lasse kryger udlignede hurtigt på et 
straffespark. Minuttet inden pausen scorede 
Anders Thomsen til 2-1, hvilket også blev 
slutresultatet. Som en bemærkning kan det 
nævnes, at VB indskiftede målmand jakob 
”Yankie” Henriksen som markspiller mod 
slutningen, da en indskiftet markspiller måt-
te udgå med en skade. 
ugen efter fik oB igen en 2-1 sejr over VB. 
denne gang i Nørreskoven, hvor vejlenserne 
måtte se en føring på 1-0 ende med en oB 
sejr på 2-1. Moses lamidi bragte tidligt VB 
i front, men Mikkel kirkeskov og lucas jen-
sen scorede efter pausen til fortjent udesejr. 
VB fik Martin Svensson udvist, da han efter 

en batalje med målmand Casper Radza fik 
marchordre.

12. oktober ventede det første af to opgør 
mod FC Midtjylland, der pr. tradition er 
stærke i reserveholdsturneringen. Hjemme i 
Vejle vandt VB efter en flot kamp 3-0 efter 
scoringer af Bilal Nassar og to af unge Agon 
Mucolli. Alle mål faldt i de sidste 45 minutter. 
På sidelinjen var det Søren lykke, der havde 
ansvaret for reserveholdet: - Både ”de gam-
le” og ”de unge” gør det rigtig godt i dag. 
Agon Mucolli laver to fine mål, Simon Nagel 
og Ali el-Haj har fint styr på midtbanen før 
pausen, jesper Fleckner holder helt onuachu 
fra fadet, Bilal Nassar kommer ind og laver 
et flot mål, ja, jeg kunne blive ved med at 
fremhæve spillere. en rigtig god reserve-
holdskamp, sagde VB-træneren til klubbens 
hjemmeside.

Sejren blev ikke fulgt op ugen efter. Her 
tabte VB reserverne 3-1 i udekampen mod 
Sønderjyske. kim elgaard fik udlignet på et 
godt spark efter 20 minutter, men sønderjy-
derne scorede yderligere to gange og vandt 
helt fortjent. 
Mandag den 9. november ventede udekam-
pen mod FC Midtjylland. efter spillemæssigt 
at have været spillet ned, så kæmpede VB sig 
til et overraskende 2-2 resultat i Ikast. kæm-
pen Paul onuachu skaffede FC Midtjylland 
en føring på 2-0, inden Rasmus Fink Hansen 
inden pausen reducerede til 1-2. Ti minutter 
før tid kunne jacob ”Taz” Sørensen så score 
til 2-2 på et godt spark. Inden da havde midt-
jydernes Rasmus lauritsen brændt et straf-
fespark, og Paul onuachu havde chancer til 
minimum at score et hattrick mod de gamle 
holdkammerater.

efterårets sidste kamp blev spillet i esbjerg 
mandag den 16. november. Her vandt efB 
1-0 over VB på Mikkel Vestergaards mål 
efter 30 minutter. emil lyng så rødt for vest-
jyderne efter 65 minutter, men et tungt VB 
pres i den sidste del af kampen kastede trods 
et par pæne muligheder ikke noget af sig. 
Assistenttræner og ansvarlig for reserverne 
Søren Vie Clausen opsummerede efteråret 
således:
 - det har været et typisk efterår for reserve-
holdet. Vi har stillet med meget forskellige 
hold fra uge til uge, og mod esbjerg var vi 
hæmmet af at mangle fem midterforsva-
rere. Mikael Rynell fra FC Fredericia gjorde 
det godt på en uvant position i bagkæden, 
selvom der var nogle relationer med med-
spillerne, der manglede. kampene er rigtig 
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gode for at holde folk i gang og sørge for, at 
alle er skarpe. Resultaterne med fire sejre, et 
kryds og fem nederlag har været forventeligt 
under vilkårene.

Resultater efterår:
10-08-15 Silkeborg - Vejle B 1-2  
18-08-15 Vejle B - SønderjyskE 2-1  
07-09-15 Vejle B - Esbjerg 3-1  
18-09-15 Vejle B - Silkeborg 0-1  
28-09-15 OB - Vejle B 2-1  
05-10-15 Vejle B - OB 1-2  
12-10-15 Vejle B - FC Midtjylland 3-0  
19-10-15 SønderjyskE - Vejle B 3-1  
09-11-15 FC Midtjylland - Vejle B 2-2  
16-11-15 Esbjerg - Vejle B 1-0  
 
Reserveligaen, Pulje 2 efterår

48 spillere benyttet i ti kampe
VB benyttede 48 spillere i de ti kampe i reser-
veholdsturneringen i efteråret 2015. Mål-
mand Morten Haastrup jensen spillede som 
den eneste alle kampe fra start til slut. der-
rick Nissen og Charles de Souza deltog hver 
i ni kampe, mens Simon Nagel, jacob ”Taz” 
Sørensen og jeppe Hansen fik spilletid i syv 
kampe. divisionsholdet brede trup gjorde, at 
VB ikke i samme grad som i foråret måtte ty 
til lånespillere for at stille hold. kun fire spil-
lere udefra gjorde tjeneste for reserverne i 
efteråret løb. det var Mikkel eriksen fra ama-
tørafdelingens bedste seniorhold, Steven 
Somers og Mikael Rynell fra FC Fredericia og 
endelig jonas G. Hansen. 

Morten Haastrup Jensen var som den eneste med i alle ti kampe på reserveholdet i efterårssæsonen

Reserveligaen, Pulje 2 Efterår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Midtjylland 10 7 1 2 17-13 22
2 OB 10 6 1 3 16-13 19
3 Esbjerg 10 5 0 5 20-14 15
4 Vejle 10 4 1 5 15-14 13
5 SønderjyskE 10 4 0 6 11-18 12
6 Silkeborg 10 2 1 7 10-17  7
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den 14. juli kunne sportschef Steen Thycho-
sen præsentere nyheden om, at to af klub-
ben største talenter fra ungdomsafdelingen 
havde underskrevet to-årige kontrakter: 
Agon Mucolli (1998) og Arbnor Mucolli 
(1999) For Agon Mucolli var der tale om en 
forlængelse af aftalen, mens Arbnor Mucolli 
satte sin underskrift på den første fodbold-
kontrakt.
16-årige Agon Mucolli scorede i de sidste syv 
kampe for VB’s u-17 liga i foråret, mens Arb-
nor efter debuten i marts satte en tyk streg 
under potentialet med stærke præstationer 
bagest på vejlenserne midtbane.
- det er to fantastisk interessante spillere 
med evner, der rækker langt. Agon Mucolli 
har i to år på ungdomsligaholdet vist stort 
potentiale, der har bragt ham på ungdoms-
landsholdet, og han træner denne sommer 
med vores 1. divisionshold. Arbnor Mucolli 
viste prøver på potentialet i de kampe, han 
fik i foråret, og han skal nu til at bevise sig 
som 2. årsspiller på u/17-ligaholdet, sagde 
sportschef Steen Thychosen.
- det er et vigtigt signal, at vi forlænger 
kontrakterne med de bedste spillere på ung-
domsholdene. det viser, at vi har et miljø, der 
holder i konkurrencen med de øvrige klub-
ber. Agon Mucolli er en fantastisk spiller, der 
kan spille 6’er, 8’er eller 10’er. Han spillede 
et fantastisk forår med mange mål og han 
er en meget iøjnefaldende spiller. Han er 
ubekymret i sit spil, og selvom han misser en 
dribling, så bliver han ved. Sådan et stof er 

store spillere lavet af. Spidskompetencerne 
er 1:1 driblingerne, og han er utrolig farlig 
på den sidste tredjedel af banen. jeg har en 
forventning om, at man vil se ham i kortere 
eller længere indhop på førsteholdet i løbet 
af denne kontrakt, siger sportschef Steen 
Thychosen.
15-årige Arbnor Mucolli spillede på VB’s 
u/16-hold i efteråret, men debuterede i for-
årets tredje kamp på u/17-ligaholdet, hvor 
han siden erobrede en fast plads.
- Arbnor er bedst på de centrale positioner 
på midtbanen, hvor han kan bruges som 6’er 
og 8’er. Han er i besiddelse af et godt over-
blik og så har han et godt venstreben. Vi skal 
bygge mere på hans fysiske styrke og det 
fodboldmæssige, men råmaterialet er som 
med Agon på plads, sagde sportschef Steen 
Thychosen.
16-årige Agon Mucolli var glad for, at han fik 
lavet en ny aftale med Vejle Boldklub.
- Vejle Boldklub er den sikre løsning for mig, 
og jeg er glad for at have fremtiden på plads. 
der var få andre muligheder for mig, men 
det blev aldrig konkret, for jeg havde et år 
tilbage af min oprindelige aftale med VB. 
det er gået godt personligt her i klubben, og 
mit håb er, at jeg i løbet af de kommende 
periode kan bide mig fast omkring klub-
bens førstehold, indleder Agon Mucolli, der 
i løbet af de sidste to sæsoner har spillet 16 
ungdomslandskampe for danmark.
- jeg spillede to uofficielle kampe på første-
holdet i opstarten og håber at spille flere. 

To talentfulde brødre
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Tempoet i træningskampene er ikke så højt 
som i turneringskampene, men jeg kan mær-
ke, det er højere end i ungdomsfodbold, spe-
cielt når vi træner. der bliver gået mere til 
den, og man skal være på hele tiden. jeg kan 
mærke det i kroppen efterfølgende, at jeg 
har trænet med ældre spillere, siger Agon 
Mucolli.
- Som spiller, kan jeg godt lide at være, hvor 
bolden er. om det er som 8’er eller 10’er, 
betyder ikke så meget, men det er min favo-
ritposition. Arbnor og jeg skiftede samtidig 
fra Fredericia til VB, og nu har vi så begge 
lavet aftale med VB. det er fedt at spille med 
min bror, og jeg håber, vi kan spille sammen 
længe endnu. Vi har en indbyrdes forståelse 
på banen, der er skabt gennem tæt relation, 
siger Agon Mucolli.
- jeg vil gerne blive bedre til at variere mit 
spil. Selvom jeg ofte prøver en mislykket 
dribling igen, så kan der være situationer, 
hvor det er bedre at spille en simpel bold til 
en medspiller, frem for at drible videre. Men 
jeg vil gerne have mange parametre i mit 
spil, og det arbejder jeg på til træning, siger 
Agon Mucolli.
- da jeg var i Fredericia, fik jeg Morten dahm 
kjærgaard til morgentræning omkring 6.- 7. 
klasse. Her trænede jeg med ældre spillere 
og lærte at arbejde hårdt begge veje. det 
var en chance at tage, da jeg skiftede til VB, 
men det har vist sig at være det helt rigtige 
for min udvikling. da jeg spillede i Fredericia 
fF, var jeg angriber og en smule doven, men 
senere fik jeg en anden rolle og er begyndt 
at arbejde hårdere. Fysisk bliver kampene 
hårdere i u/19-ligaen i den kommende 
sæson, da jeg er 1. årsspiller, og det ser jeg 

frem til, siger Agon Mucolli, der fra august 
tager fat på andet år af HHX-uddannelsen på 
Campus Vejle.
For lillebror Arbnor Mucolli var det den før-
ste fodboldkontrakt.
- det er stort at lave en kontrakt med en fod-
boldklub. jeg skal fortsætte med at videre-
udvikle mig og styrke mig på flere områder. 
jeg skal være bedre med mit højreben og 
udvikle mig fysisk. Som spiltype er jeg hurtig 
på fødderne, har et godt overblik og er god 
1:1 defensivt og offensivt. jeg vil gerne være 
en bærende spiller på u/17-ligaholdet i den 
nye sæson, og forsøge at tilkæmpe mig en 
fast plads på u/19-ligaholdet om et år, siger 
Arbnor Mucolli.
- I kamp skal jeg bevise, hvorfor jeg fik en 
kontrakt. jeg skal spille hver weekend og 
bygge på hele tiden. I den kommende sæson 
er det også et mål, at jeg skal spille mig på 
u/17-landsholdet. det er noget af det, jeg 
kæmper for og arbejder på til dagligt. det er 
en drøm at kunne overbevise landstræneren 
om, at jeg er berettiget til at være med. det 
betyder helt sikkert noget, at jeg kan komme 
til at spille sammen med min bror. det giver 
et flow i spillet, og det er fedt, at vi er det 
samme sted de næste to år, siger Arbnor 
Mucolli, der efter sommerferien begyndte på 
HHX-uddannelsen på Campus Vejle.
Arbnor Mucolli skiftede til VB som u/13-
spiller fra Fredericia fF i 2012, mens Agon 
Mucolli var u/14-spiller da han rykkede fra 
fF’erne til Nørreskoven samme år. Brødrene 
er født og opvokset i Fredericia, men flyttede 
med familien til Vejle, da klubskiftet faldt på 
plads. Forældrene er fra kosovo.

16-årige Agon Mucolli spillede med i en række af Bet25 Ligaholdets træningskampe i sommeropstarten. 
Her er han i et indhop på Vejle Stadion den 15. juli mod AC Horsens. En lille måned senere debuterede han 
i DBU Pokalkampen mod Middelfart.
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Hvis vi før sæsonen havde en tro på og et 
håb om en mindre udfordrende sæson end 
de nærmest forgangne, så kom vi hurtigt på 
andre tanker. otte mand mødte op til sæson-
start, så det var svært at tro på, at det skulle 
blive en super sæson!
og det skulle også vise sig, at træningsind-
satsen aldrig blev acceptabel i foråret, og 
resultaterne blev derefter. Generelt klarede 
serie 1 sig pænt i første halvleg, men efter 
pausen blev den manglende træning som 
regel afgørende, og det blev kun til 3 sejre 
i de 14 kampe. de fleste trænede kun en 
gang om ugen, og det er for lidt i serie 1 – 
uanset hvor god en fodboldspiller man er. Så 
træner Allan Worsøe forsøgte forgæves at 
motivere spillerne til at komme til træning, 
men den rigtige indstilling kom desværre 
kun ”ved festlige lejligheder” og dermed for 
sjældent. Så holdet sluttede næstsidst og ryk-
kede således hurtigt tilbage i serie 2.

desværre var træningsfliden hos serie 3 
endnu dårligere, men her betød basale fod-
boldfærdigheder og rutine, at holdet endnu 
en sæson klarede sig igennem med en mid-
terplacering som nr. 5. det blev således leif 
dams sidste sæson i VB. leif besluttede i 
foråret at forsøge at starte en ny klub op i 
Hornstrup og takkede derfor af i VB efter 24 
år som træner/leder. Tak til leif - og held og 
lykke med projektet.
desværre viste det sig i sommerpausen, at 
”Ralle” baserede sit nye klub-setup på spil-
lere fra Vejle Boldklub, så det væltede ind 
med udmeldelser om klubskifte til FC Horn-
strup. det endte med 16-17 stykker af slag-
sen, så udgangspunktet for Ralles efterføl-
ger, Anders Pedersen, var bestemt ikke godt. 
Men en koncentreret bearbejdning af og 
masser af information til de u-19 spillere, der 
skulle rykke op som senior, havde en ret stor 
effekt. og et udvidet samarbejde mellem 
u-19 og seniorafdelingen medførte, at de 
u-19 spillere, der ikke kunne spille på u-19 
fik buddet om at spille på serie 3. Med hjælp 
fra oldboys-afdelingen lykkedes det også at 
stille hold i 12 af de 14 kampe, og det var 
først til sidst, at det ikke var muligt. og da 
var holdet desværre rykket ned efter kun en 
sejr og en uafgjort.
Anders har selvsagt ikke haft ”et hold” men 
derimod en masse spillere, der spillede, men 
ikke trænede. og det skal vi have lavet om 
på i den nye sæson.

Serie 2 fik også ny træner, da Allan Worsøe 
havde mulighed for at få trænerjob i hjem-
byen Ødsted – og da det lykkedes os at få 
overtalt Brian Sandholdt (Binne) til at over-
tage holdet i efteråret. Binne var kendt – og 
ønsket – af spillerne, så udgangspunktet var 
helt ok. desværre må vi igen konstatere, at 
sommerpausen er for kort til at skifte træner 
og for kort til at få vendt basalt om på de 
vigtige ting – træningskultur, indstilling til 
at spille, hvor man bliver udtaget eller place-
ret på holdet og til at skabe det nødvendige 
sammenhold om tingene. 
Holdet havde stadig meget svingende resul-
tater og specielt meget store problemer 
i defensiven, hvor der gik alt for mange 
mål ind, når der først var åbnet for posen. 
det har selvfølgelig bl.a. sin rod i den store 
udskiftning på holdet, hvor ca. halvdelen har 
været første års seniorer og yderligere 2-3 
stykker 2. eller 3. års. Men efterhånden fandt 
holdet sammen og spillede bedre og bed-
re. dog ikke bedre end at sidste kamp hos 
Hatting-Torsted var afgørende for, om hol-
det skulle rykke ud af serie 2. Her viste hele 
truppen imidlertid, at der virkelig er noget at 
bygge videre på: Superfremmøde til træning 
både tirsdag og torsdag, hvor der var god 
intensitet på træningen – og godt humør. og 
lørdag en meget koncentreret indsats, hvor 
enhver tvivl blev fejet af banen: Vi var klart 
bedst og styrede hele kampen og endte som 
nr. 5 med 19 point. Mere af den slags i næste 
sæson! Så bliver det sjovt at spille og være 
omkring holdet både på og uden for banen.

Tak til Binne for at træde til med kort var-
sel, og for at få samlet stumperne sammen 
med Benny Gylling, der i august tog over 
som afdelingsleder for senior og for u-17 og 
u-19. Benny har været utrættelig med at få 
kontaktet spillere, der kunne være interesse-
ret i at spille på serie 3 eller i det hele taget 
for VB – nu eller på sigt. Samarbejdet mellem 
senior og u-19 (u-17) vil uden tvivl blive styr-
ket i kommende år, og der vil blive opbygget 
meget større respekt og forståelse indbyrdes 
afdelingerne imellem til glæde for senior-
fodbolden i Vejle Boldklub i sidste ende.

I juni måned blev der lavet aftaler med u-19 
elite, der ville tilbyde ”tidligere spillere”, at 
hvis de fortsatte som senior i Vejle Boldklub, 
så kunne de stadig være med i en del af eli-

Senior - Herrer



67

tens træningsprogram 2-3 gange om ugen 
- foruden træning med seniorerne. Interes-
sen var til stede, men vi var nok lige sent nok 
ude, for desværre valgte ingen at takke ja til 
buddet. 
I næste sæson vil vi dog selv kunne tilbyde 
udvidede træningsmuligheder for vore 
seniorspillere, idet 16-18 spillere har sagt ja 
til at træne en ekstra gang om ugen samt 
også gå til styrketræning. Her vil de fine faci-
liteter på Vejle Stadion blive stillet til rådig-
hed en gang om ugen også.
og vores nye træner, fynboen john Ander-
sen, er helt med på denne ekstra indsats, og 
vil guide og råde spillerne ud fra sin store 
erfaring både som spiller på højeste niveau 
i danmark og fra flere udlandsprofessionelle 
ophold samt en lang trænerkarriere. john 
har erfaring med at ”samle hold op” og brin-
ge dem frem i rækkerne på kort tid. det er jo 
i tråd med vore planer, hvor vi ønsker at få 
styrket overgangen fra ungdom til senior, så 
vi kan fastholde ungseniorer og dermed hele 
seniorafdelingen og klubben på sigt. Vi ser 
virkelig frem til samarbejdet med john, der 
allerede er gået i gang med planlægningen 
og mandskabsbearbejdningen. 
derfor er vi ikke bange for at melde ud, at 
vi går efter oprykning for begge seniorhold 
i 2016, så begge hold ved udgangen af 2016 
er mindst én række højere end i år. og det er 
såmænd også målet med tilsvarende avance-
ment i 2017.   
der arbejdes ihærdigt på at gøre trænings-
mulighederne og betingelserne for spillerne 
bedre i tiltro til, at spillerne vil udnytte og 
retfærdiggøre indsatsen. og når først det 
går den rigtige vej, så er det jo tit selvfor-
stærkende…
Så trods en resultatmæssig skidt sæson en 
tak til alle for et 2015, der ved årets slutning 
giver en vis fortrøstning om lysere tider.

 Peter Fruergaard Hansen
bestyrelsesmedlem

Serie 2
klubbens herresenior afdeling har i de sene-
ste år haft det svært. det så ud, som om 
tingene var ved at vende med oprykningen 
til serie 1 i efteråret 2014, men sådan skulle 
det ikke blive. Forårssæsonen 2015 i serie 1 
blev en stor skuffelse - holdets styrke taget 
i betragtning. Truppen var stærk, men også 
smal, og det blev ensbetydende med meget 
svingende præstationer. det blev desværre 
til en kort fornøjelse i serie 1, og holdet 
røg retur til serie 2. At truppen var til mere 

end dette, var den sidste kamp mod Vojens 
(oprykker til jyllandsserien) et bevis på, da de 
blev sendt hjem med tenniscifrene 6-2.

Afslutningen på forårssæsonen blev sam-
tidig et farvel til træner Allan Worsøe og 
andetholdets træner igennem mange år, 
leif “Ralle” dam. Afskeden med Ralle viste 
sig at give udfordringer i og med, at et stort 
antal spillere valgte at flytte med Ralle til 
den nystartede klub FC Hornstup. Heldigvis 
blev en masse unge spillere også indlem-
met på holdet, ligesom trænerposten blev 
besat af rutinerede Brian ”Binne” Sandholdt, 
der takkede ja til at stå for mandskabet i et 
halvt år. det var med andre ord en helt ny 
begyndelse. Med stor udskiftning i truppen 
var det svært at vurdere holdets styrke. Vi 
havde mistet store profiler som jens knudsen 
og jean lukulu, men flere af de nye ansig-
ter havde også gjort en rigtig god figur til 
træning. desværre måtte vi hurtigt erkende, 
at holdet endnu ikke var modent til at spille 
med om oprykning. I stedet blev fokus rettet 
på at forblive over stregen. det skulle vise sig 
at blive en sej kamp, der først blev afgjort i 
sidste spillerunde, hvor vi skulle til Hatting/
Torsted og spille en skæbnekamp. Vi vandt 
fortjent 4-1 og sikrede os dermed endnu en 
sæson i serie 2.

Alt i alt har de seneste par sæsoner været 
skuffende. det har været en turbulent tid 
med stor udskiftning. det tager tid at opbyg-
ge et nyt hold, og der er stadig en masse, der 
skal arbejdes med. organisatorisk og fysisk 
mangler der rigtig meget, hvilket har givet 
en del defensive problemer. Vi har lukket alt 
for mange mål ind og har således formået at 
tabe flere kampe, hvor vi har scoret 3 mål. en 
målscore på 36-47 for 14 kampe vidner også 
om, at det primært er defensiven, der har hal-
tet. Når det er sagt, er der også rigtig meget 
positivt at sige om holdet og om den proces, 
holdet har været igennem. offensivt leverer 
vi til tider rigtig flot fodbold, og vi formår 
altid at skabe chancer. Vi spiller i stedet for 
at sparke fodbold og er farlige med vores 
hurtige lette spillere. der er altså en masse 
at bygge videre på og forhåbentlig udgør de 
mange unge spillere fremtidens hold. Vejles 
herresenior afdeling er startet helt forfra, og 
første skridt i den rigtige retning blev taget 
med overlevelsen i serie 2. klubben har store 
forventninger til og ambitioner omkring hol-
det og vil gerne være i danmarksserien inden 
for fem år. derfor er der også en masse nye 
projekter i støbeskeen som bl.a. fitness, der 
skal gøre det endnu mere attraktivt at spille 
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Serie 2 efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Bredballe IF 14 11 0  3 51-23 33
2 FC Horsens 14 8 2  4 32-27 26
3 Hover IF 14 8 2  4 42-23 26
4 Tørring/Ølholm 14 7 1  6 33-36 22
5 Vejle B 14 6 1  7 36-47 19
6 Stensballe IK 14 5 3  6 36-34 18
7 Hatting/Torsted 14 5 1  8 27-34 16
8 Rask Mølle OIF 14 0 2 12 12-45   2

Serie 1 forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vojens BI 14 8 2 4 34-27 26
2 Esbjerg IF 92 14 8 2 4 25-18 26
3 Christiansfeld IF 14 8 2 4 40-28 26
4 Kolding IF 14 7 2 5 24-18 23
5 Egen UI 14 6 4 4 33-26 22
6 Kolding B 14 7 1 6 28-29 22
7 Vejle B 14 3 1 10 27-40 10
8 Tjæreborg IF 14 1 2 11 15-40   5

i klubben. For det bliver nødvendigt med til-
gang af profiler for at opnå målet. 
desuden er det lykkedes klubben at signe 
john Andersen, der skal stå i spidsen for 
holdet fremover. en kompetent herre, der 
med fortid som angriber i ind- og udland, på 
højeste plan, skal indfri de store mål. det bli-
ver nogle spændende år for herresenior, der 
absolut bør have et højere rangerende hold 
end serie 2.

Christoffer Egemo Hansen

Serie 3
efterårssæsonen hos serie 3 har båret præg 
af, at vi mistede rigtige mange spillere hen-
over sommeren. det har derfor været en 
svær sæson, da vi stort set kun har haft en 
trup til serie 2 holdet. I løbet af sæsonen har 
der været brugt over 40 forskellige spillere, 
og der er derfor aldrig kommet kontinuitet 
på holdet. jeg vil derfor gerne takke specielt 
u-19 og oldboys for at hjælpe med at stille 
hold til weekenderne. Forhåbentlig får vi en 
træningskultur til forårssæsonen i serie 4.

Anders Pedersen

Serie 3 forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Horsens (2) 14 9 3 2 40-13 30
2 Horsens fS 14 9 2 3 38-24 29
3 FC GOG 14 7 2 5 31-28 23
4 Hedensted IF 14 7 1 6 37-38 22
5 Vejle B 14 7 1 6 34-34 22
6 Bredballe IF 14 6 1 7 32-34 19
7 Vejle FC (2) 14 2 3 9 20-44  9
8 Juelsminde IF 14 2 1 11 24-41  7

Serie 3 efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Hedensted IF 14 11 1 2 52-18 34
2 Løsning IF 14 9 3 2 40-17 30
3 Bredballe IF 14 6 4 4 45-38 22
4 BPI 14 6 4 4 29-24 22
5 Vejle FC 14 6 2 6 48-39 20
6 FC Horsens 14 4 2 8 27-30 14
7 Vinding SF 14 2 5 7 26-34 11
8 Vejle B 14 1 1 12 15-82  4

Havnegade 13 . 7100 Vejle
Telefon 75 82 34 31

– specialforretning med det store
udvalg i polyetherskum og stoffer.

På gensyn hos Idea Skum!
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Serie 2:
Bagest fra venstre: Benny Gylling, Casper »Calle« Andersen, Patrick Gude, Frederik Als, Kenneth Qvist, Lasse 
Gude, Mikkel Jørgensen, Brian »Binne« Sandholdt 
Forrest fra venstre: Benjamin Søgaard, Ilir Jakupi, Mikkel Eriksen, Brian Hansen, Jesper Trøjbo, Mathias »Ø« 
Østergaard, Christian »Rudy« Rothsusen 

Serie 3
Bagest fra venstre: Martin Köllner, Rasmus Knudsen, Niklas Jørgensen, Nils Ole Præstbo, Kenni Olsen, Peter 
Vanting, Peter Hansen, Mike Löyche
Forrest fra venstre: Ozhan Samad, Jakob Thygesen, Anas Benchaou, Hakan Özer, Naser Yaagob, Younes 
Hassan
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Oldboys - Veteraner
Veteraner - DGI Senior Old Boys
I år skete det, man troede umuligt: Vi tabte 
de første to kampe i foråret og lå således i 
bunden, indtil vi fik rettet op på tingene. 
desværre var den første kamp mod kamme-
raterne, der viste sig ikke at tabe i sæsonen. 
Så selv om vi spillede uafgjort med dem i 
returkampen, så var det umuligt at få rettet 
helt op på det. Vi måtte således efter flere 
suveræne sæsoner nøjes med 2. pladsen i for-
året 2015.
I april samlede vi 575 tilskuere til en privat 
opvisningskamp i løsning. Rigtig flot – selv 
om en vis Allan Simonsen nok var den store 
årsag til fremmødet sammen med den gode 
sag: indsamling til Børnecancerfonden. en 
hyggelig aften, hvor værterne kun var ”dren-
ge” i forhold til vi andre. Vi slog dog siden 
løsning to gange i turneringen, så vi har fået 
det sat på plads igen.
ellers var den store oplevelse den 1. maj, hvor 
8 mand troppede op i havetøj for at opfylde 
den sidste del af vores gave til Roberts 90 
års dag i november 2014. der blevet gravet, 
revet og plantet til den store guldmedalje, og 
vi fik anvendt gavekortet efter hensigten. og 
samtidig havde vi alle en dejlig dag på korna-
ger, hvor Robert diskede op med øl og smør-
rebrød bagefter. det er – forhåbentlig - ikke 
sidste gang vi får lov til det!

I efteråret viste vi til gengæld ingen nåde: 8 
kampe – 8 sejre og 24 point – eller 11 mere 
end nr. 2!  Sådan – det kan ikke gøres bedre. 
Ret beset har vi nok profiteret (lidt?) af, at 
oldboys-holdet trak sig i efteråret, så vi fik 
rådighed over et par spillere af yngre årgang. 

Med deres lunger og ”vores fodboldhjerner”, 
så er det ikke noget problem at spille godt. 
og rent faktisk spillede vi i perioder rigtig 
flot fodbold, og det bliver lettere at spille, 
når man/nogen bevæger sig ☺
også i år har vi gravet ”tidligere stjerner” 
frem: kurt Bakholt har således væres fast 
mand hele sæsonen, når ikke de gamle ben 
har drillet. og så har vi i efteråret ikke bare 
haft én målmand, men rent faktisk To. Sidt 
på foråret signede vi Carlo A, og i sommer-
pausen blev Søren j sin skade kvit, så de to 
har skiftedes til at stå på kassen – ja i den sid-
ste tog de hver en halvleg. og begge holdt 
buret rent i den kamp, og generelt har det 
været super.
På den sociale side, har der været meget gang 
i den i år: Vi grillede i VB Parken efter five á 
side før sommerferien, og vi holdt afslutning 
hos undertegnede både efter sidste kamp 
og igen et par uger efter. og alle opførte sig 
pænt, så måske får vi lov at gentage det til 
næste år.
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

Stilling dGI Sydøstjylland
Fodbold 2015-16 - udeturnering

SENIOR OLD BOyS (+40) 11-MAND - SUPERLIGA

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B. 8 8 0 0 26-7 24 
2 Skibet IF 8 4 1 3 19-18 13
3 Fredericia ff 8 4 0 4 14-17 12
4 Bredsten IF 1 8 3 2 3 15-16 11
5 Vejle Kammerater 8 3 1 4 13-12 10
6 Thyregod OB 8 3 1 4 13-13 10
7 Gauerslund IF OB 8 2 4 2 16-13 10
8 Løsning IF 8 2 1 5 11-20 7
9 Strib IF Fodbold 8 2 0 6 14-25 6
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Veteraner/7
Vi har i år spillet 45 kampe under dGI. Vun-
det 33, uafgjort 11, 1 tabt og med en mål-
score på 100-21.
Vi sluttede på en flot førsteplads.

Følgende spillere er blevet brugt igennem 
sæsonen:

erik R  45 kampe  Holdleder
ole o    45                        
ole d  42
Peter V  36
Søren H  36  20 mål
Søren k  36
Carsten A 33
kim k  33
jørgen B  30
lars k  27 19 mål
Peder k  24
Frank B  24
Mogens T 18
jesper S  18
Peter H    9
john H    9
kenny    6
Binne    3
klaus e    3

Søren Kromann

 Super veteran (+50) 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B. 45 33 11 1 100-21 110
2 Hover IF 45 31  9  5  95-32  102
3 Bredballe IF 45 30  4 11 88-41  94
4 Kolding United Oldstars 45 27  9  9  84-50  90
5 Vinding SF 45 20  8 17 79-67  68
6 Billund IF 45 19 10 16 53-45  67
7 Uldum IF 45 16 12 17 60-63  60
8 Kolding If Old Boys 45 18  5 22 65-83  59
9 Jelling Fs* 45 16 11 18 44-43  59
10 Gauerslund IF OB 45 14 12 19 59-60  54
11 Bredsten IF 45 15  9 21 47-62  54
12 Løsning IF 45 12 13 20 36-51  49
13 Vejle Kammerater 45 11 15 19 62-76  48
14 Hedensted IF 45 14  6 25 49-81  48
15 Ø. Nykirke IF 45  7 3 35 36-104 24
16 BS Grejsdalen 45  5 7 33 32-110 22

 www.insigncenter.dk

diverse mindre arrangementer

Kjeld drejer                                  MusiK
Lidt god musik gør mennesker glade
Keyboard

50 års fødselsdage og opefter
sølvbryllup / guldbryllup / diverse mindre arrangementer

Kjeld drejer NielseN  Musiker  kjelddrejer@live.dk
Musik til Deres fest: Telefon: 26978483
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Veteran/7
Bagest fra venstre: Jørgen Bach, Mogens Thomsen, Kim Kjær, Frank Birkelund, Peter Vanting, Søren Kro-
mann, Erik Rosenlund
Forrest fra venstre: Carsten Andersen, Ole Dregaard, Ole Olsen, Lars Kjeldsen, Søren Holst, Jesper Sørensen

Oldboys/11
Bagest fra venstre: Søren Thomassen, Morten Bech, Søren Kromann, Peter Vanting, Gert Eg, Carlo Ander-
sen, Jeppe Østerby, Brian Jochumsen, holdleder Robert Torntoft
Forrest fra venstre: Peter Fruergaard Hansen, Jesper Bech Sørensen, Søren Jensen, Kenni Olsen, Jens Henrik 
Petersen, John Sivebæk, Etienne Ebel, Jørgen Thychosen.
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Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen 

Herre ungdomsafdelingen

Carsten S. Hansen, KUV-koordinator

Ansøgning
da vi stod her for et år siden, var Vejle Bold-
klub i en forfatning, hvor ingen vidste, hvil-
ken vej pilen pegede. jeg skrev: VoReS kluB 
= Vejle BoldkluB, og at der var nye kræf-
ter, der arbejdede hårdt for at genrejse klub-
ben. om det er lykkedes, vil jeg lade andre 
vurdere, men færdig bliver man vist aldrig.
Selv havde jeg håbet, at det skulle være et 
SToRT kuV år. lavt hængende ”frugter” var 
lige til at plukke ned fra hylderne og søsæt-
te, til fælles gavn for hele kuV-området. ene-
ste udfordring var MAN PoWeR. den blev 
efterlyst, men desværre lykkedes det ikke at 
tiltrække nye kræfter. 
I 2016 søges en ny daglig leder, da jeg des-
værre må trække mig. om det bliver helt 
væk i en rolle som sparringspartner, eller vi 
finder en person, hvorpå flere opgaver kan 
fordeles, må tiden vise. Men Nu er det alvor. 
der SkAl findes nye kræfter. 

At drifte
2015 var året, hvor kuV fyldte 20 år. derfor 
havde jeg håbet, at kuV kunne være mere 
proaktive, synlige og nytænkende. Men 
omstændighederne har desværre gjort, at 
fokus har været på driften af kuV, det er 
dog ikke sådan, at kuV har stået stille, da vi 
stadig har en vifte af muligheder.
Til styrkelse af samarbejdsforholdet i kuV til-
byder VB oplevelser til alle kuV-klubber. 
- en divisionsspiller kan deltage ved klubaf-
ten, pokaloverrækkelse, indvielser mm., i for-
bindelse med arrangementer i klubben.
- klubben kan få besøg af en divisionsspiller 
til træning med klubbens egne ungdomsspil-
lere.
- klubben kan få VB’s divisionshold ud til en 
sommerkamp (koordineres af VB)
- Mulighed for at være bolddrenge/-piger til 

en divisionskamp.
- Mulighed for indløb med VB´s divisionshold.
- Mulighed for at spille forkamp til en divisi-
onskamp.
- 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, træ-
nere, ledere og sponsorer med i TReFoR-lou-
nge, 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 spon-
sorer til et VIP-arrangement med mad, drik-
kevarer, underholdning og divisionskamp for 
kr. 200,- pr. person.
- klubben har mulighed for 2 gange om året 
at få fribilletter til VB´s hjemmekampe (koor-
dineres gennem kuV-koordinator).
- Medlemskab af fanklubben Crazy Reds.
- Mulighed for sparring omkring sponsorer.
- desuden laver VB og kuV gerne specialar-
rangementer 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 inspi-
rationstræning, og klubbens trænere modta-
ger øvelser.
- VB – kuV kommer på besøg
- Træning med et lokalt klubhold + inspirati-
on til trænere, afsluttet med snak i klubhuset 
med trænere / ledere + bestyrelsen.
- Inspiration via VB Microakademi u-9-u-12
- Inspiration via VB u-13-u-15 
-  Vær en del af træningen
- Sidde med på bænken
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- Vejle Boldklubs Talentakademi
- Mulighed for inspiration via kuV-træning. 
- evt. deltagelse som træner
- VB Træner- og Målmandsakademi, for 7.
  sæson og 2. sæson hos målmændene.
- Samarbejde om kurser i dBu-regi.

KUV-Mesterskab blev det nye skud i 2016
81 hold, omkring 700 spillere i alderen 
u-7-u-12 var med til at sparke kuV-Mester-
skab i gang. Helt sikkert en tilbagevendende 
begivenhed, men næste gang med dobbelt 
op i antal spillere. det giver liv i kuV. 

29 klubber i KUV
Hedensted IF er retur i kuV, velkommen til-
bage, det bliver godt for begge parter. BPI 
valgte at bakke op om et fælles Fredericia, 
og der skal derfor lyde en for tiden i kuV. 
jeg ved, kuV har bidraget til specielt træner-
udviklingen i BPI, håber, det bærer frugt på 
den lange bane.
Ammitsbøl/jerlev IF, Bredsten IF engum uI, 
Firehøje IF, Gauerslund IF, Hover IF, jelling fS, 
Ølholm B., Vejle FC, Bredballe IF, Vinding SF, 
Grejs IF, lindved GF, uldum Ik, Tørring IF, Ski-
bet IF, egtved IF, løsning IF, Vejle kammera-
terne, FCG / Grejsdal Sport, Sole IF, daugaard 
IF, Give Fremad, Højen IF, Øster Nykirke IF, 

Smidstrup / Skærup, juelsminde IF, Heden-
sted IF og Vejle B. 

KUV-hold 2015
dBu stiller større og større krav til licensklub-
berne, og kuV har i 2015 arbejdet med, hvor-
dan vi lever op til disse krav. et af tiltagene 
i 2016 vil være u-9 – u-12 talentcentre. Men 
også på kuV- holdene vil der blive fornyelse. 
u-13 (2003), u-14 (2002) var årgangene kuV 
arbejdede med i 2015.

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 – Spil-
leren 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 hensyn, der skal med i overve-
jelserne, alt lige fra spillerdrømme til foræl-
dreambitioner og klubinteresser. Men øverst 
på dagsordenen står der AlTId – Spilleren i 
centrum. 

Årgang 2002
Bagest fra venstre: Hans Jørgensen (Træner / Gauerslund), Nikolaj Hagelskjær (Træner / KUV), Mads Flou-
strup (Juelsminde), Oliver Holm (Skibet), Laurids Gjelstrup (Skibet), Johannes Sejr (Ammitsbøl/Egtved), 
Nicklas Isaksen (Vinding), Kristian Olesen (Hover), Frederik Vedel (Ammitsbøl/Egtved), Jan Erik Simmelhag 
(Træner / KUV)
Forrest fra venstre: Johan Kiilstofte (Engum), Lasse Bastholm (Skibet), Denis Ackay (Skibet), Rasmus Ander-
sen (Vinding), Carl Emil Rømer (Ammitsbøl/Egtved), Kasper Raahauge (Ammitsbøl/Egtved), Carl Emil Skjold-
mose (Ammitsbøl/Egtved)
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Spilleroverflytninger 2014 / 2015
Nedenstående spillere har på den ene eller 
anden måde været tilknyttet kuV-talentud-
vikling i 2014 / 2015 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. 2001: Følgende har i 2014 været en del 
af kuV. Vi har holdt øje med dem, og de 
valgte i 2015 at starte op i VB: Nicolaj Poul-
sen (engum uI) Mikkel lindstrøm (Vinding 
SF) begge januar 2015, Christoffer Maansson 
(Gauerslund IF / Vinding SF) sommeren 2015. 

årg. 2002: Følgende valgte VB til opstart i 
2015: Christoffer Simonsen (Bredballe IF), 
Nicolai Nørlund (jelling SF), oliver jespersen 
(Firehøje IF / Ammitsbøl-egtved), Mads-emil 
Holm (Gauerslund IF). 
Følgende valgte VB i sommeren 2015: Victor 
Palmelund (Bredballe IF), Christian Skou (Ski-

bet IF / Bredballe), Victor M. jensen (Bredbal-
le), Mikkel G. kraul (juelsminde IF), kasper 
Sommer (Vinding SF)

årg. 2003: Frederik Mølgaard (Skibet IF), 
Andreas Mogensen (juelsminde IF), lasse 
Nielsen (juelsminde IF), jens Bennedsen (jel-
ling SF), Guy Maneekorn (Bredballe IF), jonas 
duedahl (Bredballe IF), Alexander Sørensen 
(Bredballe IF), oliver Nielsen (Bredballe IF), 
Anders jessen (Hover IF) Alle skiftede til VB 
i sommerferien. 
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: Martin damsbo (Skibet IF – tidligere 
Give Fremad), Casper Bruun (kolding IF) 
(dBu u-18) og oliver olesen (løsning IF), kri-
stian kirkegaard (Skibet IF) jonas erngaard 
(Vejle kammeraterne), Rasmus Fink (Vinding 
SF), Sebastian Bruhn (Bredballe IF). 

Årgang 2003:
Bagest fra venstre: Jonas Rothausen (Træner / Engum), Tobias Bendixen (Træner / VB), Frederik Sieverts 
(Ammitsbøl / Egtved), Jesper Østerlund (Ammitsbøl / Egtved), Carl Johan Madsen (Daugaard / Engum ), Joa-
chim Kvejborg (Daugaard / Engum ), Mikkel Poulsgaard (Daugaard / Engum ), Frederik Andersen (Daugaard 
/ Engum ), Nikolaj Bisp (Bredballe), Malthe Bækgaard (Bredballe), Emil Grøn Rossen (Vejle Kammeraterne), 
Simon B. Jørgensen (Gauerslund), Malthe Kudsk (Gauerslund), Niklas Simmelhag (Træner / KUV), Søren 
Maansson (Træner/KUV)
Forrest fra venstre: Anders Lovmand (Daugaard / Engum), Mikkel Pabst (Ammitsbøl / Egtved), Jacob Peetz 
(Firehøje), Frederik Karlskov (Daugaard / Engum ), Tobias Jakobsen (Vinding), Mikkel Tobias Pedersen (Vejle 
Kammeraterne), Yannick Ebel (Vejle Kammeraterne), Magnus Juhl Thomsen (Vinding), Victor Grundholm 
(Vinding), Mads Andersen (Gauerslund)
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U-17: Frederik kallesøe (kolding IF), Simon 
Bisp (Bredballe IF) og lucas From (Ammitsbøl 
/ jerlev) Christian Heckmann Geil (Ammits-
bøl/egtved), Peter Balsgaard (Ammitsbøl/
egtved), Svein knut (Firehøje IF) (landshol-
det u-17 Færøerne).

er du den nye daglige leder i kuV?
Som sagt skal der findes en ny daglig leder 
til kuV.
Har du passion for fodboldens inderste sjæl? 
drømmer du om at kunne være med til at 
udvikle den næste landsholdsspiller? er du et 
relationsskabende menneske, og arbejder du 
ud fra grundlæggende nøgleord som tillid, 
respekt og hjerteblod? kom frit frem. VB og 
kuV har brug for dig.

TAK
TAk til TReFoR og danske Stenhuggerier A/S, 
der er kuV-samarbejdspartnere. TAk til alle 
andre, der på den ene eller anden måde har 
været med til at bidrage til kuV i 2015. en 
speciel TAk skal lyde til Tobias Bendixen, du 
har taget ANSVAR, og din hjælp har været 
uundværlig.
Sluttelig vil jeg gerne sige en ydmyg TAk 
til hele kuV og Vejle Boldklub. 17 år, så det 
er med tårer i øjnene, men med respekt for 
VoReS kluB = Vejle BoldkluB og kuV.
 
KUV Koordinator 
Carsten S. Hansen

Spillerkommentar
jeg hedder jacob Peetz og spiller til dagligt 
på FB’s u-14 hold i A-rækken.

jeg er 12 år gammel og blev i foråret 2015 
udtaget til kuV over 2 udtagelsestrænin-
ger. jeg blev rigtig glad, da jeg blev ringet 
op og fik at vide, at jeg var blevet udtaget. 
jeg skulle være med til 6 træninger i foråret 
2015 og 6 træninger i efteråret 2015. det 
har været nogle spændende og udfordrende 
træninger, som har udviklet mig meget som 
fodboldspiller. det har været sjovt at lave 
andre og anderledes boldøvelser end dem, 
som jeg har været vant til fra min egen klub. 
ud over at jeg synes, at jeg er blevet en bedre 
fodboldspiller, så har jeg også fået en masse 
nye kammerater, som jeg også møder i andre 
sammenhænge end kuV. drengene fra kuV 
er bare så flinke og dygtige, jeg ønsker dem 
alle held og lykke!

I omklædningsrummet

Teknisk træning
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I foråret spillede vi en talentturnering, hvor 
talenthold fra esbjerg, Horsens og Randers 
deltog. Vi vandt alle kampene til stor jubel 
for os alle og var efterfølgende i den grad 
klar til at gå på sommerferie☺. 
over sommeren var jeg så heldig at være 
med VB’s u-13 førstehold til Brøndby Cup. 
det var 5 dage i Brøndby, hvor vi overnattede 
på en skole og spillede én kamp om dagen. 
Vi vandt ikke så mange kampe, men jeg fik 
en god oplevelse og en masse nye kamme-
rater. 
Talentturneringen fortsatte i efteråret. Her 
vandt vi ikke alle kampene, men sammenlagt 
fik vi nok point til at få 1. pladsen i hus. det 
var vi alle sammen noget stolte af. jeg synes, 
at det var en rigtig stor oplevelse at være 
med i talentturneringen, hvor vi jo mødte 
andre klubber, der også havde udvalgt deres 
bedste spillere. jeg var selv ret stolt af min 
egen præstation!
jeg har for nylig her i efteråret været til nog-
le prøvetræninger i VB, og det var bare så 
fedt at se trænerne og spille sammen med 
drengene fra Brøndby Cup igen. drengene 
derinde er bare så søde ved alle! og jeg 
håber på en dag at rykke til VB☺

jeg synes, at der har været mange dygtige 
spillere med til kuV fra mange forskellige 
klubber. det har været sjovt, og jeg har nydt 
at komme til træning hver gang. Trænerne 
har været dygtige og gode til at gøre os til 
bedre fodboldsspillere. Tak til FB fodbold og 
kuV for nogle sjove, spændende og lærerige 
oplevelser☺ 

Hilsen Jacob Peetz

Trænerakademiet
jeg har i år deltaget i VB’s trænerakademi. 
Akademiet er bygget op omkring træning 
efter coerverprincipperne og selv med man-
ge års trænererfaring har det været fint at få 
ny inspiration til træningsindhold og øvelser. 
Når de samme trænere er samlet flere gange 

i løbet af sæsonen, betyder det også, at der 
er mulighed for udveksling af erfaringer træ-
nerne imellem. Vi har i flere år haft trænere 
på akademiet, hvilket spillerne nyder stor 
gavn af til den daglige træning i klubben.

Claus Brødsgaard

Der noteres flittigt i Trænerakademiet Faglig snak i Trænerakademiet
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2015 i talentsektoren

Lasse Christensen

Vejle Boldklubs ungdomsafdeling lykkedes 
igen i 2015 med at erhverve sig en A-licens, 
der gav adgang til u/17- og u/19-ligaen i 
sæsonen 2015-16. Som licensklub er vi en del 
af eliten i dansk ungdomsfodbold, og det 
understreger, at VB uddanner fodboldspil-
lere, der matches mod de bedste i danmark. 
ungdomsligaerne er det bedste udstillings-
vindue for vores unge talentfulde fodbold-
spillere, og derfor er vi stolte over, at vi er 
med på syvende år i det selskab.
Vi har haft flere spillere på ungdomslands-
holdene i årets løb. På det nye u/16-landshold 
debuterede Thais damgaard Nielsen i okto-
ber måned, da danmark mødte ungarn i Ski-
ve. Få dage senere var han med mod samme 
modstander i Vildbjerg. Christian Hechmann 
har også været med inde omkring det yngste 
landshold i dBu-regi, men har ikke debute-
ret. I årets første måneder var der også debut 
til Mathias eriksen på u/16-landsholdet, lige-
som Christian kudsk og Agon Mucolli i årets 
løb har spillet på u/17 og u/18-landsholdet. 
jeppe Hansen, der i første halvår stadig var 
ungdomsspiller, er den af vore talentfulde 
spillere, der har optrådt oftest i dBu-regi. 
jeppe blev i marts udtaget til u/19-landshol-
dets afsluttende eM-kvalifikation i Frankrig, 
hvor danmark efter tre tætte kampe desvær-
re ikke kvalificerede sig videre. jeppe Hansen 
spillede en stor rolle på holdet igennem kva-
lifikationen. Casper Bruun debuterede i juni 
på u/19-landsholdet, selvom han aldersmæs-
sigt hørte til på u/18-landsholdet. 
Netop Casper Bruun var i januar i england, 
hvor han prøvetrænede med West Brom-
wich. Med jævne mellemrum modtager 
nogle af vore talentfulde spillere invitationer 
til prøveophold i udenlandske klubber. Vi 
mener, at det er en del af fodbolduddannel-
sen at talentfulde spillere kommer ud i andre 

træningsmiljøer og mærker på egen krop, 
hvad der forventes andre steder.
Vores i forvejen glimrende samarbejde med 
Vejle Idrætsefterskole (VIeS) og Campus 
Vejle har i 2015 fungeret upåklageligt. I juni 
blev seks af vore unge spillere studenter fra 
Campus Vejle efter tre år med kombination 
af eliteungdomsfodbold og en gymnasial 
uddannelse. Selvom det ikke er alle spillerne, 
der får mulighed for at spille seniorfodbold i 
VB, så er vi glade for den ballast, vi giver dem 
med videre. VIeS fik i løbet af efteråret nyan-
lagt kunstgræsbanen. den har vi benyttet 
til de sidste af efterårets turneringskampe i 
ungdomsligaerne. Med en ny bane giver vi 
vores spillere de bedste forudsætninger for 
at præstere.
da Vejle Boldklubs A-trup i sommer begynd-
te træningen frem mod sæsonen 2015-16 var 
det med tre af vore unge spillere som nyop-
rykkede seniorer. jeppe Hansen, Patrick Ras-
mussen og ole Bisp Rasmussen. det er vores 
fornemmeste opgave i talentsektoren at 
gøre spillerne klar til klubbens A-trup, og det 
er vi stolte over lykkedes med tre spillere fra 
årgang 1996. I juni måned var der debut til 
Christian kudsk på førsteholdet, mens Agon 
Mucolli havde førsteoptræden kort inde i 
den nye sæson i pokalkampen mod Mid-
delfart. Begge spillere er - sammen med de 
tre førnævnte – nogle, der viser, at hvis man 
arbejder hårdt og målrettet på træningsba-
nen igennem en lang periode, så kommer 
resultatet også.
I 2015 er vi også lykkedes med at bibeholde 
nogle af vores største talenter i klubben. 
Arbnor Mucolli underskrev sin første kon-
trakt, og storebror Agon Mucolli forlængede 
samtidig aftalen med VB for to år. Talent-
fulde spillere som Sebastian Bruhn, Mads 
olesen og kasper Nøhr gjorde sig fortjent 
til deres første aftaler som fodboldspillere, 
og i september forlængede Christian kudsk 
aftalen med VB, så den løber et år ind i tiden 
som seniorspiller. det er væsentligt, at vi lyk-
kedes med at lave længerevarende aftaler 
med vore spillere.
klubsamarbejdet under kuV kører fortsat 
på højtryk. Vi har haft to vellykkede træ-
ningsstævner forår og efterår med mange 
deltagende hold fra hele danmark, ligesom 
vi i sommer forsøgte med tiltaget kuV-
mesterskaberne i VB Parken. Her var træ-
ningsanlægget fyldt til bristepunktet, da alle 
samarbejdsklubbernes yngste hold havde en 
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fantastisk søndag sammen. det er et tiltag, vi 
ser frem til bliver gentaget og udviklet i det 
nye år. I kuV-regi kunne vi i årets løb byde 
Hedensted IF velkommen tilbage i folden 
efter en kort afstikker. HIF er medlemsmæs-
sigt en stor klub, og vi er glade for, at vi igen 
samarbejder med ”de Grønne”.
Vores talenttræning med kolding Boldklub 
kører på 2. år. Som A-licensklub skal vi tilbyde 
talenttræning til en klub, som ikke i forve-
jen er i et talentsamarbejde. det er Steffen 
Bendixen, der kører det samarbejde med 
u/13- og u/14-spillere i kB, og det fungerer 
godt. Vi er på kB’s anlæg på Mosevej i kol-
ding hver 14. dag og ser med stor tilfredshed 
tilbage på samarbejdet, som i 2016 vil køre 
videre.
en anden succeshistorie er, at to af de spil-
lere, som blev udtaget til det danske u/21-

landshold, der i sommer spillede eM i Tjek-
kiet, havde en fortid i Vejle Boldklubs 
ungdomsafdeling. det var Alexander Scholz 
og Patrick Banggaard jensen. Scholz spillede 
hele turneringen, mens Patrick Banggaard så 
til fra bænken. 
Inden den nye sæson optimerede vi set uppet 
omkring vores u/16 og u/17-trup. Rasmus 
Ringgaard, der kom fra FC Sønderborg, blev 
ny u/16-træner i stedet for Bo Møller. jacob 
Thychosen er ny assistenttræner på u/17-
ligaholdet. jacob er en rigtig VB’er, som vi 
er glade for er tilbage i klubben. Han er ved 
siden af jobbet som assistenttræner ansat på 
VIeS og vigtig i forhold til det velfungerende 
samarbejde vi har med efterskolen. 

Lasse Christensen
Talentchef

DER ER 

FRISKE NyHEDER På 

www.vejleboldklub.dk
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U-19 Drenge

U/19-Ligaen – foråret

Vejle Boldklubs u/19-ligahold havde en 
enkelt tilføjelse til truppen inden kampene i 
foråret 2015. den talentfulde forsvarsspiller 
emil Christensen kom til VB fra AC Horsens 
på en kontrakt gældende til sommeren 2016. 
ud af truppen gled jakob Malberg, kristof-
fer Førby og jakob Skjærbæk. en trio, der 
ikke havde fået meget spilletid på det bedste 
u/19-hold.
I opstarten var holdet til en række indestæv-
ner i Tyskland. VB vandt Fair Play Cup i 
lübeck, mens stævnerne i dessau og Plet-
tenberg endte med mere sekundære place-
ringer, men alligevel med god træning for 
VB-holdet, der stillede med teknisk stærke 
spillere. opstartens første rigtige test stod 
mod tyske Vfl Wolfsburg i Tyskland. Her 
endte kampen mod topholdet i Bundesliga 
Nord 1-1. jonas Spornberger scorede for VB 
til slutresultatet. Senere i opstarten vandt VB 
blandt andre 1-0 over AGF på et sent mål af 
oliver olesen, mens den sidste test endte i 
et skuffende nederlag til HB køge fra divi-
sionen. I VB Parken vandt gæsterne helt for-
tjent 2-0.

Èn sejr i ti forsøg
Forårssæsonen blev ikke nogen stor halvsæ-
son for VB’s ældste ungdomshold. det blev 
til syv point i ti forårskampe og status på 
turneringen efter 22 kampe blev da også, 
at kun lyngby var placeret ringere i tabel-
len end VB. Foråret begyndte lørdag den 21. 
marts på kolding Boldklubs kunstgræsbane 
på Mosevej. Modstanderen var topholdet FC 
Nordsjælland, der kunne rejse hjem med en 
sejr på 2-0. Souheib dhaflaoui scorede begge 
mål – et på hver side af pausen – og sejren i 
en typisk premierekamp var fortjent, selvom 
vejlenserne forsøgte at stride imod. ugen 
efter tabte VB 3-1 i udekampen på Frede-
riksberg mod FC københavn, men her kunne 
det være gået anderledes. Peter kristensen 
skaffede allerede tre minutter efter pausen 
VB en fortjent føring. Men på tre mål i de 
sidste 18 minutter vendte FCk kampbilledet 
og VB var dermed pointløse to kampe inde 
i foråret. 
u/19-holdets træner kim engstrøm sagde 
efter nederlaget:
- Vi kommer godt ud til 2. halvleg, og Peter 
kristensen scorer et fint mål. Vi har den 
ønskede kontrol med kampen derefter og 

følger den game plan, vi har lagt. I 1. halvleg 
skal vi score, for at det bliver perfekt. Peter 
kristensen har et par muligheder, Magnus 
Clemmensen og emil Christensen har chancer 
med hovedet, men vi får ikke boldene put-
tet ind, og det straffes vi for senere. Vi spiller 
med to nye på midtbanen, og både Magnus 
Clemmensen og jesper Stab gjorde det, de 
skulle. de forsvarede stærkt foran bagkæ-
den og var med til, at FCk havde så svært ved 
at lave chancer på os, men vi står her bagef-
ter med nul point, og det er jeg ikke tilfreds 
med.

Pointjagten fortsatte lørdag den 11. april, 
da Brøndby gæstede VB Parken. Brøndby var 
dog stærkest og vandt 1-0. To uger senere 
var det lyngby, der gæstede Vejle i en kamp 
om vigtige point i bunden af ligaen. opgø-
ret endte 0-0, og VB fik forårets første point. 
kampen kunne dog være endt med en VB-
sejr, da vejlenserne brændte et par store 
muligheder. I kampen fik den talentfulde 
kantspiller Christian kudsk debut i u/19-
ligaen.
lørdag den 9. maj gæstede VB topholdet 
esbjerg på udebane. Her blev emil obitsø 
Nielsens scoring inde i dommerens sidste 
minut afgørende, og efB vandt 1-0.
lørdag den 16. maj vandt VB forårets ene-
ste kamp. Hjemme på Vejle Stadion slog hol-
det AaB 3-2 efter en fin præstation. AaB var 
foran 1-0 efter 1. halvleg, men tidligt efter 
pausen udlignede Peter kristensen til 1-1. 
VB kom foran 2-1, da AaB lavede et selvmål. 
Gæsterne fik udlignet i det 89. minut, men 
kun for at se unge Christian kudsk i overti-
den score til 3-2.
 den fine præstation mod AaB blev fulgt op 
tre dage senere, da VB gæstede Ikast Stadion 
og FC Midtjyllands guldfest. Hjemmeholdet 
kunne med en sejr endeligt fejre dM guldet 
i rækken, og alt lignede da også en hjem-
mesejr, da FCM havde gjort rent bord hidtil 
i sæsonen hjemme. VB’erne kæmpede dog 
bravt i alle 90 minutter og fik 0-0 med hjem. 
Agon Mucolli og Christian kudsk var rykket 
op fra u/17-holdet til kampen og gjorde en 
god figur i kampen.
kim engstrøm sagde følgende til klubbens 
hjemmeside efter kampen: 
- Rent defensivt havde vi heldet på vores 
side. de brænder et par store chancer, og 
det er med til at holde os inde i kampen, så 
vi kun skal score en gang for at vinde. Spil-
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lerne leverer en mandfolkeindsats i alle 90 
minutter. Vi indleder skidt i de første 10-15 
minutter, hvor de totaldominerer. det var 
den start på kampen, vi havde frygtet, fordi 
vi slet ikke var med. Havde de scoret tidligt, 
var det blevet en lang kamp, men vi spille-
de os stille og roligt ind i opgøret derfra. Vi 
kommer ikke under længerevarende tryk i 2. 
halvleg og har selv en god periode midtvejs, 
hvor vi kommer til et par halve chancer. Alt i 
alt gør vi meget af det, som vi gerne ville. Vi 
ventede på den ene chance, der kunne opstå, 
men den kom ikke, og så tog vi heldigvis det 
ene point.
VB udbyggede stimen som ubesejrede med 
yderligere to kampe. Først spillede holdet 2-2 
mod udebane mod AGF. Patrick Rasmussen 
og Christian kudsk bragte to gange VB for-
an, men begge gange fik AGF skabt balan-
ce. Resultatet var fortjent. Sæsonens sidste 
hjemmekamp endte 1-1 mod Randers Freja. 
VB’s Peter kristensen scorede tidligt til 1-0, 
men gæsterne fik udlignet. Sæsonens sidste 
kamp blev forårets værste indsats. I odense 

vandt oB 5-1 over VB, der havde Patrick Ras-
mussen som målscorer. Facts efter en svin-
gende forårssæsonen var dermed syv point 
i ti kampe og slutplaceringen blev en plads 
som nr. 11.

U/19-Liga
Bagerst fra venstre: Rasmus Fink Hansen, Ali El-Haj, Martin Damsbo, Jamal Barzarga, Kasper Nøhr, Bilal Nassar, 
Jeppe Mogensen, Sebastian Bruhn.
Midten fra venstre: Kim Engstrøm (træner), Henrik Harring Rasmussen (holdleder), Søren Thrane (holdleder), 
Hamid Khalidan, Oliver Olesen, Jonas Erngaard, Emil Christensen, Jonas Jakobsen, Casper Bruun, Christian 
Kold, Brian Rasmussen (assistenttræner), Toivo Vadum (målmandstræner).
Forrest fra venstre: Agon Mucolli, Jesper Stab, Jeppe Mikkelsen, Jakob ”Yankie” Henriksen, Rasmus Glintborg, 
Jacob Barklin, Christian Kudsk, Kristian Kirkegaard

U19 Drenge Ligaen 2014/15 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Midtjylland ! 22 17 4 1 64-21 55  
2 FC Nordsjælland 22 15 3 4 58-32 48  
3 Esbjerg 22 11 7 4 38-25 40  
4 Randers Frej 22 9 7 6 34-29 34  
5 AaB 22 8 7 7 34-34 31  
6 Brøndby! 22 8 6 8 34-32 30  
7 AGF 22 6 6 10 37-43 24  
8 Silkeborg 22 7 3 12 29-35 24  
9 FC København 22 7 2 13 36-45 23  
10 OB 22 6 3 13 36-61 21  
11 Vejle 22 5 5 12 22-41 20  
12 Lyngby 22 4 5 13 20-44 17
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U/19-Ligaen – efteråret
I sommerpausen rykkede årgang 1996 op 
som seniorspillere, mens 1998’erne blev 
u/19-spillere. ole Bisp Rasmussen, Patrick 
Rasmussen og jeppe Hansen avancerede 
til førsteholdstruppen, mens Peter kristen-
sen tog et år mere som u/19-ligaspiller. de 
øvrige 1996’ere fortsatte i områdets serie-
klubber. udefra kom angriberen Bilal Nassar 
fra Næsbys u/19-hold og kasper Nøhr. Sidst-
nævnte var en central midtbanespiller, som 
VB havde stiftet bekendtskab med via Vejle 
Idrætsefterskole.
opstartsperioden bød på en opsigtsvæk-
kende sejr over tyske Hamburger SV. lørdag 
den 25. juli gæstede VB HSV på anlægget i 
Norderstedt. Vejlenserne vandt hele 4-0, og 
sejren kom i hus efter et hattrick af Agon 
Mucolli. jonas erngaard scorede til 1-0, inden 
teknikeren Mucolli overtog scenen og score-
de tre flotte mål i udesejren. 
lige udenfor top 6
efterårssæsonen startede godt for VB, der 
hentede ni point i de første fem kampe. 
Senere ramte vejlenserne en skidt stime, og 
holdet hentede kun tre point i de sidste seks 
kampe. de 12 point i 11 kampe gør, at vej-
lenserne holder vinterpause på rækkens 7. 
plads.
Premierekampen mod FC Nordsjælland var 
rykket ind på Vejle Stadion. Modstanderen 
FC Nordsjælland var favoritter med de sene-
ste topplaceringer i ligaen in mente. det var 
dog ikke langt fra, at VB havde hentet et 
overraskende og fortjent point i kampen. VB 
fik efter sidebyttet udvist jeppe Mikkelsen 
og jeppe Hansen, og så kunne FCN dybt inde 
i overtiden score til 1-0 ved lucas Haren. 
VB kom dog hurtigt tilbage på sporet og 
hentede i de efterfølgende kampe to 4-2 
sejre på udebane mod AGF og Randers Freja. 
Sejren i Aarhus kom i hus trods en føring på 
2-0 til AGF, men en udvisning af en hjemme-
spiller ændrede kampen. Først var det Agon 
Mucolli, der sikrede 2-2 med to mål, inden 
Bilal Nassar og jesper Stab sikrede sejren 
efter pausen. VB tillod sig endda at brænde 
et straffespark i sejren. 
To uger senere gentog vejlenserne fire ude-
banemål mod Randers. I kronjylland var det 
Peter kristensen, der blev dobbelt målscorer, 
mens Agon Mucolli og Bilal Nassar scorede 
et mål hver.  efter kampen sagde træner kim 
engstrøm: 
- det var en meget stærk præstation på en 
dag, hvor vi dominerede på bolden mod et 
fysisk præget Randers-hold. Positivt var det 
også, at vi stod distancen med mange små 
fodboldspillere på holdet. 

de to udesejre skulle følges op hjemme mod 
AaB på Vejle Stadion. det formåede vejlen-
serne ikke, og de måtte se nordjyderne domi-
nere gennem 90 minutter i 2-0 sejren. efter 
to ugers kamppause gjaldt det lørdag den 3. 
oktober en hjemmekamp mod lyngby ved 
Vejle Idrætsefterskole. kampen blev afgjort 
på et mål af Agon Mucolli før pausen, og 
med de tre point kravlede VB op i toppen af 
tabellen.
Her forblev vejlenserne dog ikke, for i de sid-
ste seks kampe var der et flertal af kampe, 
hvor sejrene udeblev. Først tabte holdet 2-1 i 
den svære udekamp mod FC Midtjylland. det 
var kasper Nøhr, der sparkede reducering 
ind kort før slutfløjtet. ugen efter spillede 
holdet 0-0 hjemme mod Brøndby. et ikke 
helt uretfærdigt resultat efter en kamp med 
muligheder i begge ender af banen. 
udekampen mod esbjerg lørdag den 31. 
oktober endte også målløs, og VB havde i 
den sidste del af efteråret svært ved at score. 
Hjemme mod oB torsdag den 5. november 
tabte VB 2-1. kristian kirkegaard scorede til 
1-0 for VB, men oB løb med sejren, da fyn-
boerne scorede to gange. kampen var et 
gensyn med Tonny Hermansen, der fra som-
meren 2015 overtog ansvaret for oB’s u/19-
ligahold. 
lørdag den 21. november tabte VB 2-0 på 
hjemmebane til FC københavn. Sejren til FCk 
var fortjent, men føringsmålet til gæsterne 
faldt efter en personlig fejl af VB og derfra 
havde VB svært ved at finde fodfæste mod 
en godt organiseret modstander. I årets sid-
ste kamp spillede VB 4-4 mod Silkeborg på 
 

Emil Christensen kom til VB i januar 2015 fra AC 
Horsens og spillede i hele året fast i bagkæden.
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U-19 drenge

Forår
I foråret 2015 var der tilmeldt to hold i ama-
tørregi, et u-19 2. div og et u-19 serie 1 hold. 
u-19 serie 1 holdet gik ind til kampene med 
svære betingelser, da truppen var meget 
smal, så afbud og skader gjorde det meget 
vanskeligt at stille hold. Fra trænerteamet 
skal der lyde en tak til dem, der mødte hver 
gang.
u-19 2. div havde et flot forår med nogle 
lige kampe. de to første kampe taber vi 
helt unødvendigt, ligesom vi spiller fem uaf-
gjorte kampe, hvilket gør, at vi slutter på en 
godkendt femteplads. Vi var stadig tro mod 
vores spillestil og spillede mange rigtig flot-
te kampe, og foråret vil blive husket for de 
mange brændte chancer.
Træningsfremmødet har været impone-
rende, hvor alle mødte op med godt humør, 
og vi kunne igen i år med glæde se, at ni af 
vores drenge ville fortsætte i seniorafdelin-
gen efter sommerpausen.

Efterår
I efterårssæson er der ingen u-19 2. div, men 
igen i år blev vi optaget i u-19 drenge Vest. 
det blev kun til dette ene hold, da tilgangen 
fra vores u-17 afd. var på én mand, ligesom 
der kun kom lidt tilgang udefra. Til gengæld 
er de spillere, vi har, superdygtige. da vi ikke 
kunne tilbyde et andethold, og seniorerne 
manglede lidt spillere, blev alle, der ikke kom 
til at spille for Vest-holdet, tilbudt kampe på 
serie 3. Tusind tak til de spillere, der har bak-
ket op om denne model.
Vest-kredsen, som vi var kommet i, skulle vise 

sig at blive en usandsynlig tæt pulje, hvor alt 
blev afgjort i den sidste uge. Vi sluttede på 
en flot anden plads, hvilket betyder, at vi spil-
ler i u-19 2. div til foråret. dette var vores mål 
for efterårssæsonen.
Træningsfremmødet har været helt i top, 
hvilket er vigtigt for at begå sig i u-19 2. div. 
Så vi håber, den gode stil fortsætter. 
Her til slut skal der lyde tak til Benny Gylling 
for godt samarbejde, samt kim engstrøm fra 
u-19 liga for det tætte samarbejde og den 
store interesse for vores hold.

Jan Erik, Ulrich og Ole

U19 Drenge Serie 1 (1996-97) Forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Skibet IF 8 7 0 1 26-12 21
2 Bredballe IF 8 5 1 2 23-17 16
3 Team Midtjylland 8 4 0 4 18-18 12
4 FC Skanderborg (2) 8 3 0 5 17-19  9
5 Vejle B 8 0 1 7 5-23  1

U19 Drenge 2. div (1996-1997) Forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Esbjerg fB 14 11 0 3 49-25 33
2 FC Fredericia 14 9 3 2 37-16 30
3 Aabenraa BK 14 7 3 4 33-22 24
4 Kolding IF 14 7 1 6 33-31 22
5 Vejle B 14 4 5 5 40-31 17
6 Ikast FS 14 4 3 7 26-35 15
7 Spangsbjerg IF 14 3 1 10 23-54 10
8 FC Sydvest 05 14 3 0 11 19-46  9

udebane. Resultatet kom i hus efter en hæs-
blæsende kamp, hvor VB var foran 2-0, 3-1 
og 4-2, men det rakte ikke i sidste ende. Sil-
keborg hev 4-4 resultatet hjem med to sco-
ringer i de sidste minutter. For VB scorede 
Patrick Rasmussen, Christian kold, Agon 
Mucolli og kristian kirkegaard. 
Ved vinterpausen er VB placeret som nr. 7 
med 12 point.

Lars Christensen

 

U19 Drenge Ligaen 2015/16

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Nordsjælland 11 9 2 0 32-15 29
2 Esbjerg 11 7 4 0 21-13 25
3 FC Midtjylland ! 9 7 1 1 20-8 22
4 AaB 11 7 1 3 22-13 22
5 Silkeborg 11 6 2 3 23-14 20
6 FC København 10 6 0 4 21-14 18
7 Vejle 11 3 3 5 15-17 12
8 OB 11 3 1 7 12-25 10
9 Brøndby ! 11 2 2 7 9-18  8
10 Lyngby 11 2 2 7 13-26  8
11 AGF 11 2 0 9 11-24  6
12 Randers Freja 10 0 2 8 12-24  2
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U-19 drenge Vest
Bagest fra venstre: Assistent Ulrich Ladefoged, Anders Meyer, Mikkel Spliid, Graniti Grasnigi, Andreas 
Schousboe, Jonathan Emdal, Rasmus Bundgaard, træner Jan Erik Simmelhag, holdleder Ole Rasmussen
Forrest fra venstre: Christian Huno, Martin Gernow, Hakan Özer, Mads Cortzen, Mathias Andersen, Emil 
Ladefoged, Anders Haumann.

U19 Drenge Vest (1997-1998) - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 S.f.B. 14 10 1 3 42-21 31
2 Vejle B 14 9 2 3 52-29 29
3 Dalum IF 14 8 3 3 34-20 27
4 Kolding IF 14 7 2 5 46-25 23
5 FC Sønderborg 14 6 2 6 43-38 20
6 FC Fredericia 14 4 1 9 25-36 13
7 Aabenraa BK 14 4 1 9 28-61 13
8 Tarup-Paarup 14 1 2 11 11-51  5
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U-17 Drenge

U/17-Ligaen – foråret

der var enkelte udskiftninger i Vejle Bold-
klubs u/17-ligatrup inden foråret 2015. 
Cheftræner Søren lykke sagde goddag til 
Andreas laursen, der kom til fra AC Horsens, 
mens daniel kvistgaard efter kun et halvt år i 
Nørreskoven stoppede i klubben. de to u/15-
spillere Thais damgaard Nielsen og kasper 
Poulsgaard kom til fra AC Horsens og blev 
placeret i u/16-truppen. Thais damgaard 
debuterede sidst på sæsonen i u/17-ligaen.
opstarten var præget af indestævner i Tysk-
land og internationale testmodstandere. 
Ved Tysklands største indestævne i Berlin 
for u/17-hold blev VB nr. 3 og Agon Mucollis 
13 mål betød, at han blev stævnetopscorer. 
u/17-holdet vandt også stævner i Flensburg 
og lübeck. den første egentlige testkamp 
stod mod Vfl Wolfsburg i Tyskland. Her tabte 
VB 2-1, og det var Agon Mucolli der scorede 
VB’s udlignende mål. Hjemme i VB Parken 
blev testen mod Hvidovre vundet 9-3, mens 
Holstein kiel blev slået 5-2. Vfl lübeck blev 
besejret 3-1, og i den sidste testkamp tabte 
VB 3-2 til AGF.

Agon Mucollis forår
Forårssæsonen blev i grove træk skuffende 
for vejlenserne. Præstationerne var ofte god-
kendte, men holdet lukkede for mange mål 
ind og havde svært ved at hente de point, 
som kunne rykke holdet væk fra bunden af 
rækken. Premierekampen blev på grund af 
baneforholdene i VB Parken rykket til kol-
ding og Bramdrupdam, hvor VB skuffende 
tabte 3-1 til HB køge. Mads olesen reduce-
rede mod slutningen. ugen efter ventede 
FC Midtjylland i Ikast. VB fik ikke fulgt op 
på efterårets sejr i VB Parken, og FCM vandt 
med 4-2. Agon Mucolli scorede til 1-3 efter 
en flot soloaktion, og senere reducerede han 
på straffe, men FCM vandt til sidst. At Agon 
Mucolli var i storform, understregede han i 
den følgende spillerunde. Først bragte han 
VB foran 1-0 i 1-2 nederlag i kolding til FC 
Nordsjælland. Føringen blev dog indhentet, 
og FCN løb med de tre point. 

lørdag den 28. marts fik u/17-spillerne årets 
første point. det skete i en underholdende 
3-3 kamp mod FC københavn på udebane. 
jonas erngaard udlignede til 1-1, og siden 
var det Agon Mucolli, der scorede VB’s to 
øvrige mål. Målet til 3-3 scorede teknikeren i 
overtiden direkte på et frispark. 
Sejren blev ikke fulgt op i spillerunden efter. 

Her vandt Brøndby 1-0 i VB Parken. lørdag 
den 18. april smagte VB-spillerne sejrens 
sødme, da de i lokalopgøret mod AC Horsens 
på CASA Arena vandt 3-2. Søren Mortensen, 
Agon Mucolli og Mads olesen sørgede for 
3-0, men AC reducerede to gange. den 25. 
april rejste lyngby fra VB Parken med en 4-3 
sejr. Her var det VB, der i overtiden reduce-
rede til 2-4 og 3-4, men tættere point kom 
holdet ikke. Agon Mucolli, Andreas laursen 
og Sebastian Bruhn scorede målene. 
lørdag den 2. maj var holdet rykket ind på 
Vejle Stadion. om det var rammerne, der 
inspirerede holdet vides ikke, men i hvert 
fald leverede spillerne halvsæsonen bedste 
præstation i hjemmekampen mod AaB. Cif-
rene blev på 4-1 efter en god indsats. Agon 
Mucolli åbnede på et straffespark, mens 
jonas erngaard (2) og Mathias eriksen sco-
rede de øvrige mål. 09. maj spillede VB 2-2 
på udebane mod topholdet esbjerg. det lig-
nede længe en vestjysk sejr, men to mål i det 
sidste kvarter gav et point. jeppe Mogensen 
og Agon Mucolli stod for målene. I Aarhus 
tabte holdet fortjent 3-1 til AGF, og det var 
igen Agon Mucolli, der scorede for VB. Top-
scoreren åbnede kampen med at score på et 
flot langskud, men det rakte ikke til point. 
Point fik vejlenserne i sæsonens sidste to 
kampe. Først 1-1 mod oB i odense, hvor 
Agon Mucolli scorede på et straffespark til 
1-0. I hjemmekampen mod Randers Freja 
den 13. juni vandt VB 6-2, og her scorede fem 
forskellige spillere. Christian kudsk to gange 
og et mål af Agon Mucolli, Arbnor Mucolli, 
jonas erngaard og jamal Barzarga. 
Status efter kampen blev en 10. plads i u/17-
ligaen med 31 point for de 26 kampe. 

U17 Drenge Ligaen 2014/15 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Brøndby ! 26 18 2 6 60-25 56 
2 FC Nordsjælland 26 17 3 6 62-33 54 
3 Esbjerg 26 15 6 5 58-34 51 
4 FC Midtjylland ! 26 15 3 8 63-52 48 
5 Silkeborg 26 12 4 10 53-48 40 
6 Lyngby 26 12 3 11 42-40 39 
7 FC København 26 10 8 8 44-40 38 
8 AaB 26 10 5 11 37-41 35 
9 AGF 26 9 5 12 45-50 32 
10 Vejle 26 8 7 11 55-59 31 
11 Randers Freja 26 8 3 15 51-71 27 
12 HB Køge 26 7 5 14 34-51 26 
13 OB 26 7 3 16 34-55 24 
14 AC Horsens 26 3 5 18 25-64 14 
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U/17-Ligaen – efteråret
I sommerpausen rykkede 1998’erne op som 
u/19-spillere, mens årgang 2000 var nye. 
1999’erne fortsatte som u/17-spillere. Ind 
i truppen kom en række spillere via Vejle 
Idrætsefterskole. jes Broby fra Sjælland, 
Nikolaj lebæk fra Aarup og oliver ene-
voldsen fra FC Midtjylland. op fra Vejle Bold-
klubs eget u/15-hold kom også flere spillere. 
Blandt andre oliver Bach, lucas Møller jen-
sen og denis Suljic. det blev primært spillere 
fra årgang 1999, der kom til at tegne holdet 
i efterårssæsonen.

Flere nederlag end sejre
det nye u/17-hold fik en perfekt start på 
sæsonen, da holdet lørdag den 15. august 
indledte efteråret med en udekamp mod 
Haderslev. en nøglekamp tidligt i sæsonen. 
opgøret fandt sin afgørelse tre minutter før 
tid, da Mads olesen sparkede læderet i net-
tet og sikrede en sejr på 1-0. Allerede ugen 
efter var det FC Nordsjælland, der bankede 
VB med 4-0 i VB Parken. lørdag den 29. 
august tabte VB 2-1 i udekampen mod AGF. 
Arbnor Mucolli reducerede på et straffespark 
i 2. halvleg, men trods et pres til sidst fik VB 
ikke point. det gjorde holdet i den efterføl-
gende hjemmekamp mod oB. Her blev resul-
tatet 1-1. Igen scorede Arbnor Mucolli på et 
straffespark.
lørdag den 12. september fik vejlenserne en 
mindre øretæve i Randers, der fik revanche 
for forårets klare nederlag i Vejle. kron-
jyderne slog VB 5-1. lucas Møller jensen 
reducerede i 2. halvleg. VB måtte se Thais 
damgaard Nielsen forlade banen med et 
rødt kort. uden profilen damgaard tabte VB 
ugen efter med klare 3-0 hjemme til lyngby. 
I spillerunden efter fik vejlenserne sæsonens 
anden sejr, da det hjemme blev 1-0 over HB 
køge. Mads olesen var igen matchvinderen, 
da VB’erne sikrede sig tre point. 
onsdag den 14. oktober spillede VB efter-
årets bedste kamp. Hjemme på kunstgræs-
set ved Vejle Idrætsefterskole blev AaB slået 
4-3 efter en underholdende kamp. AaB var 
foran 1-0 og 3-1, men VB kom igen. det var 
Christian Hechmann, der udlignede til 1-1, 
mens lucas From reducerede efter et godt 
spark. udligningen allerede i det 52. minut 
stod Thais damgaard for, mens det afgøren-
de faldt i kampens sidste minut. den indskif-
tede angriber Mohammed Akif sled sig fri og 
afgjorde kampen til VB’s fordel.
Højt at flyve dybt at falde. Fire dage efter 
den imponerende sejr over AaB blev holdet 
til grin i udekampen mod FC Midtjylland. I 
Ikast tabte VB hele 9-0 efter en rædselsfuld 

forestilling, hvor intet fungerede. I den efter-
følgende hjemmekamp mod Brøndby fik VB 
lidt oprejsning, om end kampens sene sejrs-
mål til Brøndby var svær at sluge. Mads ole-
sen og Arbnor Mucolli udlignede to gange, 
mens BIF i det 79. minut scorede til 3-2 og 
efterlod VB’erne i den tunge ende af ræk-
ken.
Placeringen blev kun forværret i de sidste 
tre kampe inden julepausen. Først tabte hol-
det 2-0 i udekampen mod esbjerg, mens det 
hjemme mod førerholdet FC københavn blev 
til et nederlag på 5-1. Christian Hechmann 
reducerede til 1-4 efter et hjørnespark. efter-
året blev lukket med udekampen mod Silke-
borg lørdag den 28. november. Her vandt SIF 
med 4-2. Mads olesen stod for VB’s to scorin-
ger undervejs i nederlaget. Mads olesen blev 
også efterårets mest scorende Vejle-spiller, 
da han nåede fem mål.
VB overvintrer næstsidst i tabellen med 10 
point i 13 kampe på 13. pladsen. kun Hader-
slev er placeret ringere. 

Lars Christensen

 U17 Drenge Ligaen 2015/16

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC København 11 9 2 0 31-8 29
2 FC Nordsjælland 13 9 1 3 33-13 28
3 FC Midtjylland ! 12 6 3 3 26-13 21
4 Brøndby ! 13 5 6 2 21-15 21
5 Lyngby 12 6 3 3 30-26 21
6 AaB 13 6 3 4 25-21 21
7 HB Køge 13 4 6 3 24-23 18
8 Silkeborg 13 5 2 6 25-34 17
9 Esbjerg 13 3 4 6 21-22 13
10 OB 13 3 4 6 17-21 13
11 Randers Freja 13 3 4 6 20-25 13
12 AGF 13 2 5 6 16-25 11
13 Vejle 13 3 1 9 14-41 10
14 Haderslev 13 1 4 8 13-29  7



87

1 FC København 11 9 2 0 31-8 29
2 FC Nordsjælland 13 9 1 3 33-13 28
3 FC Midtjylland ! 12 6 3 3 26-13 21
4 Brøndby ! 13 5 6 2 21-15 21
5 Lyngby 12 6 3 3 30-26 21
6 AaB 13 6 3 4 25-21 21
7 HB Køge 13 4 6 3 24-23 18
8 Silkeborg 13 5 2 6 25-34 17
9 Esbjerg 13 3 4 6 21-22 13
10 OB 13 3 4 6 17-21 13
11 Randers Freja 13 3 4 6 20-25 13
12 AGF 13 2 5 6 16-25 11
13 Vejle 13 3 1 9 14-41 10
14 Haderslev 13 1 4 8 13-29  7

U/17-Liga
Bagest fra venstre: Nikolaj Lebæk, Simon Bisp, Emil Rasmussen, Oliver Enevoldsen.
Midten fra venstre: Jacob Thychosen (assistenttræner), Rasmus Ringgaard (U/16-træner), Niels Krogh (holdleder), 
Lucas From, Jes Broby, Søren Mortensen, Mohammed Akif, Mathias Eriksen, Lars Hansen (holdleder), Toivo Vadum 
(målmandstræner), Søren Lykke (træner).
Forrest fra venstre: Arbnor Mucolli, Mads Olesen, Viktor Rasmussen, Frederik Kallesøe, Svein Knút Magnussen, 
Jesper Sørensen

U/16 Elite
Bagest fra venstre: Christian Hechmann, Rami Ayman, Noah Svenningsen, Mathias Andersen, Kasper Pouls-
gaard, Daniel Møller Berg.
Midten fra venstre: Rasmus Ringgaard (træner), Lucas Møller Jensen, Kasper Christoffersen, Louie Jacobsen, 
Thais Damgaard Nielsen, Peter Balsgaard, Matthias Præst Nielsen, Kasper Døhr Thychosen, Toivo Vadum 
(målmandstræner), Søren Lykke (U/17-Ligatræner).
Forrest fra venstre: Denis Suljic, Oliver Bach, Simon Skovbjerg, Mathias Sanchez Eriksen, Jonas Rejsenhus, 
Lundrim  Hetemi, Christian Pinholt
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U-17 drenge 2. div. 

Forår
et forår med et flot topniveau, men et ærger-
ligt og for lavt bundniveau:
Forberedelserne til foråret 2015 startede 
midt i januar måned, så der var lang og god 
forberedelsestid, inden turneringen gik i 
gang.
der mødte mange drenge op til træning, 
hvilket gjorde det nemt for os trænere at 
sammensætte og planlægge træningen. Vi 
afviklede syv træningskampe, dog med et 
blandet resultat, men vi syntes, at vi kunne 
se en fortsat udvikling på holdet, og der var 
kamp om pladserne, hvilket desværre også 
resulterede i, at et par af de yngste (årgang 
1999) ikke havde tålmodighed til at vente på 
deres chance.

DBU Jyllands turnering:
Vi kommer rigtig godt i gang med turnerin-
gen, og det bliver hurtigt tydeligt, at vi vil 
spille med om regionssejren - vi er i foråret 
blevet lagt sammen med de bedste fynske 
amatørhold. Vi har et spændende og godt 
hold, og vi spiller pænt og effektivt, og det 
kan også ses på placeringen, hvor vi deler 
førstepladsen med oure Skolerne. 
Netop som vi skal manifestere os på første-
pladsen, skal vi til Fyn og spille imod FC Nord-
fyn, som ikke er kommet ret godt fra start. 
drengene går derfor tilsyneladende ikke på 
banen med samme koncentration og vilje 
som i tidligere kampe. Her viser vores bund-
niveau sig for første gang, og det er for lavt, 
så vi taber til et kæmpende, men egentlig 
ikke særlig godt spillende hold. 
Vi holder os dog inde i kampen om første-
pladsen, vi vinder bl.a. over oure på ude-
bane, så vi kan selv afgøre, om vi vil vinde 
puljen. da oure kommer på besøg hos os, ser 
det længe ud til, at vi vil tage ekstra afstand 
til fynboerne, men en sen udligning gør, at 
kampen ender 1-1 og dermed ingen ændring 
i toppen.
Vi kunne dog stadigvæk selv afgøre puljen. 
Her kom vores bundniveau desværre igen ind 
i billedet. Vi tabte hjemmekampen imod FC 
Fyn, og vi blev igen klasket på indstilling og 
fight. Nu kunne vi ikke længere selv afgøre 
vores skæbne. Vi tabte desværre udekampen 
imod Silkeborg, dog med en god indstilling, 
vi var bare ikke klar til at spille på kunst, og 
det tabte vi desværre på. 
Vi endte dog kun 2 point fra puljesejren, så 
hvis ikke vores lave bundniveau havde stået 
i vejen, så skulle vi have været ud spille en 
finalekamp om det jysk/Fynske mesterskab. 

oure endte som vinder af både pulje og fina-
lekamp.
Vi har haft et godt forår. Vi har set nogle 
drenge udvikle sig markant, og det er dej-
ligt som trænere bagefter at se tilbage på. 
Vi vil gerne vinde alle vores kampe, men 
det er udviklingen, der tæller, og drengenes 
fortsatte fodboldliv. Vi har haft et godt sam-
arbejde med VIeS. Vi har bl.a. haft en jacob 
Barklin, som kommer fra kolding, og som 
har været elev på skolen, og vi har så været 
med til, at udvikle jacob som fodboldspiller. 
det har så resulteret i, at jacob som førsteårs 
u-19 spiller er kommet i ligatruppen, super 
flot. Vi har også set en flot udvikling hos et 
par af vores årgang 1999, som kunne have 
spillet u-16 - Sujeen Ravichandran og oliver 
Pausgaard har gjort det rigtig godt. 
Til slut vil vi gerne sende en stor tak til de 
forældre, som har været med omkring hol-
det, bakket op og hjulpet til og ikke mindst 
sørget for, at der var biler nok til kamp - om 
vi så skulle til Thisted! 

Nicolai Haulrich og Kurt Christensen

Efterår 
u-17 drenge, årgang 1999, er en meget lille 
årgang hos os i amatørafdelingen. Vi har gen-
nemført efteråret ved at indlemme årgang 
2000, som er en endnu mindre årgang, og 
ved rigtig godt samarbejde med vores liga og 
eliteafdeling. Både u-17 og u-16 spillere har 
hjulpet os igennem. jeg vil dog også mene, 
at det har været til gensidig gavn. Vi har haft 
spillere med, der er kommet tilbage fra ska-
der, og som skulle have god kamptræning 
for igen at kunne være en del af ligaholdet. 
det er også med stor glæde, at vi er lykkedes 
med at kvalificere os til u-17 2. div. slutspil i 
foråret 2016. det er til stor gavn for spiller-
nes udvikling og til stor gavn for ligaholdets 
marginalspillere, og spillere, der kommer til-
bage fra skader, kan blive presset optimalt. Vi 
kan også sende signalet ud i vores omverden, 
at vi har det bedst mulige amatørniveau at 

U17 Drenge 2. div (1998) - Forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Oure Fodbold Akademi 12 8 3 1 36-16 27
2 Vejle B 12 8 1 3 34-23 25
3 FC Nordfyn 12 5 3 4 28-27 18
4 Ringkøbing IF 12 5 2 5 25-20 17
5 Silkeborg IF 12 4 4 4 19-20 16
6 Ikast FS 12 2 3 7 18-31  9
7 Vejen SF 12 1 2 9 9-32  5
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kunne tilbyde områdets drenge, som gerne 
vil blive bedre fodboldspillere. 
Resultatet af efteråret er blevet meget bed-
re, end jeg turde håbe på, da vi startede efter 
sommerferien. Vi fik ikke en eneste ny spil-
ler op fra vores egen u-16 eller u-15 afd., så 
jeg kunne ikke tælle mere end 5 spillere, som 
ville møde op til den første træning. der kom 
heldigvis nogle nye udefra, og der kom også 
en god flok fra VIeS i løbet af august måned.

den første kamp fik vi flyttet, det kunne 
ikke lade sig gøre med de 5 mand, som var 
udgangspunktet.
den første kamp blev hjemmekamp mod FC 
Fredericia, en kamp hvor vi fik rigtig god 
hjælp af vores u-16 eliteafdeling. Vi kom 
rigtig godt i gang og førte 2-0 ved pausen. 
jeg havde rent faktisk spillere med, som jeg 
havde set én gang til træning, og som blev 
meldt ind i sidste øjeblik. jeg skulle sætte 
drenge på banen, som jeg næsten ikke kend-
te navnene på og slet ikke deres evner. efter 
25 min. af anden halvleg var vi pludselig 
nede med 2-3. Vi fik dog et frispark i overti-
den, som Mads døhr fra u-16 elite tog sig af, 
og han sparkede kuglen direkte i kassen, så 
kampen endte 3-3.
de 2 næste kampe var hjemmekamp mod 
Ikast, som endte 3-3 og udekampen imod 
odder, som blev til et nederlag på 0-2.
Så blev det opgøret imod Haderslev Fk på 
udebane, som på det tidspunkt havde max 
point efter 3 kampe, og vi mødte op med 2 
point efter 3 kampe. Vi var også af sted med 
en lidt smal trup, så det var en kamp, jeg 
havde bange anelser omkring - man får ikke 
noget foræret i Haderslev. det udviklede sig 
til en meget jævnbyrdig kamp, hvor vi dog 
var bagud 0-1 ved pausen. der skulle faktisk 
ikke så meget til for at få kampen til at vippe, 
men det lod vente på sig, og anden halvleg 
nærmede sig de sidste 10 min. Pludselig skete 
det, og en udligning blev efterfulgt af 2-1 til 
os bl.a. på et super mål af jannik Østergaard 
Hansen. Vi holdt stand og vandt kampen 2-1 
og fik 3 gode point yderligere på kontoen.
de næste kampe var vi i kontrol og vandt 6-2 
over Herning og 5-3 over kolding IF. esbjerg 
kom herefter på besøg - vi var ved at være 
et tophold, og esbjerg var bundholdet. kam-
pen blev dog et seværdigt opgør, og esbjerg 
var betydelig bedre end deres placering, så 
at kampen endte 0-0, var ikke et tegn på en 
dårlig kamp, men på et meget jævnbyrdigt 
opgør imellem to godt spillende mandska-
ber. det er sådan en kamp, som udvikler 
drengene, og som gør det spændende at 
arbejde med og se på.

Halvvejs igennem turneringen varvi placeret 
imellem de 3 bedste, det var meget positivt. 
Nu havde vi et bedre kendskab til vores mod-
standere og til vores egne evner.
Vi startede anden halvdel med FC Fredericia, 
som, vi vidste, var en vanskelig modstan-
der. Vi skulle spille meget koncentreret og 
spille vores spil. Vi lykkedes rigtig godt med 
opgaven og vandt kampen 3-1, bl.a. på et 
super oplæg af oliver lundgaard og en ditto 
afslutning af André Sanz, André er ved at 
skyde sig til topscorer, og han viser et bedre 
og bedre niveau.
Vi tager derefter til Ikast for at spille om en 
top 1-2 placering. Vi taber 1-4 efter at have 
været foran med 1-0.
Vi tog dog revanche imod Haderslev, som vi 
besejrede 6-0 i VB Parken, bl.a. på 2 mål af 
André.
Vi skulle nu op imod topholdet odder på 
hjemmebane, et opgør, vi desværre endte 
med at tabe 1-2. 
efterfølgende tager vi til Herning og beviser, 
at vi hører til i toppen og vinder kampen 5-2, 
bl.a. på 2 mål af André.
Sidste hjemmekamp var mod kolding IF i 
et opgør, hvor den største udfordring var  

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

Tømrerfirmaet

Karsten Høgsborg
Sjællandsgade 21 A
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Karsten 23611202
Jacob 22669019
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Nybygninger · Tilbygninger
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underlaget, som var en blanding mellem 
blankt vand og mudder tilsat lidt græs. dren
gene gjorde det faktisk rigtig godt forhol-
dene taget i betragtning. Vi vandt kampen 
overlegent med 4-0, men med nogle skarpe-
re afslutninger, kunne vi nemt have fordob-
let scoringen.
Sidste kamp var udekampen imod esbjerg, 
vi spillede en god første halvleg, og især 
målet til 2-0 var flot. en hurtig omstilling og 
højt tempo, et super indlæg fra Sujeen, som 
André forvandler til mål på bedste vis. Vi 
formår dog ikke, at holde niveauet i anden 
halvleg så kampen ender 2-2.
Vi ender på en flot tredjeplads med 25 point. 
Vi har haft omkring 30 forskellige drenge i 
kamp. Vi har desværre også været ramt af 
skader og sygdom, som har gjort især man-
dagstræningen til en udfordring. jeg ser 
frem til foråret og krydser fingre for, at vi bli-

ver suppleret med lidt flere spillere, så vi kan 
forsætte en udvikling og ja, også stille nogle 
krav til drengene i forhold til prioritering og 
indstilling.

Kurt Christensen

 

U-17 2. division
Bagest fra venstre: Træner Kurt Christensen, Oliver Lundgaard, Esben Hansen, Simon Skovbjerg, Lukas 
Sundgaard, Martinus Mandal, Sujeen Ravichandran, træner Nicolai Haulrich
Forrest fra venstre: Simon Aarestrup, Jannik Østergaard Hansen, Paa Kwesi Amoah, Christian Nymark 
Groth, André Sanz, Thomas Nørgaard, Oliver Pausgaard

U17 Drenge 2. div (1999) - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Odder IGF 14 10 3 1 31-12 33
2 Ikast FS 14 8 3 3 49-26 27
3 Vejle B 14 7 4 3 41-25 25
4 FC Fredericia 14 5 3 6 36-29 18
5 Haderslev FK 14 5 3 6 24-32 18
6 Kolding IF 14 4 1 9 25-37 13
7 Herning Fremad 14 4 1 9 24-50 13
8 Esbjerg fB 14 1 6 7 11-30  9
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U-14 - U-15 Drenge

U-14 drenge forår (2001)
u-14 forår havde en sæson, som de fleste af 
os nok har prøvet at fortrænge, da den kun 
glimtvis bød på gode resultater og oplevel-
ser. Holdet virkede fra starten ”metaltrætte” 
og leverede nogle meget svingende præsta-
tioner. 
Første større opgave var Viborg elite Cup. Vi 
lagde ud med et skuffende 1-2 resultat mod 
FC Vendsyssel. Men allerede næste formid-
dag slog vi lyngby 6-0 i en kamp, hvor alt 
lykkedes for os og intet for lyngby. dagens 
øvrige resultater havde artet sig på en måde, 
så vi med en sejr eller uafgjort mod Viborg 
lørdag aften ville være klar til finalen mod 
FCk. et nederlag ville derimod betyde, at vi 
skulle spille om 7.- 8. pladsen. Sådan blev det 
desværre, og vi sluttede som nummer 7 ud 
af 8 hold.

Tja…. og sådan forløb resten af sæsonen 
faktisk. Holdet, der havde klaret sig så godt 
som u-13, hvor vi både var i finalen om det 
jyske mesterskab og i finalen ved Brøndby-
Cup, var kun en skygge af sig selv og spillede 
meget sjældent op til holdets reelle niveau. 
I turneringen sluttede vi på en skuffende 
5. plads efter esbjerg, kolding, dalum og 
Haderslev, men foran Sønderborg, kertemin-
de og Vinding.

et af lyspunkterne i sæsonen var dog pokal-
turneringen, hvor vi leverede en række flotte 
resultater og kun lukkede et enkelt mål ind i 
hele turneringen. I kvartfinalen løb vi for før-
ste gang  ind i et af de store hold. AGF kom 
på besøg i VB-Parken og blev sendt hjem 
med et nederlag på 0-6 efter en besynderlig, 

men meget underholdende kamp, som nok 
snarere burde være endt 6-5.
Semifinalen blev spillet i esbjerg mod esbjerg 
FB. Semifinalen lignede på mange måder 
kvartfinalen.  Vi vandt 4-0, men 5-4 havde 
været et mere passende resultat.  Måske skal 
det i parentes bemærkes, at vi mindre end 
40 timer efter denne kamp, mødte samme 
esbjerg-hold i en turneringskamp i VB Parken 
og her tabte 1-7. og så slap vi endda nådigt!!   
Vanvittige resultater, men et rigtig godt bil-
lede på vores meget svingende resultater, 
hvor vi ind imellem var fuldt til stede” og 
andre gange ”faldt helt ud”.

Vi var nu klar til pokalfinalen på Casa Arena 
med en flot målscore på 23-0. Modstande-
ren var vores ”onde ånd” Horsens, som vi 
ikke havde besejret i de sidste 5-6 indbyrdes 

På vej mod en 6-0 sejr over Lyngby

Indmarch til pokalfinale på Casa Arena i Horsens

Pokalfinalen: Det brænder på foran mål
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opgør. Vi var meget optimistiske og opsatte 
på, at nu skulle det være.  Men Horsens sco-
rede en enkelt gang i finalen, og det var des-
værre nok til at besejre os 1-0 efter en kede-
lig og meget chancefattig finale med kun få 
skud inden for målrammen. 
Men trods alt flot at blive nummer to i pokal-
turneringen i en sæson, der bød på så mange 
skuffelser for holdet.
Heldigvis gik det ikke ud over sammenholdet 
på holdet, og forældreopbakningen var lige-
ledes intakt.
jeg tror, vi alle var enige om, at sæsonen 
skulle glemmes, og at vi skulle starte på en 
frisk efter sommerferien, hvor vi  blev til 
u-15. Hvordan det gik, og om vi fandt os selv 
igen og fik selvtilliden tilbage, kan I læse om 
under u-15, efterår.

Bruno Ejlskov
holdleder

u14 drenge Vest1 (2001) Forår 2015

U-14 drenge

Efterår
u-14 sæsonen 2015-16 har budt på et nyt 
setup, hvor truppen skulle bestå af 28 spil-
lere og 2 hold. et i den bedste række og et 
på næsthøjeste niveau. dette fordi holdene 
som u-13 begge havde kvalificeret sig til 
dette. Faktisk havde begge hold kvalificeret 
sig til den bedste række, men da man ikke 
må have 2 hold i den bedste række, blev det 
som nævnt ovenfor. Truppen var inden som-
mer på 21 spillere, så der skulle tilgang til, 
før projektet kunne lykkes. der kom fra kuV-
klubberne spillere til, der selv søgte udfor-
dringerne, og enkelte kom fra oB, FCM og 
Horsens.
Sæsonprojektet hed, at begge hold skulle 
overleve i deres række, og fokus var på 
udvikling. u-14 Vest 2 holdet præsterede rig-
tig flot og leverede mange gode præstation, 

og holdet endte med at vinde turneringen 
foran bl.a. Haderslevs bedste hold. der var 
i mange kampe rigtig flot spil med mange 
mål.  
u-14 vest 1 startede som lyn og torden og 
scorede ligeledes mange mål. Her blev der 
gjort rent bord mod de hold, vi forventede, 
vi skulle slå, og derudover blev det til to sejre 
over Silkeborg og en sejr og en uafgjort mod 
Horsens. FCM og AGF viste sig begge at være 
for stor en mundfuld. Hvor vi i den første 
kamp mod begge hold var uden chance, for-
måede vi at flytte os, og med lidt mere kynis-
me og skarphed kunne vi have taget point i 
begge returopgør.
To flotte holdpræstationer, hvor der er sket 
en stor udvikling undervejes. Stor ros til dren-
gene for dette. Sideløbende har vi arbejdet 
meget på træningsmiljøet og indstillingen, 
da det er dette, der skal bringe os det sid-
ste stykke, så vi kan spille med, hvor det helt 
sjove sker. Vi er på vej, men der skal arbejdes 
endnu hårdere for at nå vores drøm.
undervejs deltog vi i Brøndby Cup, hvor 
skarpheden drillede os, og vi formåede ikke 
at gøre kampene færdig og sluttede næst-
sidst. kuV-match sluttede anderledes godt, 
hvor det blev til en 1. og 3. plads, begge på 
højeste niveau. kuV bød på Blitz-kampe, 
som betyder korte intensive kampe, og dette 
gav en masse erfaring til rygsækken. 
Foråret byder på Viborg elite Cup, kia elite 
Cup og en spændende turnering, hvor hol-
dene igen skal ud og præstere godt og fort-
sætte den spændende udvikling. 
Vi i trænerteamet glæder os meget til at 
arbejde videre sammen med drengene, der, 
når de rammer deres bedste træningsniveau, 
er med til at give os en masse energi.

Trænerteamet
Marc, Christoffer og Tobias

U14 Drenge Vest1 (2001) - Forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Esbjerg fB 14 12 1 1 62-14 37
2 Kolding IF 14 10 2 2 51-16 32
3 Dalum IF 14 10 1 3 37-17 31
4 Haderslev FK 14 8 1 5 27-15 25
5 Vejle B 14 7 1 6 39-26 22
6 Kerteminde BK 14 3 1 10 17-46 10
7 FC Sønderborg 14 2 1 11 11-46  7
8 Vinding SF 14 0 0 14  7-71  0
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U-15 drenge efterår (2001)
u-15 efterår lagde som vanligt ud med delta-
gelse i Brøndby Cup. 
Som omtalt under u-14, forår, havde holdet 
haft en dårlig u-14 sæson. der var således 
meget at arbejde med mentalt. Starten på 
Brøndby Cup var derfor ikke befordrende 
for holdets mentale tilstand. I første kamp 
smider vi en 1-0 føring overbord langt inde 
i dommerens overtid og må nøjes med 1-1 
mod lyngby
I næste kamp mødte vi AGF, som vi ellers har 
besejret i de sidste fire indbyrdes opgør. AGF 
slog os 3-1. Mareridtet fra u-14-sæsonen så 
ud til at fortsætte, men heldigvis lykke
des det os med en sejr i sidste puljekamp at 
blive nummer 2 efter AGF. det blev vende-

punktet. Næste kamp var mod det færøske 
u-15-landshold, der havde set meget stærke 
ud i deres puljekampe og spillet næsten lige 
op med FCM, som senere vandt Brøndby Cup. 
efter en rigtig flot kamp vandt vi 4-1 og 
skulle spille om 5.-6. pladsen. også den kamp 
vandt vi og sluttede således på en meget flot 
5. plads.
de første to turneringskampe var mod hen-
holdsvis Horsens og esbjerg, som vi havde 
haft store problemer med i foråret. For før-
ste gang i 6-7 kampe besejrede vi Horsens 
3-0. esbjerg, som også havde drillet os i sidste 
sæson, slog vi 3-1.
Målsætningen for u-15 efterårssæsonen var 
kort og godt at undgå nedrykning samt sta-
dig at være med i pokalturneringen. da vi 
havde mødt alle hold én gang lå vi nummer 
1 foran oB, og vi lever stadig i bedste velgå-
ende i ”pokalen”. 
da sæsonen sluttede, var der lagt op til en 
 puljefinale mod oB i odense. Men sådan gik 
det ikke!! Haderslev ”stak desværre en kæp i 
hjulet” onsdagen før ved at sende os retur til 
Vejle med et 0-3 nederlag. en kamp, hvor vi 
mentalt var helt fraværende. Vi måtte derfor 
”nøjes” med en 2. plads i puljen efter oB.
Men sæsonen må absolut siges at være god-
kendt. Vi slår oB begge gange med hen-
holdsvis 3-0 og 4-0. Næsby besejrer vi ligele-
des i begge kampe. dalum slår vi i den ene 
kamp og spiller uafgjort i den anden. de fire 
øvrige hold besejrer vi i den ene kamp og 
taber i den anden kamp.
det vidner i høj grad om et hold med et 
meget højt topniveau, men med manglende 
stabilitet.
Analyserer vi yderligere på kampene, vinder 
vi samtlige weekendkampe på nær en enkelt. 
Resten af pointene mister vi hverdagskampe-
ne, så her er der noget at arbejde med.
Vi sluttede heldigvis sæsonen af med at 

Anders Bo giver instrukser i halvlegen Der varmes op til kamp

U14 Drenge Vest 1 (2002) - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Herning Fremad 14 14 0 0 73-14 42
2 AGF, Aarhus 14 11 1 2 54-16 34
3 Vejle B 14 9 1 4 53-23 28
4 Silkeborg IF 14 8 0 6 33-36 24
5 Horsens fS 14 4 2 8 39-31 14
6 Ringkøbing IF 14 4 1 9 24-63 13
7 IF Lyseng 14 2 1 11 20-59  7
8 Skjern GF 14 1 0 13 11-65  3

U14 Drenge Vest 2 (2002) - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 10 8 1 1 34-16 25
2 Haderslev FK (1) 10 7 2 1 42-16 23
3 Brande IF 10 5 2 3 26-18 17
4 Hjerting IF 10 2 3 5 17-27  9
5 Varde IF 10 2 2 6 14-27  8
6 Kolding IF 10 1 0 9 16-45  3
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Waris lukker kampen mod det færøske U-15-lands-
hold.og scorer til 4-1 på straffe U15 Drenge Vest 1 (2001) - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 OB 14 10 0 4 28-14 30
2 Vejle B 14 9 1 4 32-16 28
3 Haderslev FK 14 7 2 5 29-21 23
4 Esbjerg fB 14 7 1 6 28-25 22
5 Kolding IF 14 5 1 8 27-38 16
6 Næsby BK 14 4 2 8 23-41 14
7 Horsens fS 14 4 2 8 18-26 14
8 Dalum IF 14 3 5 6 17-21 14

besejre oB 4-0 på oB’s egen bane og kan 
stolte og tilfredse se frem til forårssæsonen.
Forude venter nemlig et spændende forår, 
hvor vi håber at komme til at spille med om 
førstepladsen i puljen samt en forhåbentlig 
god pokalturnering. Herudover venter et par 
spændende stævner i bl.a. Viborg og esbjerg 
og vores eget ”VB 125 anniversary tourna-
ment” i uge 7.

Apropos stævner deltog vi i en ”Blitz-turne-
ring” i Hamborg med blandt andet Hambur-
ger SV. Vi vandt turneringen, og der blev ikke 
scoret et eneste mål imod os i de 5-6 kampe, 
vi spillede.

en stor tak til alle spillerne for en god ind-
sats og en kæmpe tak til forældrene for 
hjælp med kørsel, frugt, kakao mm. der er 
altid nogen, der træder hjælpende til, når vi 
mangler en hånd.

Bruno Ejlskov

www.isabella.net
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U-14 drenge Vest
Bagest fra venstre: Træner Tobias Bendixen, Thomas Mollerup Pedersen, Emil Karger, Viktor Palmelund 
Jakobsen, Oscar Nielsen, Peter Ullum, Lasse Kofoed, Christian Maglehøj Skou, assistenttræner Christoffer 
Vandal
Midterst fra venstre: Mathias Krogh Hansen, Oliver Borup Jespersen, Niklas Kjær Kristensen, Hans Høllsberg 
Korsholm, Kasper Lange, Christoffer Simonsen, Magnus Ask Møller, Christian Fritsen, Mads Eskildsen, Mik-
kel Haugaard
Forrest fra venstre: Mads-Emil Holm, Nicolai Nørlund Hvid, Mikkel Kristensen, Nikolaj Thrane, Andreas 
Jungdal, Viktor Magnus Jensen, Christian O. Nielsen, Kasper Sommer, Magnus Rahbek Ladekjær
Fraværende: Mikkel Geer Kraul, Jacob Brøndum, assistenttræner Marc Pedersen, holdleder Michael 
Haugaard

U-15
Bagest fra venstre: Træner Allan Drost, Jonas Bisp, Patrick Harritz, Jacob Kristensen, Anton Jørgensen, 
Mark Asp Rasmussen, Mikkel Lindstrøm, Waris Faghir, holdleder Bruno Ejlskov, træner Anders Bo Mikkelsen
Midterst fra venstre: Victor Vesterlund, Magnus Kristensen, Thomas Iversen, Edmond Kurshumliu, Noah 
Weng, Alvin Huseinovic, Nicolai A. Poulsen, William Førby
Forrest fra venstre: Frederik V. Kristensen, Christopher Maanson, Jakob Bull, Bjarke Ejlskov, Nicolai S. Peder-
sen, Noah Madsen, Villads Rasmussen
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U-13 Drenge

Forår (årg. 2002)
Foråret for u-13 skulle byde på mange spæn-
dende udfordringer i form af stævner, pokal-
kampe samt vores 8-mands turnering. 
Vi startede med at tage en tur til Viborg, 
hvor vi skulle deltage i et meget stærkt og 
godt stævne. Vi indleder mod et godt FCN 
hold og taber fortjent til dem. derefter ven-
ter to spændende kampe mod værterne fra 
Viborg og Gistrup fra Nordjylland. efter kam-
pene kan vi se frem til et opgør mod Thisted 
om en 5.-6. plads. kampen mod Thisted er 
velspillet, og vi får set vores gode spil. den 
ender i straffesparkskonkurrence, som vi 
trækker os sejrrigt ud af.
Næste stævne var kuV Match, hvor vi blev 
indkvarteret i Hedensted sammen med 
resten af vore modstandere. I dette stævne 
havde vi både tilmeldt et 8- og et 11-mands 
hold. Begge hold vandt alle deres kampe, 
dette var grundlaget for en rigtig god week-
end - både socialt men også sportsligt. 
Imellem disse to stævner havde vi også spil-
let en masse 11-mands kampe i u-13 ligaen. 
disse kampe bliver spillet på et meget højt 
niveau mod nogle af jyllands bedste hold: 
FCM, AGF, eFB, Horsens og oB. Vi spiller rig-
tig mange tætte og gode kampe og ender 
med en flot 2. plads efter FCM. Alt i alt en 
meget succesfuld turnering, hvor vi vinder 
det første halvår og bliver nr. 2 det andet. 
Pga. vore to flotte førstepladser i 8-mands 
turneringen det første halvår, havde vi to 
hold med i den bedste række i foråret. Her 
blev det til en 3. plads samt en 4. plads. 
Mange gode kampe blev spillet på et noget 
højere niveau end i efteråret. 
Til slut vil jeg nævne vores fine rejse i poka-
len. efter nogle flotte sejre i kvart- og semi-
finalen, skulle vi op imod et yderst stærkt 
AGF-hold. Vi taber desværre finalen 5-1, men 
fortjent ros til alle drengene, som, jeg håber, 
har haft en god og lærerig oplevelse af kam-
pene. 
jeg vil sige tak til forældrene for et godt 
samarbejde, specielt til Michael Haugaard, 
som har været min holdleder og har hjulpet 
mig meget. også en tak til Mathias Raman 
som var assistent.

Anders Paulin
U-13 træner 

 
     
     
  

Efterår (årgang 2003)
Som det har været tilfældet tidligere, så er 
overgangen fra u-12 til u-13 præget af kuV-
samlingerne i foråret – forstået på den måde, 
at nogle af kuV-spillerne skifter til Vejle 
Boldklub. dette bevirker at u-13-truppen fra 
sæsonstarten vil bestå af en stor og delvis 
blandet gruppe spillere. derfor er det utrolig 
vigtigt, at der er stor fokus på det sociale mil-
jø med henblik på at få dannet en homogen 
og spillelysten trup.
derfor er det også rigtig godt, at vi allerede 
i sommerferien deltager i Brøndby Cup – et 
velorganiseret stævne med rigtig gode mod-
standere. dette giver fine muligheder for at 
ryste truppen rigtig godt sammen samtidig 
med, at spillerne såvel individuelt som hold 
bliver indviet i elitemiljøet og udfordret på 
et højt niveau.

I årets Brøndby Cup startede vi med at spille 
4-4 mod et godt spillende FC Aarhus hold. 
Vores 2. gruppekamp var mod hjemmehol-
det, og her måtte vi kapitulere – vi tabte 
1-3 efter en god indsats mod en stærk mod-
stander (de vandt senere finalen). den sid-
ste gruppekamp blev afgørende for, om vi 

U-13 Drenge M1 (2002) 8M - forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 SUB Sønderborg 10 9 0 1 54-21 27
2 Kolding IF 10 8 1 1 23-8 25
3 Esbjerg fB 10 3 3 4 22-23 12
4 Vejle B (1) 10 2 2 6 23-36  8
5 Haderslev FK 10 1 4 5 17-22  7
6 Sønderborg Fremad 10 2 0 8 10-39  6

U-13 Drenge M1 (2002) 8M - forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 OB 10 7 0 3 27-9 21
2 AGF, Aarhus (1) 10 7 0 3 38-13 21
3 Vejle B (2) 10 6 1 3 20-15 19
4 Næsby BK 10 5 2 3 22-21 17
5 Fredericia FF/KFUM/BPI 10 3 0 7 19-41 9
6 Hedensted IF 10 0 1 9 8-35 1
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kunne komme til at spille om de ”sjove” pla-
ceringer, eller vi måtte nøjes med at kæmpe 
om de sekundære pladser.  Modstanderen 
var det engelske hold G4G FC, og vi vandt 
fortjent 3-2. det rakte til en 3. plads i puljen. 
Næste kamp stod mod AGF, og her oplevede 
vi et kollektivt kollaps i slutningen af kam-
pen, hvilket resulterede i et stort nederlag 
– vi tabte 1-7. I den sidste kamp blev det til 
et lokalopgør mod FC Fredericia, som vi slog 
komfortabelt, idet vi vandt kampen 9-1.
det var helt klart vores opfattelse, at stævnet 
– uanset resultaterne – havde været værdi-
fuld for os og vi glædede os alle til at komme 
hjem i VB Parken for at fortsætte forberedel-
serne til turneringen.
Som det var tilfældet i sæsonen 2014-2015, 
så havde vi også tilmeldt to 8-mands hold i 
den bedste række under dBu/jylland. Vores 
indgangsvinkel til holdudtagelserne har 
været, at vi ville stille to lige stærke hold 
med det formål at kvalificere os til den bed-
ste række med begge hold. der er nemlig 
fri tilmelding til den første halvdel af u-13-
året, hvilket også ret hurtigt blev synligt via 
nogle af resultaterne. efter en lidt svær start 
for det ene af vore hold, så sluttede vi turne-
ringen af med manér, og begge hold kvali-
ficerede sig til Vest 1-rækken i foråret 2016 
med henholdsvis en 1. og en 2. plads i pul-
jen. I dBu jylland regi har vi også deltaget i 
pokalturneringen, hvor vi har kvalificeret os 
til kvartfinalen via sejre over FC Skanderborg 
(3-1), Hatting/Torsted (16-0) og HeI (17-2).

Sideløbende med dBu jylland turnerin-
gen har vi også deltaget i en 11-mands-
”turnering” mod AGF, oB, esbjerg, Horsens 
og FC Midtjylland. I skrivende stund har vi 
kun spillet mod AGF (5-1 sejr), Horsens (7-2 
sejr) og oB (nederlag på 1-5). desuden har 
vi spillet et par træningskampe, hvor vi har 
vundet 11-1 over Holstein kiel samt 7-2 over 
Randers – også 11-mands kampe.
Resultaterne har været gode i efteråret 2015 
– det er dog også vigtigt for os, at vi har 
fokus på udviklingen både for holdet og for 
den enkelte spiller. en vis portion tålmodig-
hed skal vi have i den proces – med opmærk-
somheden på spillernes alder, og at relatio-
nerne imellem dem til stadighed forandres/
udvides. dette må dog ikke blive en sovepu-
de, idet vi sammen og hver for sig godt må 
stille krav til hinanden og os selv. Begreber 
som attitude, respekt, arbejdsomhed, mod, 
ansvar og fokusering betragter vi som nøg-
leord og dermed væsentlige elementer i den 
ballast og det fundament, vi kan være med 
til at give hinanden til at fortsætte udviklin-

gen henimod det, vi gerne vil med vores fod-
bold. en anden væsentlig forudsætning for 
at lykkes med u-13 fodbold på eliteniveau er 
forældreopbakning, og den har vi i den grad 
også – det sætter vi meget stor pris på, tak 
for det!

Vi fortsætter arbejdet på træningsbanen 
og ser frem til at spille endnu flere fodbold-
kampe frem mod u-13-turneringen i foråret 
2016.  

Henrik Ullum

 

U13 Drenge Vest (2003) 8M - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FC Aarhus (1) 10 9 1 0 52-17 28
2 Vejle B (1) 10 6 1 3 56-22 19
3 Horsens fS (2) 10 6 1 3 31-28 19
4 Engum UI 10 3 0 7 32-43  9
5 Herning Fremad (2) 10 2 1 7 17-51  7
6 Kolding IF (2) 10 1 2 7 12-39  5

U13 Drenge Vest (2003) 8M - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B (2) 10 7 1 2 52-18 22
2 Kolding IF (1) 10 6 1 3 30-26 19
3 FC Kolding Nord 10 6 1 3 24-15 19
4 FC Fredericia 10 4 2 4 26-23 14
5 Esbjerg fB (2) 10 2 1 7 21-43  7
6 Kolding B 10 1 2 7 16-44  5



98

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

U-13 drenge Vest
Bagest fra venstre: Træner Anders Paulin, Anders Brix Jessen, Frederik Mølgaard, Jonas Hoff Duedahl, Seba-
stian Hansen, Alexander Sørensen, Oliver Provstgaard Nielsen, Wahid Abdullah, Niklas Dupont Sigtenborg, 
Jonathan Bro Christensen og assistenttræner Henrik Ullum.
Forrest fra venstre: Guy Maneekorn, Lasse Nielsen, Rasmus Winding, Ayuub Achmed, Andreas Mogensen, 
Kasper Siersbæk, Jens Bennedsen, Christian G. Grøndal, Alen Merusic og Batughan Ôksum.
Fraværende: Atal Rahmani og Lukas Kjær Nielsen.
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U-13 drenge M
Bagest fra venstre: Træner Mathias Raman, Vildan Subasic, Dylan Brambilla, Meadaris Dapo, Anes Omic, 
Elvis Fejzic, Bjørn Ejlskov
Forrest fra venstre:  Noah Jochumsen, Jeppe Thomsen, Viktor Berisha, Andreas Juhl, Omars Ramadans, Tarik 
Blagajcevic
Fraværende: Kasper Bech Karlsson

DER ER 

FRISKE NyHEDER På 

www.vejleboldklub.dk
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U-11 drenge, årgang 2004 forår
I VB’s årsskrift fra 2014 blev der berettet om, 
hvordan VB’s årgang 2004 havde flyttet sig 
fra at være et hold lige under toppen i slut-
ningen af u-10 alderen til at “vinde” deres 
dBu-pulje første halvår af u-11. en fremgang 
der fortsatte i andet halvår.

Vinterturneringer
VB’s u-11 hold deltog i to vinterturneringer, 
de såkaldte Champions league og europa 
league.
I Champions league (vinterturnering for 
A-hold) bød det indledende gruppespil 
på dygtige kolding IF, stærke Brande IF og 
hårdt kæmpende Blåbjerg. en på alle mulige 
måder rigtig svær gruppe, hvor Vejle Bold-
klub var seedet som nummer 3. efter to klare 
nederlag til kolding IF (0-2 og 1-4) skulle 
puljens nummer to afgøres mellem de reste-
rende hold. efter uafgjorte og vundne kam-
pe skulle gruppefinalen for alvor stå mellem 
VB og Brande IF. denne kamp blev en rigtig 
underholdende affære, som endte med en 
VB sejr på 3-2.
VB hentede i det indledende gruppespil 10 
point, og sendte overraskende Brande IF ud 
af kampen om de sjove placeringer. 
VB havde nu kvalificeret sig til det ene af to 
gruppespil, hvor de to øverste kvalificerede 
sig til kampene om placeringerne 1-4, mens 
de to sidste i gruppen skulle kæmpe om pla-
ceringerne 5-8.  
Hvis VB syntes, at den indledende gruppe 
var svær, var gruppen i mellemrunden ingen 
undtagelse. Gruppen bestod af AGF, Horn-
bæk og kolding Boldklub. 
AGF og Hornbæk strøg som ventet let og ele-
gant videre fra gruppen, mens VB måtte tage 
til takke med en flot 3. plads.
Næste fase af turneringen forløb som et 
fælles finalestævne hos arrangørklubben 
Andrup IF. Her mødte VB Bramdrupdam i 
“semifinalen” om at komme til at spille om 
placeringerne 5-6. Her tabte VB desværre 
kampen 1-4 og blev henvist til at spille om 
placeringerne 7-8.  kampen om 7.-8. pladsen 
blev et gensyn med kolding Boldklub, der 
blev rundbarberet 5-1. 
en lang og meget spændende turnering var 
nu spillet til ende. en meget flot 7. plads blev 
hevet i hus - en på alle mulige måder fanta-
stisk god oplevelse for holdet. 

I europa league (vinterturnering for b-hold) 

havde vores b-hold i det indledende grup-
pespil bl.a. fornøjelsen af Herning Fremad 
og Team Midtjylland (Give), der bød på et 
svært indledende gruppespil for drengene. 
en regnfuld og blæsende søndag morgen 
satte rammerne for den indledende runde, 
hvor drengene kæmpede om 1. pladsen i 
gruppen. Før den direkte gruppefinale skulle 
VB’erne lige vinde deres kamp mod Team 
Midtjylland. dette lykkedes med en 1-0 sejr 
– uden udskiftere. I den direkte gruppefinale 
mod Herning Fremad vandt VB med 5-3 efter 
at have været bagud med 3-1. Med enorm 
fight og vilje sikrede drengene sig første-
pladsen i deres europa league pulje. 

I mellemrunden blev opgaven også rigtig 
svær. klubber som Harte (der stillede med 
deres stærkeste hold), kolding IF og Sande-
rum (begge klubber med et stort opland), 
gjorde det til noget af en dynamitpulje. 
efter nogle intense kampe gik VB videre til 
kampene om 1-4 - en flot præstation, taget i 
betragtning, at VB’s drenge undervejs havde 
lidt under manglende udskiftere og havde 
spillet mod andre klubbers A hold! 

Til det store finalestævne tabte Vejles dren-
ge desværre knebent semifinalen til kolding 
Boldklub, der dermed gik i finalen, mens VB 
skulle spille om bronzen mod Harte, som 
man havde tabt til i mellemrunden. efter 
fantastisk fight sikrede VB’erne sig 3. pladsen 
ved europa league, og medaljeceremonien 
var hermed sikret. Som sideinfo kan det oply-
ses, at sympatiske Vinding faktisk endte som 
nummer 2 ved europa league, hvilket jo er 
dejligt set med vejlensiske briller!  
Flot arbejde skal der lyde til drengene på 
u-11 B, der gennem hårdt arbejde har opnå-
et de meget fortjente og flotte resultater.

Vinding Cup
Vejle Boldklub blev i år fortjente vindere af 
Vinding Cup.  
Holdet var kommet i pulje med Silkeborg IF, 
Bramdrupdam og Højby. den første kamp i 
puljen endte med en 3-2 sejr over Silkeborg 
IF. drengene viste rigtig flotte takter, men 
der var dog plads til forbedring. Silkeborg 
var en stærk matchning, men VB trak det 
længste strå.
I den anden kamp vandt VB 4-1 over Bram-
drupdam og havde dermed lagt sig forrest i 
puljen før sidste puljekamp.

U-12 Drenge - og yngre
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Her fik drengene et hak i tuden og en værdi-
fuld lektie med på vejen. For gode præstatio-
ner i de første kampe blev afløst af et træls 
udfald i den sidste kamp, hvor VB satte en 
3-1 føring over styr og endte med at tabe 6-4 
til Højby. 
da VB var bedst indbyrdes i gruppen, gik 
vi direkte videre til finalen ved turnerin-
gen. Her skulle Gauerslunds stærke A-hold 
bekæmpes. Med den værdifulde lektie i ryg-
sækken trådte drengene i karakter og viste, 
at den seneste kamp blot var støj på linjen. 
Her viste drengene, at den pokal bare skulle 
stå i Vejle, og dette kunne ses på indsatsen i 
kampen, hvor VB-spillerne pressede Gauers-
lund i bund gennem hele kampen. kampen 
endte 3-0, og jublen kunne dermed bryde ud 
på Mamba Park.  
drengene skal have stor ros for en fremra-
gende indsats hele dagen igennem!
Til at overrække den flotte pokal til Vejle 
Boldklub var VB's 1. divisionsspiller ole Bisp 
hidkaldt, som i sine tidlige fodboldår slog 
sine folder ud i Vinding.

DBU turneringen forår
Hos årgang 2004 har udviklingen på hol-
det været tydelig fra starten af u-10 til og 
med u-11. Fra at være et irriterende hold at 
møde, som alle hold i gruppen kunne tabe 
til, er årgang 2004 gået fra subtoppen til at 
være et hold, der er frygtet i Vejle-området. 
Havde der været en tabel, vandt VB nemlig 
efterårsturneringen efter tæt duel med Hat-
ting Torsted og Bredballe IF. Men hvad der på 
forhånd lignede endnu en tæt sæson, blev 
en rigtig fornem og unik oplevelse for VB’s 
drenge. 
Vejle gik nemlig ubesejret gennem puljen og 
satte dermed en tyk streg under, hvem der er 
storebror i området, ved bl.a. at have vundet 
4-0 over Bredballe IF undervejs. 
Resultaterne i puljen betød utrolig meget 
for såvel drengene som trænerne, da dette 
netop viser, hvor meget vi har flyttet os og 
stadig gør det! 
der skabes ingen resultater uden, der er 
læring og udvikling til stede, og omvendt har 
et fedt resultat mod bl.a. stærke Bredballe IF 
altid gjort det sjovere at skulle ud og træne 
dagen efter. At se hvor meget børn udvikler 
sig under de rigtige rammer, og tilmed se, at 
det hele når op i en højere enhed, er hele 
grundlaget for, at man synes, det er sjovt at 
være træner!

en stor tak for et fantastisk forår til alle 
omkring årgang 2004. 

U-12 drenge, årgang 2004 efterår
efter sommerferien kom der forstærkninger 
til Team Schytz. Anders og Camilla blev sup-
pleret med den sportslige leder for Mikro-
akademiet, Thomas Graabæk, samt Mikkel 
Antonsson, der kom fra Taulov. 
Nye tiltag på holdet medvirkede til, at man 
fra VB’s side dels ønskede at belønne de 
flotte takter fra vores b-drenge og dels 
ønskede at udfordre vores a-drenge endnu 
mere. Set up’et blev derfor således, at VB 
meldte 2 a-hold til i dBu’s turnering, mens 
man sideløbende tilmeldte sig turneringer, 
hvor A- og B-holdet havde kampe hver for 
sig. en beslutning, der viste sig at være rigtig 
fornuftig. 

DBU-turneringen - efterår Vejle-puljen
Holdene i Vejle-puljen kunne let blive enige 
om en ting. VB måtte ikke få lov til at gå gen-
nem endnu en sæson uden at tabe. ud var 
gået stærke Hatting-Torsted, der var tilmeldt 
en anden pulje, mens erritsø til gengæld var 
kommet til. Med det nye set up, gav det også 
holdene i puljen lettere adgang til at drille 
VB’s drenge. Vi pligtsejrede i kampene mod 
erritsø, Vinding og kolding Boldklub, fik to 
uafgjorte mod Gauerslund, mens en flot sejr 
over Bredballe og et irriterende nederlag 
mod samme dannede rammen om en flot 
spillet turnering for VB’s drenge. 

DBU turnering - efterår Kolding-puljen
I den anden pulje var modstanden særdeles 
stærk. kolding IF, der ligger og kæmper om 
de sjove pokaler, Bramdupdam (der jo des-
værre slog vores a-hold i Champions league), 
et bevidst stærkere kolding Boldklub (der 
blev nummer 8 i Champions league), som 
ville være stærkest i kolding- området samt 
drilske Haderslev og Harte udgjorde en sær-
deles hård pulje, der på forhånd kunne fryg-
tes at give nogle ordentlige lussinger til VB.  
Rødding og Vamdrup trak deres hold tidligt, 
da de selv vurderede, de var fejlmatchede. 
VB’s drenge lagde hårdt ud mod ekstremt 
stærke kolding IF, der mødte op i VB Parken 
med ét formål: Skuffende resultater skulle 
betyde en nedsabling af VB. Men en ufatte-
lig stor arbejdsindsats og holdånd bevirkede 
at VB kom mere end bare hæderligt fra kam-
pen med 4-2 efter at have haft kolding IF i 
tovene i anden halvleg. 
Herefter ventede en pligtsejr over Vejen, 
et forventeligt nederlag til Bramdrupdam, 
en flot sejr over et hårdt kæmpende Sta-
rup hold og endnu et forventeligt nederlag 
mod kolding Boldklub, der havde stillet med 
stærkeste hold. VB kommer efter en ringe 



102

start bagud med 4-0 efter 15 minutter, men 
drengene viser i den grad rygrad og moral, 
da de kæmper sig tilbage i opgøret og både 
kommer på 4-3 og 6-5, inden kolding Bold-
klub løber med sejren. et nederlag der for en 
gangs skyld gav en god fornemmelse i krop-
pen! Vi havde vist, at bare fordi man kommer 
bagud, skal man stadig kæmpe, og vise, at 
det her betyder noget for en. Vi skulle vise, 
at hvert eneste mål, vi kan undgå at indkas-
sere, og hvert eneste mål, vi kan score - uan-
set stillingen i kampen - er vigtig for os. 
den afsluttende 7-3 sejr over Haderslev satte 
et meget fornemt punktum for turneringen, 
der med undtagelse af en enkelt kamp bevi-
ste, at VB har en rigtig stærk årgang, der op 
til flere gange fik ros for sit flotte spil.   

Tak for en god sæson!
endnu et år er gået med årgang 2004, og for-
nøjelsen stiger for hver eneste træning. Med 
stort gå-på-mod og lærevillighed hos dren-
gene er det en udsøgt fornøjelse at være 
træner!
en særlig tak til drengene for at være de dej-
lige børn, de er, og for at give os alle utrolig 
lærerige og sjove stunder. en særlig tak skal 
også lyde til årgang 2004’s forældre. opbak-
ningen fra forældre, søskende og andre 
bekendte har været helt unik, og det er fan-
tastisk at mærke, at børnenes fodbold også 
betyder en stor del for jer. Som trænere er 
det en stor fornøjelse altid at have en så stor 
og positiv opbakning fra jer. 
Vi glæder os til mange gode oplevelser i det 
kommende år.
Teamet omkring u-12

Anders Schytz

U-11 drenge 

U-10A og U-11A (årgang 2005)
det har været et spændende og udviklings-
rigt år for hele teamet i og omkring VB 2005-
A. Højdepunkterne står i kø, og de mange 
flotte resultater og venskaber er bygget på 
stor sejrsvilje, meget talent og fuld fokus 
igennem velkoordineret træning. 
Truppen har deltaget i mange forskellige tur-
neringer i store dele af danmark samt ved tre 
stævner i Tyskland. der er blevet spillet 4 vs 
4, 5 vs 5, 6 vs 6, 7 vs 7 og 8 vs 8, og generelt 
er der et stort fokus på at skabe dygtige, invi-
duelle og gennembrudsstærke spillere, som 
er forandringsparate og sammenspillede. VB 
er rubinen, der sigtes imod, og vejen dertil 
er snoet og bjergrig, så det er fedt at mærke 

den store opbakning og støtte fra engage-
rede forældre, trænerteamet og klubben 
(bestyrelsen).

24. november 2014 fik drengene sig en 
ordentlig en på opleveren, da de var maskot-
ter (indløbsdrenge) til VB – AC Horsens… 
og mon ikke at drengenes begestring var et 
godt bidrag til, at VB´s 1. div. spillere fik en 
flot 3-1 sejr?
I vintermånederne blev der trænet tre gange 
ugentligt. Mandage 1¼ time futsal i Nørre-
markshallen, onsdage 1 time i VB Parken, og 
såfremt der ikke var stævner, lørdag 1¼ time 
i VB Parken. derudover var der u-9 – u-12 
målmandstræning på fredage 1 time i VB 
Parken.

Bedrifter, vinterhalvåret
#1 Fortuna Cup, Randers. #2 Fleggaard Cup, 
Aabenraa. #3 dalum Multicup, odense. #1 
NeS Cup, Risskov (Århus). #1 og #2 Tresu 
Cup, Bjert (kolding). #2 universal Transport/
Sport24 A-Cup, Skibet. #2 universal Trans-
port/Sport24 B-Cup, Skibet. #1 Harte Cup, 
kolding. #2 Rask Mølle & omegns jule-
stævne, #1 SIk Futsal Cup, Viborg. #3 NRuI 
julestævne, Årre. #1 Hansen & Nissen Cup, 
Horsens. #2 BFSV Atlantik 97 Neujahrsturnier, 
Hamburg. #2 Horsens FS Cup. #1 energiMidt 
Cup, Vejle. #1 Regionsmesterskaberne i Fut-
sal. #1 Hallenturnier bei kSV Holstein, kiel. 
#1 Super Cup, Hedensted.
I marts blev VB 2005-A truppen oprettet som 
gruppe på Facebook, så alle med tilhørsfor-
hold til truppen her kan følge med i truppens 
aktiviteter. Man kan således altid gå tilbage 
og se tidligere resultater samt evt. billeder 
og videoer.
Som indledning til forårssæsonen deltog 
truppen 20. - 22. marts med et 5-mandshold 
og et 8-mandshold i Øens Hold Cup, et træ-
ningsstævne på Fyn. Trods vådt og koldt vejr 
var det igen et flot arrangeret overnatnings-
stævne, hvor der blev spillet mange jævnbyr-
dige kampe, og der blev hygget max. igen-
nem på det fine overnatningssted, Broby 
Sportsefterskole.
Ved træningspasset 28. maj havde truppen 
til stor begejstring for drengene besøg af 
to gæstetrænere i form af Morten Haastrup 
jensen, VB 1. div målmand og Viljormur 
davidsen VB 1. div. / det færøske A-landshold. 
efter træningen var der fællesspisning i VB 
Parkens Cafeteria, hvor drengene, gæster-
ne, forældre og trænere havde en hyggelig 
stund over en omgang velsmagende aftens-
mad tilberedt af VB´s Venner. 
en lille gruppe forældre fandt i foråret fælles 
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fodslag om at udstyre drengene med ens VB 
paradedragter, windbreakere og all-weather 
jakker. der skal herfra lyde et kæmpe stor tak 
til de to hovedsponsorer, Rikkes Malerfirma 
og Hover Møbelfabrik samt de to mindre 
sponsorer, H. Vedel A/S og Sport24.  
I sommerhalvåret trænes der 1¼ time på 
henholdsvis mandage, onsdage og torsdage, 
ligesom vore tre målmænd deltager i u9 - 
u-12 målmandstræning i 1 time på torsdage.

Bedrifter, forår/sommer:
#1 den jyske Champions league, #1 Vinding 
B-Cup, #1 lkB Cup, Gistrup/Aalborg, #14 (ud 
af 72) PT Sports-junior Cup, Verl/Bielefeld. 
#1 Id Hair Sommer Cup, Risskov/Århus. #1 
den jyske Champions league, #1 jysk/Fynsk 
A-licensturnering. #1 Wunderelf Cup, Her-
ning. #2 (ud af 14) Vildbjerg A-Cup. #2 (ud 
af 45) Vildbjerg B-Cup. #2 jels Cup. #1 Harte 
Cup, kolding. #2 FC Horsens Pokal Cup. 
derudover har drengene også deltaget i elite 
2005 træningsstævnet, afholdt over tre dage 
i dBu jyllands træningscenter i Tilst.
5. – 7. juni var en del af truppen deltagere 
i PT Sports junior-Cup, Verl/Bielefeld (Tysk-
land). Modstanderne/resultaterne var bl.a. 
AC Milan (0-4), Borussia dortmund (0-0), 
dSC Arminia Bielefeld (0-0), Hertha BSC Ber-
lin (3-0), 1. FC köln (1-2) og dybbøl Iu (6-0). 
det var en kæmpe oplevelse for drengene at 
dyste imod nogle af europas på papiret bed-
ste hold. drengene sluttede meget impone-
rende som bedste dk hold og samlet som nr. 
14 ud af 72 deltagende hold.   
               
dBu jylland turneringen løber også og fort-
sat med to kampe pr. spilledag. det er altid 
spændende at se, hvordan vores drenge 
udfordres og udvikler sig i disse kampe, da 
modstanderne for det meste også møder op 
med forskellige spillere pga. truppernes sam-
tidige deltagelse i andre turneringer.
For 3. år i træk deltog truppen denne som-
mer i dette års 37. udgave af Vildbjerg Cup, 
som er en international ungdomsfodboldtur-
nering for piger og drenge i alderen 7-17 år. 
1000 af Vildbjergs 3000 indbyggere er frivil-
lige hjælpere og sørger for, at alle faciliteter 
er i top. Turneringen havde i år deltagelse 
af ca. 750 hold, ca. 10.000 spillere, ledere og 
trænere, og derudover var der ca. 10.000 for-
ældre og søskende indkvarteret på Vildbjerg 
Cups campingpladser. dette gør Vildbjerg 
Cup til europas fjerdestørste fodboldturne-
ring for ungdomshold og til et at de aller-
største idrætsarrangementer i danmark.
denne gang deltog vi med to 8 mandshold 
i henholdsvis A og B rækken, og det var 

bestemt et af fodboldårets helt store ople-
velser. Stort set hele truppen inkl. forældre 
var indlogeret i telte og campingvogne på en 
pop-up campingplads ca. 5 km fra Vildbjerg 
Cuppen, og der blev rigtig grillet, hygget og 
leget igennem på pladsen, omkring et stort 
lejet fællestelt. drengene styrkede deres 
sociale sammenhold, og med super moral og 
flot sammenspil gik begge hold hele vejen til 
hver deres finale, som kun var marginaler fra 
at gå til VB’s side. Begge hold tabte 0-1 i fina-
len, og dermed var vi alle med til den afslut-
tende indmarch og flotte præmieceremoni 
på et fyldt Vildbjerg Stadion.      
de administrative holdlederopgaver er nyligt 
kommet i nye hænder, og jeg kan vist på 
alle forældre og træneres vegne sige Flem-
ming Madsen tusind tak for hans ihærdige 
arbejdsindsats igennem de seneste 3 år.
Spillertruppen er igennem det sidste års tid 
vokset fra 14 til foreløbig 21 dygtige drenge, 
og som følge deraf opstod behovet for end-
nu en træner. Mickey Nagel tiltrådte efter 
sommerferien som den tredje træner, og 
fremtiden ser hermed lys og lærerig ud for 
hele VB 2005-A truppen, igennem sammen-
hold, fight, talent, respekt og fairplay. 
 
Bedrifter efterår indtil videre
#¼-finalen Niels Hald Cup, Frederiksberg/
kbh. #1 jysk Tagpap Cup, Rødekro.

et stort tak skal der lyde til alle i og omkring 
VB 2005-A truppen for et godt fællesskab 
omkring fodbolden☺

Brian Lundberg Lauridsen
Ass. træner VB 2005-A og far til Emil Sommer 
Lauridsen 

Vildbjerg Cup
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Vildbjerg Cup

U-9 og U-10 drenge (årgang 2006)
Forår
Første halvår 2015 bød på mange nye tiltag 
for 2006-årgangen.
Vintertræningen var præget af generelt få 
spillere til træningen, men der var dog nok 
spillere til lige netop at kunne stille to hold i 
dBu jyllands indendørsturnering.
Resultatmæssigt var indendørssæsonen ikke 
den store succes, og derfor var det nødven-
digt at begynde at tænke nogle alternative 
tanker for årgangen, og hvordan der kunne 
skabes spillertilgang og et deraf afledt bedre 
træningsmiljø.
I forbindelse med et indendørsstævne blev 
der skabt kontakt til engum/daugaard, som 
på mange måder havde samme udfordringer 
som os. Vi stablede derfor en træningskamp 

og nogle fællestræninger på benene, og det 
blev så stor en succes, at vi allerede fra for-
årssæsonens start kunne præsentere et klub-
samarbejde på 2006-årgangen.
I foråret har vi derfor spillet med et fælles 
A-hold på tværs af klubberne, og hver klub 
har derudover haft et B-hold. derudover er 
alle træninger afviklet i samarbejde, således 
at vi på skift har trænet i engum og i VB Par-
ken. 
det har været et stort projekt at slå årgan-
gen sammen på tværs af to klubber, men det 
har også været enorm givtigt, og vi har fået 
skabt et godt og udviklende træningsmiljø.
Aftalen for efterårssæsonen udvidede sam-
arbejdet til også at gælde for et B-hold, så vi 
fremadrettet ville kunne stille to stærke hold 
i forening.
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Efterårssæsonen
efterårssæsonen startede ud med et flot kuV-
stævne i VB Parken. To hold havde vi med, og 
begge ydede en flot indsats. A-holdet blev 
nr. 3 i deres pulje, og B-holdet måtte først 
se sig slået efter straffesparkskonkurrence i 
finalen. en flot dag med mange fodboldspil-
lere i VB Parken – sådan skal det være!
d. 2. september var vi indløbsdrenge til 
pokalkampen mellem VB-Hobro. en stor 
oplevelse for drengene, og en kamp som gik 
i straffesparkskonkurrence – desværre med 
den forkerte vinder…
I dBu jyllands turnering har der været man-
ge tætte kampe for A-holdet. de fleste kam-
pe er endt med et enkelt måls margin. Men 
en stor og ihærdig træningsindsats smittede 
af på de sidste kampe i turneringen, hvor vi 
for alvor trådte i karakter og fik et par solide 

sejre i hus. Godt for selvtilliden og selvfor-
ståelsen. B-holdet gik med undtagelse af en 
enkelt kamp ubesejret gennem dBu-turne-
ringen – flot!
I midten af september spillede vi også løs-
ning Cup, hvor det blev til en delt 2. plads for 
vores bedste hold.
den sidste del af efterårssæsonen er gået 
med at starte op på 8-mands træning. I week-
enden 24.-25. oktober deltog vores A-hold i 
et stort 8-mands stævne i Balle, hvor vi spil-
lede 9 kampe mod deltagere fra området.
drengene er glade for at rykke op på de stør-
re mål og baner, og vi ser frem til at få øvet 
denne spilform i løbet af vinteren.

Thomas Foged, holdleder

VB-Engum

Sejr fejres til KUV-mesterskaberne Flot 3. plads for A-holdet til KUV. Tv. Jacob ”Taz” 
fra VB’s divisionshold.
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årgang 2007/2008

Spillerne på årgang 2007/2008 måtte i slut-
ningen af 2014 indstille sig på, at deres faste 
træner siden de var begyndt med træningen, 
for nogen af dem siden de var u-5 spillere, 
jan Hansen, ikke længere var at finde på 
træningsbanerne. I stedet overtog jess og 
Rune gerningen, hvilket spillerne har været 
gode til at tage imod.
Igennem 2015 er spillertruppen vokset støt, 
og fra at være godt 10 spillere er truppen nu 
vokset til over 20 spillere. det har betydet, 
at drengene har fået mange flere kammera-
ter, og drengene klarer det strålende med at 
tage imod hinanden, selvom de ikke nødven-
digvis kender hinanden på forhånd. 

Stemningen blandt drengene er rigtig god, 
og man kan mærke, at de godt kan lide at 
være sammen til træning. 2015 var også året, 
hvor drengene blev rykket op og skulle spille 
5-mands fodbold. det har betydet, at der nu 
står en fast mand i målet, og det har været 
en spændende udfordring. Heldigvis har vi 
fået hjælp af Pelle krogh, Askes storebror, 
til at hjælpe til med målmandstræningen, og 
det har været en kæmpe hjælp. Mange tak, 
Pelle! drengene er ivrige efter at blive træ-
net af Pelle, og vi har derfor måtte lade spil-
lerne prøve målmandstræningen efter tur til 
hver træning. Sikke en fornøjelse!

Med 5-mands fodbold er det også blevet 
indført, at spillerne har forskellige pladser 
på banen, og når man spørger, hvem der vil 

være angriber, kan man være garanteret fem 
hænder i vejret, inklusive målmanden, hvori-
mod de andre pladser på banen kan være 
lidt sværere at få besat…
drengene er dog gode til at bytte rundt, og 
det er også, som om de har et instinkt inde i 
sig selv, der siger, at forsvars- eller midtbane-
pladsen alligevel passer dem bedst.

I efteråret 2015 har vi også opdelt spillerne 
i A- og B-trup, og det har givet nogle gode 
udfordringer. A-truppen får rigtig lov at prø-
ve sig af, og holdet måtte i starten indkassere 
nogle ordentlige tæsk mod mandskaber, som 
nok havde trænet 5-mands fodbold mere, 
end vi havde. VB-drengene er dog kommet 
godt efter det.
B-truppen har det godt sammen, og de kæm-
per til tider mod nogle meget svære hold, 
som har rigtig godt spillere. Men drengene 
har gå-på-mod, og er altid klar igen til næste 
gang, de skal ud og spille.

Vi glæder os til en ny udendørssæson 2016 
og takker forældrene for en rigtig god 
opbakning til kampe og træning. det er rig-
tig dejligt, at så mange af jer tager med til 
træning, og altid stiller I jer rådighed, når vi 
har brug for en eller flere hjælpende fødder 
undervejs i træningen.

Med håb om et godt 2016 for årgang 
2007/2008

Jess Lippert Pjedsted og Rune Sindahl

Nærved og næsten for B-holdet til KUV Klar til indløb med Niels Bisp og resten af VB’s divi-
sionshold
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U-12 drenge
Bagest fra venstre: Træner Anders Schytz, træner Camilla Schytz, Mads Gude, Mikkel Skjellerup, Emil 
Mathiesen, Tobias Jensen, Theis Eskildsen, Victor RC, Andreas Nørskov, Andreas Thomsen, træner Mikkel 
Antonsen, træner Thomas Graabæk
Forrest fra venstre: Mourits Bisgaard, Mathias Kjær, Nesti Kurshumliu, Mathias Kruse, Lukas Kjær, Mads 
Buus, Jens Jakob, Sune Rasmussen, Victor Holm. 
Fraværende: Marcus Secher, Lukas Gabriel, Kasper Bode, Kenan Kovacevic

U-11 drenge
Bagest fra venstre: Assistenttræner Brian L. Lauridsen, træner Mickey Nagel, Julius Stubberup, Phillip Ryt-
ter Jensen, Theo Lundorff Dalsgaard Laursen, Sander Nygaard-Nielsen, Eren Arikan, Alaudin Metkamberi, 
Tasal Rahmani, Lukas Henriksen, Rune Grønnemark Jensen, assistenttræner Jesper Asp Jensen, cheftræner 
Malte Skau
Forrest fra venstre: Mads Nørgård, Maks Kristensen, Andreas Frost, Magne Lind Thychosen, Simon Aas Rol-
sted Larsen, Mads Chr. Appel Madsen, Emil Sommer Lauridsen, Lucas Steen Nielsen, Jonathan Asp Jensen, 
Benjamin Hedelund Lauridsen og Mathias Højslev Larsen
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U-10 drenge
Bagest fra venstre: David Korsbech, Oscar Seier, Sander Bendix Laursen, Mads Christoffersen, Mingus Mær-
kedal, Tobias Lykkebak.
Forrest fra venstre: Hannan Subotic, Karl Emil Drøhse, Mads Foged, Sahel Niazi, Kristian Jakobsen, Carl 
Sønderskov, Andreas Pagh Skovgaard og Frederik Bonde Nielsen.

U-8 - U-9 drenge
Bagest fra venstre: Træner Jess Lippert Pjedsted, Aske Krogh, Josef Jacobsen, Jason Berg, Mehmet Efe Özer, 
Lawan Sharif, Eman Subasic, Lauin Sharif, Yad Taha, Mehdi Muhdawi, holdleder Rune Sindahl
Forrest fra venstre: Alexander Andersen, Emil Struntze Ørhede, David Mortensen, Marcus Lippert Pjedsted, 
Husein Al-Hirz, Nicolas Grøndal, Jeppe Voss Hansen, Oskar Løkkebø Hassø, Andreas Sindahl, Gustav Madsen
Fraværende:
Mads Gammelgaard, Talha Mohammed, Zamir Alamyar
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U-6 – U-7 drenge
Bagest fra venstre: Simon Lønbæk Nygaard Pedersen, Mateusz Dymerski, Axel Torp Villadsen, Lucas Löyche, 
Marco Næsby, David Balajan, Frederik Sørensen, Joe Löyche, træner Brian Stjernholm
Forrest fra venstre: Edin Skopljak, Nicklas Devantie, Noah Erritsø Egeberg, Matti Guldbrandt, Adriano Concu, 
Valdemar Stjernholm, Marley Emil Kirk Egly

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

Året 2015 har været et helt fantastisk år for 
kvindefodbolden i Vejle Boldklub. Vores mål-
sætning om at skaffe flere spillere lykkedes. 
Vi fik vores andethold op i serie 1 igen, og 
vores førstehold er 99 % sikker på at skulle 
spille slutspil i danmarks højest rangerede 
kvinderække for første gang i klubbens 
historie.

Vi har også haft den glæde at byde brød-
rene Madsen velkommen i kvindeafdelin-
gen. Martin Madsen fik vi lokket tilbage til 
vores andethold efter et ½ års pause, og 
Steen Madsen sagde ja til at blive holdleder 
for vores førstehold. desuden sagde kristine 
Pedersen ja til at blive assistenttræner for 3F 
ligaholdet, da Rikke egsgaard desværre blev 
nødsaget til at stoppe. Rikke, du skal have 
rigtig mange tak for al den tid, du både som 
spiller og derefter som træner i forskellige 
afdelinger har brugt i Vejle Boldklub! jeg vil 
ikke sige farvel, men på gensyn. 
Til brødrene Madsen og kristine Pedersen, 
velkommen i VB’s kvindeafdeling!

Vores andethold fik en rigtig fin afslutning 

på året 2015 med oprykning til serie 1. Stort 
til lykke til spillerne og trænerteamet. Tak til 
alle spillere, Martin og ole for jeres indsats. 
Foråret blev den sæson, hvor klubben i aller-
sidste spillerunde sikrede sin forbliven i lan-
dets bedste række efter en gyserkamp mod 
Viborg. og det blev et efterår, hvor spillerne 
viste, hvor langt de er nået, og holdet skal 
med ikke svigtende sandsynlighed spille slut-
spil i foråret 2016. Holdet og trænerteamet 
gør et fantastisk arbejde.

der skal til alle spillere lyde en stor tak for 
jeres engagement, og jeg håber med de 
flotte sportslige resultater, I har lavet i år, at 
2016 på mere end én måde vil blive et histo-
risk år i Vejle Boldklub - året, hvor det er 125 
år siden, klubben blev stiftet 
Til trænere, ledere, Anne Thomsen, fru lar-
sen og alle de andre, som har givet en hånd 
med: Tak for jeres indsats, uden jer ville det 
ikke være muligt at køre disse hold. jeg 
håber at se jer alle i 2016.

Michael Henriksen
Sportschef kvindeafdelingen

Vores entusiastiske journalister er med på banen hver gang!

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

...er du også det?

VI MANDS    PDÆKKER DET L    KALEVI MANDS    PDÆKKER DET L    KALE
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3F Ligaen forår
Foråret blev en kamp om forbliven i 3F liga-
en. de sidste to puljekampe skulle overstås, 
derefter ventede kvalifikationsspillet.
Første kamp mod kolding Q endte med et 
nederlag på 0-2, men holdet fik oprejsning 
i hjemmekampen mod Skovbakken, hvor vi 
vandt med samme cifre, nemlig 2-0. Holdet 
sluttede dermed på syvendepladsen, hvil-
ket betød en plads i kvalifikationsspillet om 
pladser til efterårets 3F liga.
I denne række var vi oppe imod Team Viborg 
og Vorup fra det netop overståede 3F grund-
spil samt ASA og Sundby fra 1. division. B93/
HIk/Ryparken havde allerede tidligere truk-
ket holdet. VB kom lidt haltende fra start, 
idet vi i de første tre kampe havde svært ved 
at score og måtte nøjes med uafgjort. Men så 
fik vi en forløsende sejr på 5-3 i Viborg.
Returkampen i Sundby endte ligeledes uaf-
gjort, derefter fulgte en sejr over Vorup. 
Næstsidste kamp var mod ASA i Århus. Her 
skulle holdet bruge en sejr, men det gik helt 
skævt. Vi ramte en dag, hvor overhovedet 
intet fungerede og helt fortjent vandt Århus-
holdet kampen. Til gengæld fik vi stor hjælp 

og kunstigt åndedræt fra Viborg, der uden 
problemer vandt deres kamp mod Sundby. 
det sidste opgør mod netop Viborg skulle 
altså vise sig at blive skæbnekampen. 
kampen blev utrolig spændende. de før-
ste 45 minutter forblev målløse, men blot 
få minutter efter pausen bragte Viborg sig 
foran på en kontra. dette fik dog pigerne til 
at vågne op, men vi skulle helt hen til det 
78. minut, før vi fik udlignet. det var louise 
Helstrup, som kom højest på et hjørnespark, 
og hun satte panden på bolden til 1-1. Målet 
fik Viborg til at trække alle mand hjem for 
at forsvare den stilling, idet de kunne nøjes 
med uafgjort for at forblive i kvindernes 
bedste række efter sommer. Vi spillede mere 
aggressivt nu, for vi skulle altså bruge en sejr. 
og den kom fem minutter senere i form af 
endnu et hjørnesparksmål - denne gang var 
det Charlotte Sørensen, der fandt nettet. Så 
da dommerens fløjte lød for sidste gang, var 
der ingen ende få glæden - vi var stadig at 
finde i den bedste række!
Foråret blev som skrevet lidt af en gyser for 
holdet. Pigerne gav sig selv større udfordrin-
ger end det var nødvendigt. de overrasken-

Viborg besejret 2-1 i kval.spillets sidste kamp
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de negative resultater bragte kvinderne i en 
situation, hvor alt først blev afgjort i sidste 
runde. Men så var forløsningen til gengæld 
stor!

Resultater i kval.spillet:
Vejle B - Sundby 0-0  
Vorup - Vejle B 1-1  
Vejle B – ASA Aarhus 1-1  
Team Viborg - Vejle B 3-5  
Sundby - Vejle B 1-1  
Vejle B - Vorup 3-1  
ASA, Aarhus - Vejle B 3-1  
Vejle B - Team Viborg 2-1  

 

3F Liga efterår
efterårets turnering startede hårdt ud for 
kvinderne. Brøndby IF kom på besøg, og de 
efterlod os tilbage med et svidende neder-
lag på 0-5. Weekenden efter var det Skov-
bakken, der gav os et nederlag. Til trods for 
resultatet spillede holdet en flot kamp. det 
skal tilføjes, at vi i 60 minutter spillede med 
en mand i undertal, idet Ida kristensen fik 
det røde kort efter blot en halv times spil. Så 
selvom vi tabte 1-3, så var det en ganske fin 
kamp.
da kolding kom på besøg, håbede vi på at få 
point på kontoen. Men gæsterne bragte sig 
foran med tre kasser, og så troede ingen på 
en hjemmesejr mere.
de næste kampe skulle der være basis for 
point. Først kom BSF til Vejle, og det blev en 
utrolig spændende kamp, for begge hold 
havde brug for alle pointene. og selvom den 
ikke blev synderlig velspillet, så løb vi via 

Spillere, trænere, ledere... og Ejgil Egern... jubler over sejren over Viborg

3F Ligaen 2014-15

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Brøndby 18 17 1 0 77-9 52
2 Fortuna Hjørring 18 15 2 1 75-11 47
3 KoldingQ 18 11 2 5 54-25 35
4 Skovbakken 18 10 1 7 44-19 31
5 OB 18 9 3 6 50-23 30
6 BSF 18 8 2 8 25-41 26
7 Vejle 18 5 2 11 21-34 17
8 Team Viborg 18 5 1 12 26-61 16
9 Vorup 18 3 0 15 13-61  9
10 B.93/HIK/Ryparken (udgået) 18 0 0 18 1-102  0

Kvalifikationsliga 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point

1 ASA, Aarhus 8 4 2 2 14-16 14
2 Vejle 8 3 4 1 14-11 13
3 Team Viborg 8 4 0 4 25-13 12
4 Sundby 8 3 2 3 9-10 11
5 Vorup 8 1 2 5 9-21  5
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 en 2-1 sejr med de vigtige point. og næste 
weekend gik det så ud over ASA, som blev 
slået 3-0.
Nu fulgte en kamp i odense, hvor vi burde 
have kunnet kæmpe med om sejren. Men 
det blev en desværre en dag, hvor intet lyk-
kedes, og holdet kollapsede totalt. Vi kom 
lynhurtigt bagud 0-3 og endte en lussing på 
0-5. dette til trods for, at vi tidligere på efter-
året havde spillet en pokalkamp mod selv-
samme oB, hvor vi spillede lige op med dem 
rent spillemæssigt, men tabte 0-1.
da vi havde besøg af Fortuna Hjørring, var 
det ikke et spørgsmål, om vi kunne vinde, 
men mere om at begrænse nederlaget. At 
holdet så leverede en super indsats, var rig-
tig flot. Alle spillere kæmpede hårdt, og For-
tuna fik bestemt ikke sejren foræret. og da 
kampen var slut, var resultatet 0-2 absolut 
godkendt. 
Nu var det tid for returkampene. og kampen 
i Brøndby gik en del bedre end på hjemme-
bane. Vi tabte ganske vist 1-3, men VB-piger-
ne havde held til at strø grus i københavner-
nes ellers så velsmurte angrebsmaskine.
de næste to kampe blev kampe, der sent vil 
blive glemt. Først tog vi imod puljens nr. 4, 
Skovbakken. den kamp fik vi tilkæmpet os 
en målløs uafgjort i. og da vi weekenden 
efter også kunne spille 0-0 mod kolding i 
Mosen, så stod vi faktisk rigtig godt rustet 
ifh. til forårets medaljespil.
Nu manglede kun to kampe her i efteråret. 
det var kampe, som allerede inden forårets 

to kampe kunne bringe os i medaljespillet. 
Hos BSF fik vi uafgjort 1-1 med hjem, og da 
ASA kom på besøg i Vejle blev det til en sik-
ker sejr på 4-1 på kunstbanen ved VIeS.
det er utrolig flot, at holdet har kunnet 
kæmpe sig til 12 point i efteråret. og at vi 
allerede nu er sikret en plads i kampen om 
medaljerne gør, at holdet i de sidste to pul-
jekampe til marts kan spille frit. de er fri 
af kval.spillet, og dermed er de også sikret 
plads i 3F ligaen i sæsonen 16/17.
Nu venter en vinterpause, hvor holdet kan 
ruste sig til flere spændende kampe i 2016.

Anne Thomsen

Serie 2 kvinder forår
det blev ikke nogen uforglemmelig halvsæ-
son for VB’s næstbedste kvindehold. Truppen 

Team 3F
Holdleder Steen Madsen, holdleder Ronni Nielsen, 
assistenttræner Kristine Pedersen, cheftræner Jes-
per Søgaard

Fra efterårets kamp i VB Parken mod Fortuna

3F Ligaen 2015/16 før de sidste to runder i foråret

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Brøndby 12 9 3 0 51-6 30
2 Fortuna Hjørring 12 9 3 0 38-8 30
3 Skovbakken 12 6 5 1 20-11 23
4 KoldingQ 12 5 3 4 21-13 18
5 OB 12 3 3 6 25-18 12
6 Vejle 12 3 3 6 12-24 12
7 BSF 12 1 3 8 6-44  6
8 ASA, Aarhus 12 0 1 11 6-55  1
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var smal, og igen viste der sig udfordringer, 
når der skulle stilles hold til udekampe i 
weekenden. Således måtte holdet igen træk-
ke sig fra to opgør i Horsens, hvor vi end ikke 
var i nærheden af at kunne stille et 9-mands-
hold, som reglerne ellers giver mulighed for, 
er lovligt. Fodbold placeres i dag ikke højt på 
to-do-listen hos seriespillere, som prioriterer 
mange andre gøremål over holdånden.
Holdet afviklede tre træningskampe inden 
sæsonstart. det blev hjemme til et 0-1 neder-
lag mod det nyoprykkede serie 1 hold fra 
VFC, som scorede i overtiden. Bredballe blev 
– ikke ganske i overensstemmelse med spil-
fordelingen – slået 3-2 på Hældager, mens 
det blev 4-0 over FC Sevenoaks i VB Parken.
I turneringen blev det til to sejre over samme 
værtshushold samt en hårdt tilkæmpet 3-2 
sejr over Horsens B. de resterende kampe 
blev tabt. Smerteligst var det at tabe de to 
lokalopgør mod Bredballe med de mange 
tidligere VB-piger med sammenlagt 1-8…
VB sluttede forsonende af med en god præ-
station mod det suveræne tophold og opryk-
kere til serie 1 fra FC kralupy. efter forårets 
måske bedste indsats blev det til et smalt 1-2 
nederlag.
30 spillere blev anvendt i de 11 spillede 
kampe – heraf rigtig mange lånespillere med 
engangsoptrædener i træningskampene.
Simone Bavnsgaard spillede alle 11 kampe, 
Natasha Mejlby og Camilla laursen var med i 
10, Frida Møller, Cecilie Bagge, Malene knip-
schildt, Pernille knipschildt og Camilla Berg-

holm deltog i 9, mens Natasha Vesterdal og 
Anne le Fevre 8 gange stod på holdkortet.
louise Coker blev topscorer med 5 mål, Male-
ne & Pernille knipschildt lavede hver 4, Ida 
Hedeager kristensen 3, mens Natasha Mejl-
by, Natasha Vesterdal, emilie Waldstrøm, 
Sarah Bergholm, Simone Bavnsgaard, kristi-
na Thomsen, Tine Bruun kristensen og Anne-
Sofie utoft alle nettede en enkelt gang.

Turneringsresultater:
VB - FC SevenOaks 9-0 3-2
VB – Bredballe IF 1-4 0-4
VB – Horsens B 3-2  TUK
VB – FC Kralupy 0-2 1-2
VB – FC Horsens 0-4 TUK

Serie 2 kvinder efterår
Var foråret sløjt, så blev efteråret til gengæld 
en stor triumf, og det ubesejrede hold sikre-
de sig i den sidste kamp fortjent oprykning 
til serie 1.
det var også et mandskab i forstærket 

3F Liga
Bagest fra venstre: Louise Bendtsen, Sara Holmgaard, Christina Ravn, Karen Holmgaard, Louise Helstrup, 
Natascha Brandt, Kamilla Møbjerg Jensen, Christina Bovbjerg, Charlotte Sørensen, Marika Skov
Forrest fra venstre: Elisabeth Markussen, Camilla Eirdorf, Laura Nyrup, Katrine Ingemann Beck, Ida H. Kri-
stensen, Line Jensen, Rana Ziraki, Christina Fensbæk, Trine Seistrup

Kvinder Serie 2 Forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 FFD Kralupy 10 9 1 0 28-9 28
2 FC Horsens 10 7 1 2 31-12 22
3 Bredballe IF 10 5 0 5 24-19 15
4 Horsens B 10 5 0 5 25-15 15
5 Vejle B 10 3 0 7 17-26   9
6 FC SevenOaks 10 0 0 10   5-49   0
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udgave, der startede træningen efter ferien. 
Nogle u-17 spillere var rykket op, Asmaa 
Aziz, Charlotte Glerup Sørensen og Pernille 
Christensen kom til udefra, og en bredere 
3F trup muliggjorde takket være godt sam-
arbejde med jesper Søgaard, at spillere med 
kun lidt spilletid på førsteholdet kom ned og 
forstærkede serie 2 holdet. Alt andet end en 
oprykning ville under de konditioner således 
også have været en fiasko.
den korte opstart muliggjorde kun en enkelt 
træningskamp, som blev vundet sikkert 5-2 
over serie 2 kollegerne fra Fredericia kFuM.
desværre trak to af de seks hold i puljen sig 
inden sæsonstart, hvilket utilfredsstillende 
kun gav seks kampe.
den formodet stærkeste oprykningsrival, FC 
Horsens, som vi kendte fra foråret, mødte vi 
allerede i første kamp og affærdigede dem 
på Ternevej med 5-1 – dog i en mere lige 
kamp, end cifrene antyder.
Stensballe blev slået to gange og Raarup 6-0 
i en total vandpantomime i VB Parken. der 
kom dog grus i maskineriet i returkampen 
i Raarup, som skulle afvikle som 9-mands 
fodbold, da værterne ikke kunne stille fuldt 
hold. Spillet på den forvoksede 7-mands 
bane passede bestemt ikke VB-pigerne, som 
var gevaldigt i tovene og kun med lodder og 
trisser lykkedes med at hale det ene point 
hjem i 4-4 kampen.
Vi havde nu kniven på struben mod FCH i den 
sidste og afgørende kamp, som skulle kaste 
point af sig, hvis oprykningen skulle sikres. 

Bagud 0-1 ved pausen var der panderynker 
på sidelinjen, men to frisparksmål af Marika 
Skov og kamilla Møbjerg og et mål i åbent 
spil af Skov bragte os foran 3-1, og FCH’s 
reducering – på frispark – var kun kosmetisk. 
og så kunne champagnepropperne springe 
på bane 2!
Cecilie Bagge, Anne le Fevre, Camilla eirdorf, 
Simone Bavnsgaard og Charlotte Glerup 
Sørensen deltog i alle syv kampe, Frida Møl-
ler i seks.
Camilla eirdorf blev topscorer med 10 mål, 
Sofie Meng lavede 6, Marika Skov 5, Malene 
knipschildt, kamilla Møbjerg og Charlotte 
Glerup Sørensen hver to, Simone Bavnsgaard 
og Cecilie Bagge hver et enkelt, mens et mål 
var et selvmål.

Turneringsresultater:
VB-FC Horsens  5-1 3-2
VB-Stensballe IK 7-1 2-1
VB-Raarup 6-0 4-4

Kvinder Serie 2 Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Vejle B 6 5 1 0 27-9 16
2 FC Horsens 6 4 0 2 26-14 12
3 Raarup GIF 6 2 1 3 16-25  7
4 Stensballe IK 6 0 0 6  8-29  0

DER ER 

FRISKE NyHEDER På 

www.vejleboldklub.dk
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Serie 2 kvinder:
Bagest fra venstre: Træner Martin Madsen, Natasja Mejlby Hansen, Charlotte Glerup Sørensen, Natasja 
Vesterdal Pedersen, Cecilie Bagge Grimstrup, Anne le Fevre, Sofie Ravn Jørgensen, holdleder Ole Kristensen
Forrest fra venstre: Asmaa Aziz, Malene Knipschildt Pedersen, Emilie Waldstrøm, Frida Møller, Camilla 
Eirdorf, Sarah Bergholm, Pernille Christiansen
Fraværende: Simone Bavnsgaard, Sofie Krabbe, Sofie Meng Mortensen

VB piger på landshold
VB havde tre piger i kamp I dBu’s røde trøje 
I 2015. 
Sara og karen Holmgaard spillede syv kampe 
for u-16 landsholdet, inden de begge den 
08-09 debuterede for u-17 landsholdet i en 
venskabskamp mod Italien. For Sara blev det 

i 2015 til fem kampe for u-17, mens karen 
spillede fire.
Anni Skovgaard fra VB’s u-17 hold debute-
rede på u-16 landsholdet, da hun fra 2. halv-
legs start blev indskiftet i venskabskampen 
mod Tyskland (1-3) i løgumkloster.

Karen HolmgårdSara Holmgård Anni Skovgaard
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Kampe på Vejle Boldklubs bedste kvindehold

Antal kampe Aktiv

Helle Nielsen 251
Charlotte Frisesdahl 245
Annette Thychosen 234
Mette Lind Jensen 223
Lisbeth Kølbæk 211
Gitte K. Pedersen 197
Kaja Skovgaard 191
Rikke Hansen 188
Eva Vester 166
Helle Hansen 165
Lone Skov 163
Tina Thychosen 161
Birgitte Knop 155
Irene Kristensen 153
Kamilla Pedersen 142
Carina Johansen 130
Kathrine Terp 129
Mette Holm 125
Anne Ulnitz 121
Christina Fensbæk 111 x
Lene Terp 108
Louise Pedersen 106
Mette Lyse Hansen 104
Laura Stoumann 103
Lotte Madsen 100
Lise Søndergaard 99
Camila Bergstrøm 97
Jeanette Bomholdt 93
Janni Nicolaisen 89
Louise Schnoor 85  
Sandra Jørgensen 84
Bine Dahl 83
Kristine Pedersen 82
Agnete Paludan 79
Susanne Møller 78
Pernille Buch 77
Merete Pedersen 77
Mie Thychosen 76
Ida Krusborg 76
Bettina Larsen 76
Carin Venborg 75
Stine Ågård 74
Simone Holm 74
Louise Bendtsen 73 x
Dorthe Andersen 72
Lenike Vemmelund 68
Katja Larsen 68
Charlotte Sørensen 67 x
Helle Pinholt 67
Katrine Ingemann Beck 66 x
Rana Ziraki 65 x
Ulla Knudsen 65
Christina Ravn Nielsen 64 x
Kristiana Boldt 63
Kristian Høeg 63
Janne Rasmussen 62

Antal kampe Aktiv

Marianne Jørgensen 62
Malene Hvid 60
Lilli Nielsen 59
Natascha Brandt 58 x
Camilla Jørgensen 58
Anette Lerche 58
Kamilla Møbjerg Jensen 56 x
Linette Andreasen 55
Karin Skjoldemose 52
Signe Hovesen 51
Julie Dahl 51
Laura Carstens 51
Signe Pedersen 45
Lisbeth Jacobsen 45
Lene Østergaard 45
Helle Olesen 45
Nicoline Toft 44
Anette Witten 43
Tina Søndergaard 43
Mona Walther 43
Henriette Hansen 42
Kristina Bovbjerg 41 x
Gitte Therkelsen 41
Helle Graversen 41
Ida Hedeager Kristensen 39 x
Anne-Mette Øllegaard 39
Karen Holmgaard 38 x
Sara Holmgaard 38 x
Julie Rydahl Bukh 38
Kristiane Christensen 38
Anne Sofie Olsen 36
Lene Hedensted 36
Louise Helstrup 35 x
Louise Christensen 35
Mette Bjerg 35
Mai Sandberg 35
Louise Bjørklund 35
Stine Svenningsen 34
Annette Pedersen 34
Rikke Petersen 34
Emilie Henriksen 32
Elisabeth Markussen 31 x
Giti Nadim 31
Anne Juhl 30
Kathrine Damgaard 29
Cecilie Bekker 28
Camilla Schytz 28
Irene Christensen 27
Pernille Laursen 26
Maiken Jensen 26
Isabella Brandt 25
Mette Thychosen 25
Nadia Kjældgaard 24
Kirsten Pedersen 24
Dorthe Jensen 24
Heidi Sørensen 23
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Antal kampe Aktiv

Anja Christensen 23
Hanne Drejer 23
Camilla Jochumsen 22
Helle Damsgaard 22
Charlotte Moustgaard 22
Annesofie Jørgensen 22
Marlene Kristensen 21
Lene Sivebæk 21
Annette Gravesen 20
Sally Askjær 20
Laura Nyrup 19 x
Jane Laursen 19
Anne Nielsen 19
Lone Bretlau 19
Sarah Dyrehauge 19
Joan Hansen 18
Lisa Borchert 18
Marie Tvilum 18
Victoria Baagøe 17
Anja Dukic 17
Tina Hansen 16
Line Jensen 15 x
Lisbeth Østergaard 15
Diana Nielsen 15
Christiana Gregersen 15
Maiju Routasalainen 14
Sanne R. Olsen 14
Marika Skov 13 x
Gitte Schmidt 13
Mie Bak 13
Cathrin Tromborg 13
Katrine Müller 13
Lone Berg 13
Louise Jenner 13
Camilla Bendtsen 13
Camilla Andersen 12
Lene Duesberg 12
Louise Koldsø 11
Line Pedersen 11
Marianne Riis 11
Nadja Jensen 11
Maria Schade 10
Maibritt Jungquist 10
Julie Jensen 10
Anette Greisen 10
Helene Grejsen 10
Ida Dollerup 9 
Lotte Kristensen 9
Charlotte Pedersen 8
Mette Sørensen 8
Julie Mautone 8
Trine Seistrup 7 x
Line B. Petersen 7
Nadja Stenstrup 7 
Rikke Jensen 7
Jeanette Stensgaard 7

Antal kampe Aktiv

Helene Andersen 7
Allison Snooks 6
Pernille Obel 6
Karin Lautrup 6
Anne Guldhammer 6
Camilla Eirdorf 5 x
Malene Pedersen 5
Britt Ebbesen 5
Karina Jessen 5
Mette Velling 5
Lene Bækkelund 5
Anja Madsen 5
Anette Olesen 5
Yvette Schandorf 5
Anne K. Christoffersen 5
Janne Brouer 5
Jane Wies 4
Jane Bisgaard 4
Marie Knudsen 4
Camilla Christensen 3
Sanne Dekker 3
Birgitte Ladefoged 3
Lene Østergaard 3
Karina Kristensen 3
Tina Nielsen 3
Line Frandsen 3
Gitte Sørensen 3
Christina Kjær 3
Borghildur Freysdottir 3
Kathrine Buhl 3
Mille Fløe 2 x
Cathrine Hauge 2
Rikke Andersen 2
Mette Højbert 2
Rikke Egsgaard 2
Tina Lindholdt 2
Lotte Kruse 2
Gitte Schlage 2
Claudia Neujahr 2
Christiane Thaysen 2
Nana Høeg 2
Emma Høeg 2
Pia Nielsen 1
Simone Baunsgaard 1 x
Malene B. Hansen 1
Majssa Hawa 1
Sigrid Bramming 1
Line Madsen 1
Tina Have Poulsen 1
Pernille Jeppesen 1
Lisbeth Rask 1
Lene Sørensen 1
Cecilie Mortensen 1
Anni Skovgaard 1 x
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U-17 piger Vest forår
Vi syntes, vi havde et godt hold, men det er 
aldrig nemt at se, før man har spillet nogle 
kampe.
Vi spillede første træningskamp den 21. 
februar mod Næsby, som spiller i dM ræk-
ken. Vi tabte kampen 3-1, men spillede en 
rigtig flot kamp, og hvis vi havde fået scoret 
på de chancer, vi havde, kunne vi lige så godt 
have vundet kampen. Allerede der kunne vi 
se, der var muligheder i dette hold.

den 20. 21. og 22. marts spillede vi Hummel 
Cup i Horsens, som er et træningsstævne på 
kunstbaner.
Vi spillede 5 kampe over weekenden, hvor 
vi vandt 4 og tabte en kamp. Vi havde flere 
u-15 piger med, da der er talentfulde piger 
i den årgang, som fortjener at komme med 
og få noget spilletid på u-17 holdet. Week-
enden viste også, at vi har et godt hold - 
også når u-15 pigerne er med.

Første turneringskamp var ude mod dybbøl. 
Mod dybbøl har vi altid spillet nogle gode 
og tætte kampe, og det regnede vi også 
med at gøre denne gang. det endte dog 
med, at vi var et par klasser bedre end dem, 
og vandt kampen 8-0.
Anden kamp var hjemme mod AIA/Tran-
bjerg. Tranbjerg havde så meget respekt for 
os, at de hele kampen, stod med 10 piger i 
forsvaret, og selvom vi er et godt hold, som 
spiller bolden hurtigt og flot rundt, er det 
altid svært at spille mod et så defensivt hold. 
Men vi fik løst op for deres forsvar ved at 
spille meget over kanterne, og kampen end-
te helt fortjent 5-0 til os.

den 25. april fik vi besøg af Horsens/Heden-
sted, hvilket vi havde set frem til, da vi hav-
de tre tidligere Horsens/Hedensted piger på 
holdet, og deres træner var jørgen Tand, 
som tidligere har været træner i VB. Vi vandt 
helt fortjent kampen 5-0, hvoraf to af måle-
ne var med hovedet efter dødbolde.
den 29. april skulle vi spille pokalkamp mod 
Varde, som spillede med helt fremme i dM 
rækken, og det blev en rigtig god kamp. Vi 
tabte godt nok 2-3, men spillede en helt fan-
tastisk flot kamp, og først de sidste 10 minut-
ter kom vi under pres, og de scorede i sidste 
øjeblik.

09. maj spillede vi turneringskamp i lyseng, 
og man kunne se på spillet, at vi havde 
undervurderet dem. de kæmpede og sloges 
for at drille os, og vi kunne ikke få det gode 
spil i gang. Vi vandt dog 2-1 i en kamp, hvor 

vi ikke spillede særligt godt.
den 13. maj skulle vi til Silkeborg, som også 
lå med i toppen. det var en god kamp, som 
sluttede 2-2, efter vi havde haft flest chan-
cer, men ikke kunne score på dem.

den 18. maj skulle vi igen møde dybbøl, som 
vi havde slået 8-0 i første kamp. Samme uge 
skulle der være jelling Festival, og vi fik ikke 
trænet ordentligt op til kampen, ligesom 
flere af pigerne tænkte mere på festival, end 
på fodbold… Sådan er det, når man kom-
mer i den alder, men det viste sig også, at på 
dette plan er der ikke plads til at tænke og 
træne på den måde op til en kamp. dybbøl 
vandt 3-2 i en kamp, hvor vi ikke kunne få 
noget til at fungere.
Træls nederlag, som skulle vise sig at blive 
det nederlag, der gjorde, at vi ikke kom til at 
ligge i tabellen, hvor vi gerne ville, og som vi 
var gode nok til!

Næste kamp mod AIA/Tranbjerg vandt vi 
helt fortjent 5-1.
06. juni skulle vi møde Horsens på udebane. 
Igen vidste vi, at hvis vi ikke er der 100%, 
kan det være svært. Vi spillede en skidt før-
ste halvleg og førte kun 2-1 ved pausen. I 
halvleg spillede vi dog op til vores bedste, og 
så var klasseforskellen meget stor. Vi vandt 
kampen 11-1!

den 13. juni skulle vi møde Silkeborg på 
hjemmebane. kampen var en kamp om før-
stepladsen, så vi havde set meget frem til 
denne kamp. Vi spillede helt klart bedre end 
Silkeborg, men kunne ikke rigtig, omsætte 
vore chancer til mål. et stykke hen i anden 
halvleg kom vi dog endelig foran 1-0, men 
da der manglede 7 minutter, fik Silkeborg 
udlignet på et tyndt straffespark. Rigtig 
træls og nedtur for os, da Silkeborg kunne 
nøjes med uafgjort.

Sidste kamp var den 20. juni hjemme mod 
lyseng. Vi vandt kampen 1-0 og fik en 
andenlads i puljen, et point efter Silkeborg. 
lidt synd, vi ikke vandt rækken, da vi helt 
klart var det bedste hold i puljen. Men vi 
viste i flere omgange, vi er et rigtig godt 
hold og en fornøjelse at se på, når det kører 
for os.

Igennem sæsonen mødtes vi flere gange 
efter træning til en sodavand eller is. Vi hav-
de også fælles spisning efter træning, lige-
som aktivitetsudvalget arrangerede bowling 
og efterfølgende spisning hjemme hos Ceci-
lie.
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efter sidste turneringskamp var både spillere 
og forældre samlet hjemme hos Susanne og 
mig, hvor vi havde en helt fantastisk afslut-
ning.
det var sidste kamp for Susanne som hold-
leder og for mig som træner, da vi trænger 
til en lille pause, da arbejdet trækker meget 
i denne tid. Både Susanne og jeg vil huske 
tilbage på nogle helt fantastiske år i VB. den-
ne halvsæson var lidt speciel, da vi havde så 
godt et hold og nogle helt fantastiske efter-
skolepiger, som sammen med de faste piger 
havde et super sammenhold, som var så dej-
ligt at se og følge med i.

Tak til jer alle, både dem der har været med 
i flere år, til dem, der ikke har været der så 
længe, og til efterskolepigerne. Vi vil virkelig 
huske tilbage og tænke på jer mange gange.
Tusind tak til jer forældre, som har stået der 
i al slags vejr, og bakket op omkring holdet.
Tak til Steen, som har været hjælpetræner, 
og som jeg vil huske som en mand, der altid 
har et godt humør, og som har været en god 
sparringspartner til træning og kamp.
Held og lykke til alle fremover. Susanne og 
jeg vil helt sikkert dukke op i VB Parken for 
at se jer spille kampe i ny og næ.

Jan Erik Bergholm

 

U-17 piger Mester efterår 
u-17 pigerne kom efter sommeren til at 
bestå af syv årg. 01’ere, to årg. 00’ere og et 
par piger årg. 99. de sidste til holdet skulle så 
gerne komme fra efterskolen. 
01’erne havde sidste sæson et turbulent år 
på trænerposten, så alle håbede på, at det 
blev bedre i den nye sæson. og efter den før-
ste kamp mod esbjerg i VB Parken, faldt det 
hele på plads. kian Bruusgaard blev hyret til 
at stå i spidsen for en flok talentfulde piger, 
og hans store engagement har bl.a. gjort, 
at vi nu er oppe på ca. 10 spillere fra Vejle 
Idrætsefterskole, som har fået lysten til at 
spille klubfodbold i Vejle Boldklub.
efter en rodet premierekamp, der endte ud i 

et nederlag til pigerne, så arbejdede holdet 
sig, med kian i spidsen, hen mod at kunne 
være med pænt med i Mester til trods for, 
at halvdelen af startopstillingen faktisk kun 
burde spille u-15! og de næste fire kampe 
vandt pigerne på overlegen vis. Først måtte 
Varde stå model til et nederlag i det sønder-
jyske på 0-4. Senere tog pigerne en kæmpe 
sejr på 11-0 med hjem fra Haderslev! kampen 
mod dybbøl vandt holdet også. da pigerne 
tog til esbjerg, viste de, at de godt kunne 
være med, hvor det er sjovt, for vestjyderne 
måtte se sig slået af de unge Vejle-spillere. 
dermed endte holdet med 15 point efter 
efterårets kampe, idet Haderslev ikke stillede 
op til returkampen. og holdet sluttede på en 
flot andenplads i puljen, så de til foråret skal 
op mod nogle af de bedste i jylland i Vest-
rækken.

Holdet har også deltaget i dBu’s pokalturne-
ring. Vinding SF blev i lokalbraget sendt ud 
med et nederlag. og efter at VB var oversid-
der i anden runde, ventede nu Vardes dM 
hold i VB Parken. Pigerne holdt pænt stand 
de første 45 minutter, men derefter faldt de 
lidt efter lidt fysisk fra hinanden. de lagde sig 
dog på intet tidspunkt ned og kapitulerede. 
Varde fik kamp til stregen, men vi kunne ikke 
følge med i det høje tempo en hel kamp.
det er en flok dejlige piger at arbejde med. 
Alle er glade og positive til både træning og 
kamp. det bliver en spændende tid, holdet 
går i møde til foråret. der er ingen tvivl om, 
at kampene bliver mere intense, og alle piger 
skal skrue en tand op for deres talent, men 
det kan sagtens lade sig gøre. der er en god 
ro omkring pigerne, og forældreopbaknin-
gen er stor. 

Samling på midten i Haderslev-kampen

U17 Piger Vest (1998-99) - Forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 AC Silkeborg 10 7 3 0 33-10 24
2 Vejle B 10 7 2 1 42-9 23
3 Dybbøl IU 10 7 1 2 34-21 22
4 FC Horsens/Hedensted IF 10 3 0 7 15-40  9
5 IF Lyseng 10 2 1 7 9-18  7
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der skal lyde en tak til de forældre, som indtil 
videre har hjulpet med sociale arrangemen-
ter samt med at finde sponsorer, så pigerne 
kan blive ens klædt på til foråret.

Anne Thomsen
holdleder

 

 U-14 piger (årgang 2002)
 
For det første vil jeg sige, at årgang 2002 
piger er et superhold på banen, men et hold 
i verdenseliten på det sociale plan både på 
og uden for banen. 

Vi startede foråret 2015 med at spille en 
årgang over vore egen (altså mod årgang 
2001) - det vil sige, vi spillede u-14 A. det 
gik rigtig godt på det spillemæssige plan. 
det var en lille omvæltning at gå fra 8- til 
11-mands, men vi endte med at blive nr. 3, 
hvilket må siges at være ok.

I Påsken var vi i Holland til Holland Girls Cup 
med to hold, og det blev en kæmpe suc-
ces. Førsteholdet blev vinder af stævnet, og 
andetholdet blev nr. 4, efter at de tabte på 
straffe. Så på turen hjem var der meget lyd 
på pigerne…
Men den ting, der var trænerens højdepunkt 
ved stævnet, var ikke, at vi vandt (selvfølge-
lig var det lækkert), men efter en semifinale 
mod andetholdet, hvor vi var meget presset, 
var det en af ”Alfa- hunnerne”, der samlede 
holdet og stillede sig i midten og undskyldte 
over for alle pigerne sin lidt uheldige opfør-
sel på banen i kampen. Hvorefter de andre 
piger fulgte trop. Pigerne blev lige et par år 
ældre og fremkaldte en lille tåre fra træne-
ren…

I efteråret 2015 spillede vi i u-14 Vest, hvilket 
blev en blandet pose bolsjer. 
Vi startede med deltage i Vildbjerg Cup, hvil-
ket blev en lille resultatmæssig skuffelse.

U-17 piger
Bagest fra venstre: Sarah Malmqvist, Caroline Cramer, Cecilie Christensen, Rikke Troelsen, Frederikke Kri-
stiansen, Signe Riis, Anni Skovgård, Laura Saugaard og træner Kian Bruusgaard.  Forrest fra venstre: Eline 
Gernow, Sofie Karlskov, Freja Riisberg, Sofie Riis, Katrine Stald, Freja Dørr, Malu Mølgaard og Odny.
Fraværende: Evita Grønvold, Laura Schytte, Rikke Hansen, Mille Glenstrup og Vanessa Thygesen.   

U17 Piger Mester (1999-00) Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Esbjerg fB 8 6 1 1 23-8 19
2 Vejle B 8 5 0 3 30-13 15
3 NRUI-Varde 8 4 1 3 19-20 13
4 Dybbøl IU 8 4 0 4 29-19 12
5 Haderslev FK 8 0 0 8 1-42 0
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Vi var i efteråret hårdt ramt af skader, og det 
kunne ses på vores resultater i u-14 Vest. Vi 
tabte syv af de første otte kampe og spillede 
en enkelt uafgjort. de to sidste kampe blev 
noget helt andet. Vi kunne stille i stærkeste 
opstilling, da vi endelig var skadesfri, og det 
gav to sejre. Så tanken er nærliggende: Hav-
de vi kunnet stille i stærkeste opstilling også 
i de i de første kampe, var vi næppe endt på 
en sjetteplads tre point under stregen. Men 
facit er altså, at vi rykker ned i Mester i for-
året 2016.

Vi var også med i Pokalen, hvor det blev til 
to sejre og hvor vores 1/8 finale først spilles 
i april 2016.
Så vores mål for foråret 2016 er enkle: Vi skal 
vinde Pokalen, og vi skal vinde u-14 Mester 
og blive jysk mester, så vi er klar til at spille 
u-15 Vest efter sommerferien 2016.
  
Troels Troelsen

     
     
  

  

U-14 piger
Bagest fra venstre: Mathilde Dam, Tanja Kristoffersen, Ida Jakupi, Sofie Vinther, Sophia Andersen, Marie 
Kjølhede, Sara Andersen, træner Troels Troelsen
Forrest fra venstre: Laura Andersen, Ida Larsen, Emma Jacobsen, Julie Lauenstein, Sarah Bertelsen, Emilie 
Prüsse

U14 Piger A (2001) 11M - Forår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 AC Silkeborg 10 9 0 1 55-8 27
2 Team 10 10 9 0 1 49-9 27
3 Vejle B 10 6 0 4 45-18 18
4 Hørning IF 10 4 0 6 18-43 12
5 Team Midtjylland 10 1 1 8 9-67  4
6 FC Horsens 10 0 1 9 6-37  1

U14 Piger Vest (2002) 11M - Efterår 2015

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Kolding B 10 8 0 2 26-9 24
2 Tarup/Paarup IF 10 7 1 2 43-16 22
3 Varde IF 10 5 1 4 21-18 16
4 Hatting/Torsted 10 3 1 6 18-32 10
5 AC Silkeborg 10 1 4 5 9-15  7
6 Vejle B 10 2 1 7 12-39  7
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U-11 og U-13 piger

Vi lykkedes med at stille et u-11 pigehold 
(årgang 2005) i efterårets B-række. Ved fem 
ministævner spillede holdet i alt 10 8-mands 
kampe mod Team HeG, Give Fremad, Heden-
sted 2, engum og Rask Mølle.

I foråret havde vi ud over de årgang 
2002-piger, der spillede u-14, også et hold 
med i en lille B-række med kun tre kampe, 
hvor det lykkedes os at slå Brædstrup.
I efteråret fik vi med en mindre forsinkelse 
efter spillerfrafald stablet et hold på benene 
til deltagelse i u-13 pige 1 rækken (årgang 
2003). det lykkedes os at få gennemført seks 
kampe med en fjerdeplads til følge.

U-12 og U-13 piger på VIES 
d. 27.-28. feb./1. marts var u-12 og u-13 
pigerne på VIeS, hvor vi havde en superhyg-
gelig weekend.
der var løbetur om morgenenm, indendørs 
fodboldturneringer og 2 fodboldkampe.
Vi havde masser af hygge, ligesom der blev 
lejlighed til at fejre julie lauenstein og julie 
Iversens fødselsdage.
Vi fik superdejlig mad, og Claus kom og var-
mede kakao til os en aften.

Troels Jens Mie og Jytte

U-12 og U-13 piger i Holland
Vejle Boldklub havde to hold med til Holland 
Cup 2015 i påsken, og de havde stor succes 
dernede. 
det ene hold gik ubesejret igennem stævnet 
og løb med førstepladsen og dermed poka-
len. det andet hold kom hjem med en flot 
fjerdeplads, efter at være blevet slået ud af 
turneringen i semifinalen af deres egne hold-
kammerater. 
da Holland arbejder med et andet regelsæt 
ang. kvartalsspillere, så var det muligt at låne 
to spillere fra årgang 2001, som til daglig 
spiller u-15 M. Så stor tak til Freja og Rikke. 
derudover skal der ligeledes lyde en stor tak 
til spillerne fra Hover, lindved og Thyregod 
for at ville træde til, så vi kunne stille med to 
11-mands hold. 
Alle pigerne havde en supergod tur med 
masser af oplevelser, fodbold, højt humør og 
nye venskaber. 

Troels, Jens, Mie, Jytte

Der hygges på VIES

U13 Piger B (2002) TT (3 k.) 8:8 Forår

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Hedensted IF 3 3 0 0 27-5 9
2 FC Horsens 3 2 0 1 9-4 6
3 Vejle B 3 1 0 2 7-12 3
4 Brædstrup IF 3 0 0 3 4-26 0

U13 Piger 1 (2003) 8M - Efterår 

Kampe, mål og point

 K V U T  Score Point
1 Engum UI 10 9 0 1 48-7 27
2 Ammitsbøl SG&I 10 7 0 3 25-14 21
3 Firehøje IF 10 6 1 3 27-16 19
4 Vejle B 10 4 1 5 12-23 13
5 Vinding SF 10 3 0 7 14-24  9
6 Bredballe IF 10 0 0 10 0-42  0
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De to VB-hold mødes på kunstgræsset i semifinalen
ved Holland Cup

Troels hygger sig med pokalerne på vej hjem 
fra Holland

U-13 piger
Bagest fra venstre: Træner Jens Berg, Mathilde K. Dam, Tanja L. Kristoffersen, Ida Larsen, Ida Jakupi, hold-
leder Jytte L. Rasmussen  
Forrest fra venstre: Amalie Fruekilde, Celina Setnik, Merle Malberg, Julie Berg, Katrine Lautrup, Neja 
Vangsgaard, Josefine Christensen 
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U-9 piger og U-10 piger
 
Så er endnu et år gået med en flok super 
piger, der bygger på hver gang.
Vi har spillet flere indendørsstævner med 
mange fine resultater. Selv om vi ikke har 
vundet hver gang, er pigerene altid gået fra 
stævnerne med et megastort smil på læber-
ne. 
Fra d. 05.-07. juni deltog pigerne i Madsby 
Pige Cup . det var første gang for nogle af 
pigerne, at de skulle til et overnatningsstæv-
ne, så der var et par sommerfugle i nogle 
maver, men det tog pigerne i stiv arm og kla-
rede 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 med rigtig mange 
vundne kampe. en god og lærerig weekend.

I turneringen gik det meget fint for vores 
u-8/u-9, som gik ubesejret igennem, og 
u-9/u-10 gik det også godt for. de aftaler, vi 
laver, holder I og bruger de ting, vi træner 

i kampene. det er dejligt, når en af jer lige 
laver en pull push, en step over eller et cut 
i kampen! 
Vores store fokus har været at holde plad-
serne, og det er I blevet så gode til, at andre 
hold roser jer, når vi er ude. Super, piger!
Sidste stævne inden sommerferien var VB 
Cup, og også her viste pigerne herligt humør 
og fin fodbold, og det blev til en førsteplads 
for u-8 pigerne
efter en veloverstået sommerferie tilmeldte 
vi et hold i u-9A og et i u-10 A i turneringen, 
så de kunne blive matchet lidt bedre. og det 
har givet pote. Begge hold viser rigtig flot 
sammenspil og hjælper hinanden på banen.
Vi har også været boldpiger et par gange for 
vores 3F kvinder i VB-Parken. 
Alt i alt er det et meget fint kuld pigespillere, 
der her er på vej frem.
Til slut en stor tak til alle forældre for flot 
opbakning både til pigerne og underteg-
nede.  
  
Troels og Jens

U-11 piger
Bagest fra venstre: Træner Jens Berg, Josefine D. Christensen, Celina Setnik, Merle Malberg, 
Finja Knauf, Katrine Lautrup, holdleder Lone Berg
Forrest fra venstre: Anna Mai Schau, Sophie Amalie Sørensen, Lea Faltum, Lærke Berg, Helena 
Thorup, Sofie Ipsen, Naja Vangsgaard
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U-10 piger
Bagest fra venstre: Assistenttræner Lene Hauge, Caroline Flytlie, Katrine Madsen, Louise Linnemann, træ-
ner Troels Troelsen
Forrest fra venstre: Sofie Nøkkentved, Josefine Andreasen, Naya Hauge, Ida Kanstrup, Lea Troelsen

U-9 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Melanie Madsen, Johanne Alling, Nicoline Madsen, Sofie Jensen, 
assistenttræner Pia Graakjær
Forrest fra venstre: Cecilie Setnik, Freja Rasmussen, Frederikke Graakjær, Alberte Løkkegaard, Frida Larsen
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 VB-Cup

VB Cup: 126 hold til fodboldfest i 
VB Parken

VB var atter i den sidste weekend inden 
sommerferien vært for det store ungdoms-
stævne, kia VB Cup. lørdag dystede 70 hold i 
kia VB Pige Cup, mens 56 drengehold søndag 
indtog scenen til kia VB drenge Cup.
Pige Cup’en blev afviklet for fjerde gang, 
mens drenge Cup for anden gang var bygget 
ovenpå, og heldigvis har vi kunnet konstate-
re, at mange klubber ser det som anledning 
til at markere en god afslutning på sæsonen, 
inden de unge spillere sende op til en ældre 
årgang.
Mens pigerne ikke undgik en ordentlig skylle 
over middag, blev drengestævnet afviklet i 
det dejligste sommervejr.
der blev dystet i fem- og ottemandsfodbold, 
og de jyske og fynske hold gav hinanden 
masser af drabelige opgør.
Mange frivillige klubfolk var i sving med fløj-
te og andre officialgøremål, mens VB’s Ven-
ner havde forrygende travlt med at servicere 
køen af gæster i cafeteria og pølsebod. en 

sådan dag gælder det om at forene alle gode 
klubkræfter, og også Niels Bisp og Morten 
Haastrup fra VB’s divisionshold kom og tog 
en tørn med fløjten.
Stævneudvalget ser med tilfredshed på, at 
VB Cup’en er blevet til en voksende tradition. 
VB Parken tager sig allerbedst ud, når den 
summer af liv, og samtidig kan vi generere et 
ikke ubetydeligt beløb til amatørafdelingen. 
og selvfølgelig bliver der også VB Cup igen 
i 2016!

Vinderne af de enkelte rækker blev: 
Piger:
U-8 A: VB. U-8 B: Fredericia KFUM 2
U-9 A: HOG Hinnerup 1. U-9 B: Ubberud IF
U-10 A: Harte G&IF. U-10 B: Bryrup IF
U-11 A: ATI. U-11 B: Kolding B
U-12 A: Strib IF. U-12 B: Vinding SF
U-13 A: Skovbakken. U-13 B: BKF Kolding IF
Drenge:
U-8 A: Kolding IF. U-8 B: Vejlby IK
U-9 A: Gauerslund IF. U-9 B: Vamdrup IF
U-11 A: Lyseng. U-11 B: Måbjerg

Ole Kristensen

Vinderstatuetterne beundres
 

Jakob Thygesen fra VB’s bestyrelse tog også en tørn 
med fløjten

Fra DBU Jylland var lejet en oppustelig bane, som 
var et stort hit mellem kampene
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samarbejdspartnere

3p Logistics

a/s sportConcept International

aC el-installation aps

add-On products aps

alko print a/s

allan Hansen automobiler a/s

alm. brand

amstrup skilte

amU Center tUC syd a/s

anders andersen's rengøring

andersen partners, advokatpartnerskab

arbejdernes Landsbank

artusbyg a/s

at biler a/s

atea

aUtOHUset VesterGaard

aV-Center

b.e.G. danmark aps

b2b supply

bagger-sørensen Invest a/s

banknordik

basF a/s

benett

biblioteksmedier a/s

billund trav

birkemose Golf Club

blite a/s

boligbutikken Vejle aps

bone's restauranter a/s

brdr. plagborg aps

bredballe Have- Og anlægsservice 

brF Kredit a/s 

bsm reklame

bt rengøring V/ birgitte thychosen

bøje & brøchner a/s

Cafax Horsens

Cafe Wing aps

Caféen - den Gamle arrest aps

Campus Vejle

Care4Life

Carlsberg danmark a/s

Carrier denmark a/s

Casino munkebjerg og munkebjerg 

Hotel

Catering engros a/s

Caverion

Codan Forsikring

Codex advokater

Colliers International danmark a/s

Comwell Kellers park p/s

Conrad Café

dagli'brugsen Ødsted

dan Cake a/s

danbolig

dansk Firmapension

dansk Kabel tv a/s

dansk Ventil Center a/s

danske bank 

danske stenhuggerier a/s

deCasa

deloitte statsautoriseret revisionspart-

nerselskab

den jyske sparekasse - Vejle

den rullende Cykelsmed

dGI-Huset Vejle

digitalhuset

din elektriker 

domea Vejle-børkop

ejner Hessel a/s

ekspert renseriet
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emtelle scandinavia a/s

entreprenørfirmaet Østergaard, Vejle 

a/s

erhvervsakademiet Lillebælt

eUrOpCar a/s

eY p/s

Falks Flytteforretning aps

Fary Lochan destilleri a/s

Feel Home Hygebjerg

Filskov Kro

Flammen

Forsikringsselskabet Vejle brand af 

1841g/s

Forzabikes.dk

Fotografen v/ bo nielsen

Free-Form a/s

Frk. Lækkermås event

FrOm Grafisk

Frøs Herreds sparekasse

FrØstrUps

Fysioplan aps

Fængslet

Føtex Vejle

Gamstdanplant

Give elementfabrik a/s

Give Open air

Global solutions a/s

Handelsbanken Vejle afdeling (7635)

Hans Laursen Optik a/s

Harry andersen & søn a/s

Heidis bier bar

Henriksen bøger & papir

Hetek aps

Hobby Caravans

Hoka tæpper & Gulve aps

Holmris

Holtum data a/s

home Vejle

Hospitech a/s

Hotel Hedegaarden a/s

Hotel Vejlefjord

HtH Køkkenforum

Hummel a/s

Hundsbæk & Henriksen a/s, rådgivende 

Ingeniører

Høj el & automation aps

Iba International business academy

Idé-Kemi aps

Ingvard Christensen aps

Isabella a/s

Itd

jansson Gruppen a/s

jelling musikfestival

jelling naturkød

jemaC KOmmUnIKatIOn

jerlev Kro

jeVI a/s

jmC a/s, svane Køkkenet, Vejle

jobcenter Vejle

jr maskincenter 

jtt Conveying a/s

jysk erhvervsrengøring aps

jysk fynske medier

jyske bank a/s Vejle

K.G. Hansen & sønner a/s

Karina blomster

Ke-Gruppen

Kiropraktor Lilly schmidt davidsen

Kolding Gokartcenter aps

Kolding Golf Club
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Kontorkompagniet - mogens daarbak

Kop & Kande Give eL

Kraft biler erhverv a/s

Kristian skovbo events

KsL Grøn service a/s

Kypergården Vejle aps

Køreskolen bK Vejle

Lalandia billund a/s

Langhoff promotion a/s

Lantmännen mills

Ld Handel & miljø a/s

Lemminkäinen a/s

LH Uni Gulve a/s

Lido Fitness

Lifa a/s

Lindved el a/s

Lokalavisen Vejle

Loyalty Factory

Lumiere a/s

LV sikring

maersk training esbjerg a/s

martinsen a/s

maxpower

mb solutions a/s

medarbejderne

mediaboost V/ Lene brøndum

mediegruppen reklamebureau a/s

meny Kaffe Kolding

metsÄ tIssUe

middelfart sparekasse

murermester anders bove`aps

musikteateret Vejle

mølgaard Invest aps

mølholm Vin & Kolonial V/ Claus Fahlen

niels Ærø malerentreprise aps

nisgaard & Christoffersen a/s

nordea bank danmark a/s

nordea Liv & pension

nordic rentals Holding a/s

nykredit 

Ok a.m.b.a.

Ok snacks a/s

Ok+ bredballe

p.a. andersen & sØnner

palle Iversen a/s jern & staal

palles bageri

pandOra jewellery UK Ltd

panter rejser

petrowsky a/s

poul Iversen menswear a/s

preben jørgensen Huse a/s

profilrekruttering aps

prOprOCUrement

pWC

Quattro Clinic

Quick Info

r2 Group a/s og r2 agro a/s

raunstrup tømrer a/s

reKLametanKen

rené Lauritsen a/s

renseriet.com

resen mobiltek

restaurant Golfen Fællessletgård

restaurant Vedelsborg

restaurant Vindinggaard

sadolin Farveland 

sannes malerforretning a/s

scandic Hotel  Vejle

sGb2b

share It



sinatur Hotel Haraldskær

skala ejendomme

skiltestedet Vejle aps

sKOV advokater

skovdal Kro a/s

software design v/ allan pedersen

sole minkfoder a/s

spar nord bank a/s spar nord Vejle

speakloud

sport24

sports pharma a/s

staCK-CUp

stark superbyg Vejle

strib Grønt

subway restaurant, Vejle aps

super dæk service - Vejle aps

svends autolakering aps

sydbank a/s

syddansk erhvervsskole Vejle

sØr motivation

tantec a/s

taVerna Hellas

tCr Vejle aps

tegllund a/s

teknikgruppen

telenor erhvervscenter

th. Udengaards metalstøberi a/s

the new Cat pub

thomas tømrer

tip-top tæpperens

tornbjerg schou aps

torVehallerne

treFOr a/s

triscan a/s

tulip Food Company

tøjeksperten Vestergade

tømrerfirmaet Karsten Høgsborg aps

tømrermester tommy andersen aps

tømrermesteren søren bak aps

tørring VVs & pejsecenter a/s

UIV a/s

Universal transport & Flytteforretning 

aps

Vasegårdens Klinikker

Vedro aps

Vejle byg & montage aps

Vejle Idrætsefterskole

Vejle Kommune

Vejle Kommune, erhvervsudvikling

Vejle turisttrafik aps

Vejle Vulkanisering

Vestervang maskinværksted a/s

Vinding Gruppen a/s

Vingsted Hotel & Konferencecenter

VInObLe

Vognmand Knud Gade a/s

Vr travel

aalborg portland a/s

Århus jernbane apotek v/ bent Hou-

gaard



VILD MED VAND

AUGUST

MUNKEBJERG HILL CLIMB

AUGUST

POST DANMARK RUNDT

AUGUST

SEPTEMBER

SPOTLIGHT

OKTOBER DECEMBER

VEJLE ÅDAL ½ MARATON JULEMARKED PÅ TIRSBÆK GODS

OPLEVELSER I VEJLE OG OMEGN

 MAJ

JELLING MUSIKFESTIVAL EVENTYR PÅ GODSET

JUNI JULI

VIKINGEMARKED I JELLING

  – din indgang til oplevelser i Vejle og omegn oplev.vejle.dk og      /vejlekommune

Dette er kun et lille udpluk af de mange oplevelser og events, der finder sted i Vejle og omegn.  
På www.oplev.vejle.dk og facebook fortæller vi om aktiviteter og events – på oplev.vejle.dk kan du 

også finde information om strande, skove, foreninger og meget andet.
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samarbejdspartnere
Vejle  Boldklub - Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i VB 
Parken 26. august 2015

efter at Gert eg vanen tro var blevet valgt 
som dirigent, kunne formand knud engedal 
udtale mindeord over VB’erne karsten lund, 
og Claus ”eT” Therkelsen, som begge var 
afgået ved døden det forløbne år.
I sin beretning kunne engedal glædeligvis 
konstatere et årsresultat på + 25.000 i for-
hold til sidste års underskud på 180.000.
Formanden kom i øvrigt ind på rekonstruk-
tionen af mikroakademiet, en tre årsplan 
for pige-/kvindesektoren samt introduktion 
af ny hjemmeside. det har været en succes 
med indførelse af fredagstræning for ung-
dom mod betaling, ligesom også VB Cup 
med 126 deltagende hold havde givet et fint 
overskud.
der blev fra formandens side udtrykt tilfreds-
hed med VB’s Venners forpagtning af cafe-
teriet. 
det, der ikke ganske var lykkedes det for-
løbne år, var frigørelse af bestyrelsesmed-
lemmerne fra den daglige drift, ligesom 
tilførelsen af sponsorater ikke var helt til-
fredsstillende. Spillesæt til alle fra u-5 til 
u-12 var dog lykkedes at få i hus med Frøs 
som sponsor.
engedal kunne samtidig beklage den lang-
somme udvikling mht. en forbedring af 
banekvaliteten i VB Parken.
Formanden sluttede med at takke besty-
relseskolleger, afdelingsledere, trænere og 
holdledere, kridtholdet, Årsskriftudvalget, 
VB’s Venner og old Boys for indsatsen.

Henriette eskildsen fra bestyrelsen efterlyste 

mere hjælp bl.a. fra forældreside i det dag-
lige. der mangler hænder!

I sin gennemgang af regnskabet kunne kas-
serer jakob Thygesen fortælle, at plusset 
i regnskabet kunne føres tilbage til stram 
udgiftsstyring, store besparelser samt alter-
native indtægter og tilskud.

der var ingen indkomne forslag, men besty-
relsen foreslog selv en nedsættelse af kontin-
gentet for ungsenior og for oldboys, der ikke 
spiller kampe.
efter en debat blev det op til bestyrelsen at 
afgøre forslagets videre skæbne.

knud engedal, Henriette eskildsen og Peter 
Hansen genvalgtes til bestyrelsen, som der-
udover bestod af Bo Harder, jakob Thyge-
sen og kern lyhne. Sidstnævnte trak sig dog 
senere pga. manglende tid.
jesper Bech Sørensen blev suppleant, jens 
ejnar Gammelgaard revisor og Mads Peter 
Nielsen revisorsuppleant.

Peter Hansen og Kern Lyhne lytter til formandens 
beretning

VB’s amatørbestyrelse: Bo Harder, Jakob Thygesen, Knud Engedal, Peter Hansen, Kern Lyhne, Henriette 
Eskildsen
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Vejle Boldklub i sammenhold og på vej frem

efter sidste års syv krisedage, som truede sel-
ve eksistensen af den til næste år 125 årige 
traditionsbårne klub, så har året 2015 været 
året, hvor der igen er skabt ro omkring klub-
ben samtidig med en støt sportslig udvikling 
og et stærkere samarbejde mellem amatør- 
og eliteafdelingen.
 
Netop samarbejde er nøgleordet i dette år og 
i de kommende for klubben. Vejle Boldklub 
har brug for alle mand. Alle de hænder, som 
kan bidrage til, at klubben igen kan nærme 
sig sin rette plads, nemlig på danmarks fine-
ste fodboldscene, Superligaen. Så superliga-
brølet igen kan runge i Nørreskoven med 
fyldte tribuner som i sæsonen 2008/09, hvor 
gennemsnittet nåede hele 6.500 medlevende 
tilskuere, når de røde tørnede ud til kamp på 
Vejle Stadion.
 
efter redningen sidste efterår blev der ned-
sat forskellige udvalg i klubben. Alle som et 
havde de til formål at styrke organisationen 
og sikre, at de rette kompetencer var til ste-
de i hvert eneste udvalg. efter det første år 
kan vi konstatere, at dette set up har virket 
efter hensigten.
 
det sportslige udvalg har sikret en klub, som 
på trods af ærgerlige nederlag i efterårets to 
sidste kampe stadig kan skimte de tre plad-
ser, som giver adgang til det forjættede land. 
en konkurrencepræget spillertrup, hvor 
målet samtidig er at forstærke truppen i de 
kommende transfervinduer således, at vi får 
færre udfald i kampene.
 
Salg-/eventudvalget har været udfordret 

af de eftervirkninger, den usikkerhed, som 
klubben befandt sig i sidste efterår, måtte 
give, men der arbejdes nu på at finde det 
rigtige set up, som understøtter de stærke 
salgs- og sponsorressourcer, som befinder sig 
i klubbens administrationslokaler på Vejle 
Stadion. klubben har et stort og stærkt spon-
sornetværk. et netværk i Superligaklasse. 
dette skal udbygges og vedligeholdes endnu 
bedre i fremtiden. Vi vil være endnu bedre. 
det bliver vi sammen.
 
Vejle Boldklub elite og Vejle Boldklubs ama-
tørafdeling har igennem hele året haft kon-
struktive, positive og fremadskuende møder, 
og netop disse møder giver stor glæde i hele 
klubben. 
Vi står stærkere på værdibarometeret end 
længe. Sidste års forskrækkelse har vækket 
Vejle Boldklub-hjertet i de fleste mennesker, 
som har kærlighed til og magiske minder fra 
klubben i Nørreskoven.
 
Vejle Boldklub er langsomt, men sikkert på 
rette vej. den vej fortsætter vi kun på, hvis 
alle bakker op, træder til og hepper på Vejle 
Boldklub. 

Så med det in mente glædelig jul og godt 
nytår til alle - herunder fans, sponsorer, 
øvrige samarbejdspartnere og ikke mindst til 
vores trofaste fanklub The Crazy Reds, som 
på flot vis har støttet klubben i hele året, 
hvor de samtidig i september kunne fejre et 
flot 20 års jubilæum!

Brian Kristensen
Direktør

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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det er tirsdag eftermiddag. det er et par 
dage siden, VB spillede sidste kamp i efter-
årssæsonen, og der er travlhed på sportsche-
fens kontor. Cheftræner klebér Saarenpää er 
forbi til en snak, og kort efter dukker også 
ass.træner Søren Vie Clausen op. jens Ør-
gaard ringer – snart efter Peter Sørensen. 
u-19 holdets træner kim engstrøm stikker 
ligeledes hovedet ind..
knapt har bolden rullet for sidste gang, før 
arbejdet med optimering af spillertruppen til 
foråret for alvor tager fart.

”ja, det er en travl periode,” smiler Steen 
Thychosen, som 21. oktober 2014 kunne 
sætte sig i sportschefens stol som afløser for 
Mads Bro Hansen.
”På en almindelig dag som i dag efter sæso-
nens afslutning er der vel syv-otte agen-
ter, der ringer mig op og tilbyder spillere. 
I morgen er det så en syv-otte nye. de sen-
der videomateriale etc., men jeg vil altid se 

evt. emner live, før jeg træffer en bindende 
aftale.
der kan være ganske enkelte undtagelser 
med en udenlandsk spiller – som fx i år med 
Charles de Souza – hvor vi tager en chance og 
laver en lejeaftale kun ud fra videomateriale 
o.a. Men normalt vil vi altid selv overvære 
spillerne i kamp først.”

Steen Thychosen påpeger, at det ikke altid er 
lykken med spillere uden for europa. ”Afri-
kanske og sydamerikanske spillere kan have 
så anderledes en kultur og en så divergeren-
de fodboldopfattelse, at de kan være svære 
at integrere.”

Sportschefen anfører, at han i kraft af sine 
mange år på trænerbænken i Fredericia samt 
de utrolig mange kampe, han overværer, dels 
på TV, dels live – VB har ikke noget scouting 
beredskab - selv har et indgående kendskab 
til 1. division, u-19 liga og reserveholdene.

”Forarbejdet ligger uden for transfervinduerne”

På andet år sidder Steen Thychosen i sportschefens kontor. 
Her fortæller han om sit arbejde.

Af: Ole Kristensen

Steen Thychosen i chefstolen
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”I den situation, vi er i nu, hvor vi bejler til 
en topplacering i 1. division, er 2. division og 
dS ikke så interessant for os. Her finder vi 
næppe spillere, der kan gå ind og forstærke 
vores trup.”

Herudover har Steen Thychosen et udbredt 
agentnetværk overalt i de relevante lande. 
”jeg har en 10-12 agenter, jeg har tæt kon-
takt til. Alle er nogle, som jeg har mødt per-
sonligt og har fuld tillid tid. der er heller 
ingen, der har skuffet mig. derudover har 

jeg et godt kendskab til folk i de øvrige 1. 
divisionsklubber samt i Superligaen. Vi snak-
ker altid godt med klubber som fx FCM og 
Viborg. der kan være spillere i Superliga-
klubbernes periferi, som er interessante for 
os. Så selv om mange fans synes, sportsche-
fernes arbejde er mest spændende, når vin-
duet er åbent, så ligger alt forarbejdet altså 
uden for vinduerne, hvor al den grundige 
research skal gøres.”

VB har et sportsudvalg bestående af medlem-

Steen Thychosen i sin aktive karriere
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mer, som tillige alle sidder i elitebestyrelsen. 
”jeg har møde ca. hver femte-sjette uge med 
sportsudvalget, hvor de bliver opdateret om 
såvel divisionshold som u-17 og u-19 liga-
trupperne. det er god og vigtig sparring i og 
med, at de jo alle sidder i bestyrelsen, og der 
jo således både er en sportslig og økonomisk 
vinkel.”

den tidligere udlandsprofessionelle Thycho-
sen ser med tilfredshed tilbage på sit første 
år i sportschefens sæde.
”jeg synes, vi har en spændende trup, 
en udviklingstrup. Men vi mangler et par 
”gestandene Spieler”, anfører ex-Gladbach 
og lausanne-spilleren og kan med dette og 
andre udtryk ikke løbe fra sin tid i tysk og 
schweizisk fodbold.
”Målet er stadig inden for en fireårig perio-
de, at ca. 50 % af spillertruppen skal være af 
egen avl. Men meget afhænger jo af vores 
position. Med vor placering i den næstbed-
ste række vil vi ikke kunne holde på de stør-
ste talenter, hvilket vi jo fx ser i spillere som 
Patrick Banggaard, jeppe Andersen, Mads 
døhr og oliver Thychosen, som vi har måt-
tet afgive til højere rangerende klubber. 
omvendt vil 1. division være en fin udvik-
lingsplads for andre oprykkede u-19 spillere.

Generelt vil sportschefen karakterisere det 
forløbne år som ”veludført arbejde”. 
”For et år siden lå vi tredjesidst. det er nu 
vekslet til en plads lige i hælene på tophol-
dene. dertil kommer, at vi over sommeren 
måtte skille os af med en række af de mere 
løntunge spillere og erstatte dem med yngre 
og billigere kræfter.
efteråret har været lige knapt godkendt, og 
nogle præstationer undervejs har ikke været 
gode nok. Vi har vundet ni kampe, hvilket er 
tilfredsstillende, men vi har tabt for mange 
kampe og lukket for mange mål ind. Men 
kan vi få en god start på foråret og måske få 
maxpoint i de sidste tre kampe i anden tred-
jedel, så kan vi godt spille med om oprykning 
til sidst.”

På spørgsmålet om eje contra leje er sports-
chefens holdning klar:
”Vi vil altid helst eje vore spillere. Når det så 
er sagt, kan det være fornuftigt at leje sig ud 
af et aktuelt problem. og på den ene eller 
anden måde vil vi søge at komme styrket ud 
af transfervinduet – med respekt for de øko-
nomiske realiteter.”

At det kan være en hårdt job at bestride, 
blev eksemplificeret, da Steen Thychosen tid-

ligere samme dag havde måttet meddele to 
af truppens spillere, derrick Nissen og Hakan 
Redzep, at de ikke fik deres udløbende kon-
trakt forlænget.
”jeg har heldigvis et godt forhold til alle 
spillere, og en afsked – hvor hård den end 
måtte være – foregår på en kærlig måde. For 
to unge spillere med tiden og mulighederne 
foran sig er det aldrig så slemt, som hvis det 
er en spiller på 26-27 år, som må erkende, 
at fuldtidskarrieren måske er forbi. det kan 
være hårdt. Men generelt har jeg det fint 
nok med det – det er en del af gamet. og 
vi søger altid at hjælpe spillere fornuftigt 
videre via vores netværk.”

Slutter en travl Steen Thychosen, inden fru 
Helle i forkontoret stiller en ny telefonsam-
tale ind til ham…

Faktaboks

Steen Thychosen
Fødselsdato: 22. september 1958  
Fødested: Vejle 
Position: Angriber 
Nuværende position: 
Sportschef i Vejle Boldklub 
Som aktiv:
ungdom: 
Vejle FC, VB 
Senior:
1977-1978 VB (252 kampe i alt)
1978-1981 Borussia Mönchengladbach
1981-1983 Racing White
1983-1985 VB
1985-1989 lausanne Sports
1989-1992 VB
landskampe:
2 A, 7 u-21, 33 u-19, 2 u-17
Øvrig fodboldkarriere: 
Vejle Boldklub træner 2003
FC Fredericia ass.træner 2007-2013
FC Fredericia midlertidig træner 2013
FC Fredericia ass.træner 2013-2014
Vejle Boldklub chefscout 2014
Vejle Boldklub sportschef 2014-
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The Crazy Reds 2015

Vejle Boldklubs officielle fanklub
THe CRAZY RedS har haft et begivenhedsrigt 
2015. Først som aktiv deltager fra tribunen 
i forårets overlevelseskamp på banen, mens 
efterårets store højdepunkts var fanklubbens 
20 års jubilæum i september. Begivenheden 
blev fejret over flere dage i og omkring Vejle 
Stadion. 
Formandsskifte
efter mere end fire år som formand for The 
Crazy Reds gik Mads Hansen af ved general-
forsamlingen i august. Mads Hansen blev for-
mand for fanklubben i foråret 2011 og har 
været meget igennem med foreningen, men 
for at hellige sig familien valgte han træde 
tilbage denne sommer. Ved generalforsam-
lingen i august takkede de fremmødte Mads 
Hansen for det store arbejde, han gennem 
årene har lagt i fanklubben. Mads Hansen 
lovede at fortsætte med at hjælpe i det 
omgang, tiden tillod det. Ny formand blev 
Brian jørgensen, der også sad som formand, 
inden Mads Hansen kom til. Brian jørgensen 
har en lang fortid som bestyrelsesmedlem i 
fanklubben og står i spidsen for en ti mand 
stor bestyrelse inklusiv en suppleant. 

Jubilæum
Årets største begivenhed i fanklubben var 
markeringen af The Crazy Reds 20 års jubi-
læum den 18. september. jubilæet startede 
med en gratis bustur for medlemmer til VB’s 
udekamp mod Silkeborg IF på Mascot Park 
torsdag den 17. september. VB vandt kampen 
2-0, og opbakningen til holdet var stor fra 
udebaneafsnittet. lørdag 19. september var 
der aktiviteter fra morgen til aften i Grave-
sen Corner på Vejle Stadion. Først med recep-
tion for medlemmer, tidligere medlemmer, 
spillere, ledere og ansatte i VB samt øvrige 
danske fodboldfanklubber. Receptionen var 
besøgt af små hundrede mennesker. Senere 
på eftermiddagen var der opvisningskamp 
på Vejle Atletik Stadion, hvor TCR mødte 
et sammensat hold af tidligere VB-spillere. 
kampen endte med en storsejr til VB-spiller-
ne i showkampen. dagen sluttede med fest i 
Gravesen Corner, hvor omkring 75 medlem-
mer var mødt op til fest med live musik.
Vejle Boldklub overrakte fanklubben en 
check på 10.000 kr. Pengene var øremærket 
til stemningsskabende aktiviteter på Vejle 
Stadion. der var ligeledes gaver i form af spi-

VB-fans på endetribunen ved hjemmekampen mod AC Horsens i august
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lertrøjer fra spillertruppen og penge fra de 
tidligere spillere.
Busture
The Crazy Reds fik ikke lige så mange bus-
ser af sted til Vejle Boldklubs udekampe i 
årets løb, som man havde håbet på. Foråret 
begyndte godt med en fyldt bus til premi-
erekampen mod Brønshøj i Tingbjerg. Siden 
dalede interessen for at følge holdet på ude-
bane. det skyldtes blandt andre, at VB fik 
udekampe på hverdagsaftener i Gladsaxe, 
Viborg og Vendsyssel. Forårets sidste ude-
kamp mod AC Horsens blev dog godt besøgt 
i udebaneafsnittet, og stemningen var god.
I efteråret har interessen fra medlemmer-
nes side været meget forskellig fra kamp til 
kamp. Vi havde en bus afsted til kampen mod 
FC Fredericia i efterårsferien og var af sted til 
jubilæumskampen mod Silkeborg, men ellers 
har opbakningen til holdet fra medlemmer-
ne været skuffende. Vi ville gerne bakke op 
omkring hver gang på udebane, men det lyk-
kes ikke i øjeblikket. 
Stemning 
der har været hjemmekampe i årets løb, 
hvor stemningen har været god. Aftenkam-
pen i august mod AC Horsens, hvor VB vandt 
3-0 var super god, men også da holdet vandt 
2-0 i Silkeborg var det tilfredsstillende. Vi har 
store udfordringer med at få alle medlem-
mer med til at bakke holdet op verbalt, og 
det er et punkt, hvor fanklubben kan gøre 
det meget bedre. På stemningssiden har vi et 

godt samarbejde med en gruppe af uofficiel-
le VB-fans, der bakker klubben op verbalt. Vi 
er tilfredse med det samarbejde og håber, at 
flere af vores egne medlemmer i fremtiden 
vil støtte op omkring den vokale opbakning 
til spillerne. den er vigtig for os og klubben.
Vi har i årets løb deltaget i en landsdækken-
de kampagne mod registrering af fans, der 
vil følge deres hold på udebane. det er sket 
med bannere og store flag, da vi gerne vil 
markere, at The Crazy Reds er imod indførel-
sen af away-kort i dansk fodbold.
Gravesen Corner
Andet år med fanklubben i Gravesen Cor-
ner har været en succes. Vi har haft mange 
besøgende til vores arrangementer. Især før 
og efter kampene har mange fans, sponsorer 
og tilskuere været forbi vores lokaler. Cirka 
en time før hver hjemmekamp er en repræ-
sentant for Vejle Boldklubs sportslige sektor 
forbi med startopstilling og info om dagens 
kamp. efter kampene er dagens spiller eller 
MoM i vores lokaler til en uformel snak om 
kampen. Vi er glade for samarbejdet med VB 
og ser frem til et godt 2016.
Fanklubbens medlemstal ligger meget stabilt 
omkring 250. Vi har stabiliseret os herom-
kring efter et par år med faldende medlems-
tal.

Brian Jørgensen
formand The Crazy Reds

The Crazy Reds og øvrige VB-fans skaber stemning under kampen i Bet25 Ligaen mod Næstved den 20. 
august.
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VB's Venner
VB’s Venners afholdt generalforsamling i 
januar. der skete ingen ændringer i bestyrel-
sens sammensætning, som fortsat består af 
Finn Vesterled (formand), Mads Peter Nielsen 
(kasserer), Hans-erik Baungaard (sekretær), 
Ronnie Nielsen, jørgen Potempa, Per Mikkel-
sen, Michael Henriksen og Peter jakobsen.  
Til trods for, at vi tidligere havde annonceret, 
at der ikke ville blive kræmmermarked mere 
på ”Cirkuspladsen”, gik VB’s Venner i samar-
bejde med Nordisk Tivolipark om at forsøge 
endnu en gang i april måned. Her blev det 
store tilløbsstykke linse kessler. Teltet var 
fuldt, og der var lange køer for at få en auto-
graf.  VB’s Venner er i løbende dialog med 
kommunen for at finde en alternativ plads 
til kommende markeder, men på kort sigt ser 
der ikke ud til, at der findes et egnet område.  
Vi blev, for 2. år i træk, kontaktet af Vejle 
Museerne, denne gang om vi ville hjælpe til 
deres ”Mølle & Tylle” arrangement i Bygnin-
gen. det sagde vi ja til, og det blev til et par 
gode aftener, hvor både lokale bands, men 
også Peter Belli og Rock Nalle sørgede for en 
rigtig god stemning og underholdning.  
Forberedelserne til årets Bierfest startede 
allerede i foråret, og da vores konkurrent 
”oktoberfesten” opgav deres fest, var grun-

den lagt til en god fest i dGI Huset, hvor over 
700 Bierfest-gæster festede fra eftermiddag 
til efter midnat.   
det største arbejde består fortsat i at holde 
driften kørende i kiosken og køkkenet i VB 
Parken. der var mange arrangementer, både 
store og små stævner, samt fællesspisninger. 
det er en fornøjelse at se mange mennesker 
i VB Parken. 
det kan dog mærkes på omsætningen, 
at banerne ikke er ok på anlægget. Flere 
kampe bliver flyttet, og da kunstbanen også 
er delvis beskadiget, er der ikke basis for at 
holde åbent i vintermånederne. VB’s Venner 
håber og forventer, at det store arbejde med 
at renovere banerne begynder i 2016.  
VB’s Venner arbejder løbende på indtægtsgi-
vende aktiviteter: der er lavet en ny løbende 
forpagtningsaftale med VB om driften af 
kiosken og køkkenet i VB Parken. Vi skal 
træffe beslutning om Bierfest igen i 2016, 
samt finde et alternativ eller alternativt 
sted til kræmmermarkedet. og ellers må vi 
se, hvad der ellers dukker op. Følg med på 
vores hjemmeside www.vbsvenner.dk, hvor 
vi løbende vil informere om vores aktiviteter.   

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 2015

 

Formålet med seniorklubben er at skabe et 
rum, hvor tidligere spillere og ledere over 
60 år kan mødes en gang om måneden og 
udveksle historier og synspunkter fra deres 
tid i VB.  Aktivitetsmæssigt har året bestået 
af udflugter og foredrag i VB Parken.
I løbet af året er der kommet seks nye med-
lemmer til, så vi nu er oppe på 70 medlem-
mer. de nye medlemmer er: Arne Stockfisch, 
Flemming Serritslev, leon dupont, Frede 
uhrskov, knud Nørregaard og Hans Nico-
laisen.

Generalforsamling 
den 6. januar 2015
der var mødt 53 medlemmer op til general-
forsamlingen.
under formandens beretning henviste 
Robert til VB's årsskrift 2014, hvor klubbens 
aktiviteter er beskrevet. derudover bad 
Robert os mindes Poul erik Bech og Preben 
Hager, som begge var gået bort i 2014.
Preben Birn gennemgik herefter regnskabet, 
som udviste et overskud på kr. 3032,12 og et 
indestående i banken på kr. 19065,16. enkel-
te poster blev gennemgået bl.a. udgiften 
til gaver og blomster. Regnskabet, som var 
underskrevet af intern revisor otto ejsing, 
blev godkendt uden bemærkninger. otto 
blev herefter genvalgt som revisor for det 
kommende år.  

  

Robert nærlæser regnskabet, som Preben Birn fore-
lægger

Herefter var der valg til bestyrelsen, og der 
var genvalg til formand Robert Torntoft, kas-
serer Preben Birn og sekretær Conny laur-
sen.
jørgen Markussen ønskede at udtræde 
af aktivitetsudvalget, og nyvalgt blev ole 
Vedel. ud over ole består udvalget herefter 
af jørn larsen og Iver Schriver.
Festudvalget blev genvalgt med otto ejsing 
som formand og med ole olesen og Gert 
Roland som medhjælpere.
Bestyrelsen havde under indkomne forslag 
lagt op til en kontingentforhøjelse på kr. 100, 
således at det årlige kontingent fremover 
var kr. 200. På bestyrelsen vegne motiverede 
Robert forhøjelsen med, at medlemmerne 
herefter gratis ville kunne få VB's Årsskrift. 
den efterfølgende afstemning viste et stort 
flertal for kontingentforhøjelsen på kr. 100, 
som herefter for 2015 er kr. 200 indeholden-
de et årsskrift.

Aktivitetsmæssigt har der været følgende 
foredragsholdere og udflugter i løbet af 
året:

Januar 2015  
Foredrag ved Preben Thomsen 
Preben fortalte bl.a. om, at han fik sin før-
ste VB-trøje, da han var 6 år og startede som 
målmand i 1948-49 på VB's juniorhold. Han 
kom også ind på højdepunkterne i sin fod-
boldkarriere, hvor han opnåede 141 kampe 
totalt for VB. Han fremhævede bl.a. kampen 
mod B 93 i 1956, hvor 27.000 tilskuere så VB 
vinde 2-1 og sikre sig oprykning til 1. division.   
ud over fodbold kom Preben ind på de man-
ge oplevelser, han havde haft i den civile kar-
riere og de mange steder, han havde arbej-
det. For blot at nævne nogle få: Grønland, 

Bestyrelsen 2015: Conny Laursen, Robert Torntoft 
og Preben Birn 
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kenya, Tanzania og Alaska 

Februar 2015  
Foredrag ved Tommy Troelsen 
Tommy startede med at sige, at han var halv-
vejs bondefanget til at holde foredrag, men 
også at han selvfølgelig kunne lære at holde 
sin mund!!
Impulsen til, at han gerne ville sige noget, 
var, at han på januarmødet havde siddet 
sammen med nogle medlemmer, som hver 
fortalte om, hvad de havde oplevet i VB gen-
nem tiderne. det gav stikordet til, om vi har 
noget klubliv i VB som i gamle dage. Tommy 
gav selv svaret: »jeg tror ikke, vi har noget 
klubliv, vi griner for lidt«. Han opfordrede 
derfor flere i seniorklubben til at fortælle om 
deres fodboldoplevelser.   
de anekdoter, som Tommy herefter fortalte, 
var forskellige oplevelser, som han havde 
oplevet med forskellige danske fodbolddom-
mere.  
Tommy havde også en speciel udgave af en 
VAF-artikel med, som indeholdt historien om 
VB's 100 års jubilæum. Artiklen blev overdra-
get til VB's Museum. 
Tak til Tommy for, at vi fik grinet lidt, og 
opfordringen er hermed sendt videre til 
klubbens medlemmer.

Marts 2015 - Foredrag ved VB's 
Sportschef Steen Thychosen 
Steen indledte med at takke for indbydelsen 
til dette forum, som han først om nogle år 
kan gøre sig fortjent til at blive medlem af. 
VB er hans hjerteblod, og han var ikke i tvivl 
om at sige tak til udfordringen om at blive 
scout og nu sportschef i sin klub efter nogle 
år i omegnen. 
For en sportschef var den økonomiske red-
ning af eliteafdelingen i efteråret 2014 jo af 
stor betydning. der var indført ny struktur 
i prof-afdelingen med direkte kommando-
veje, og vi havde fået en ”ny” træner. der 
var tro på, at VB i den forestående forårs-
sæson hurtigt ville bevæge sig væk fra ned-
rykningsstregen. Indkøb og leje af spillere 
blev overordnet gennemgået, ligesom alt på 
talentsiden så positivt ud. der er rigtig man-
ge spillere omkring u-landsholdene. 
Visionen på længere sigt er, at halvdelen af 
spillerne på eliteholdet skal være af egen avl. 
Steen omtalte endelig mulighederne for 
videreførelse af sit projekt fra Fredericia: 
”Fra bænk – til banen”. der er tale om at 
inddrage unge, som ikke nødvendigvis er 
gode fodboldspillere, i en hverdag, der kan 
fastholde dem i deres uddannelse med side-

løbende aktiviteter. det har været en succes 
i Fredericia. Steen driver projektet sammen 
med sin hustru Helle (administrationschef i 
VB). Vejle kommune og undervisningsmini-
steriet er inddraget, og der satses på, at det 
tilsvarende projekt kan køre på skinner i Vej-
le fra det nye skoleår i 2015.
Steen modtog stor tak for sit indlæg og ori-
entering om den aktuelle spillerstatus m.v. i 
klubben. 

Marts 2015 - Udflugt til BIFortiden 
i Brande
25 af klubbens medlemmer drog hjemmefra 
i snevejr på den sidste dag i vinterhalvåret 
med kurs mod Brande. Her blev vi sammen 
med et tilsvarende antal medlemmer af den 
lokale seniorklub, BIFortiden, budt velkom-
men af formanden, jan Svendsen, som vi bl.a. 
kender fra hans foredrag i VB's Seniorklub 
om brunkulslejerne i Søby, der er beskrevet 
i flere bøger. 
 en særlig velkomst var der til dagens fore-
dragsholder, Helge Sander – tidligere journa-
list, MF, videnskabsminister, borgmester m.m.

Formand Jan Svendsen og foredragsholderen Hel-
ge Sander sammen med Iver Schriver. 
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efter afsyngning af én af de mange klubsan-
ge i den lokale klubs omfangsrige sanghæfte 
indledte Helge Sander med kort at berette 
om sin opvækst i Ørre og skolegang i Aulum 
Byskole, hvor Iver Schrivers far var skolein-
spektør. Allerede i konfirmationsalderen 
gjorde Helge sig bemærket hos redaktionen 
på Herning Folkeblad ved læserindlæg om 
langhårede konfirmander og om behovet for 
udlandsprofessionelle spillere på fodbold-
landsholdet. Faktisk blev han i den anledning 
hyret som assistent på sportsredaktionen, 
og hans journalistiske karriere blev således 
indledt allerede før realeksamen. Senere 
blev det til journalistuddannelse og ansæt-
telser på bl.a. Herning Folkeblad og jyllands 
Posten. 
under hans senere virke for Herning-haller-
ne, herunder som arrangør af 6-dagesløb, 
modnedes planerne om professionel fodbold 
i danmark, hvor dBu havde vist sig som en 
noget træg organisation. Forslag herom blev 
nedstemt et par gange på dBu´s repræsen-
tantskabsmøder, kulminerende med at den 
mest bemærkelsesværdige beslutning i 1977 
var indførelse af benskinner som obligatorisk 
spilleudstyr. 
Sander måtte nu alliere sig med flere i pla-
nerne om en alternativ liga med 10 geogra-
fisk fordelte hold. Således blev Harald Niel-
sen involveret. Alt dette afstedkom, at dBu 
på et ekstraordinært repræsentantskabsmø-
de i 1977 vedtog indførelse af professionel 
fodbold på grundlag af den aktuelle divisi-
onsopdeling, og planerne om alternativ liga 
blev derfor skrinlagt. 
Herefter var Vejle Boldklub den første klub 
i danmark, der fik licens til at drive profes-
sionel fodbold herhjemme, og – som alle ved 
– den første klub, der vandt danmarksturne-
ringen som professionel fodboldklub i 1978. 
Helge Sander havde investeret næsten al sin 
tid i arbejdet med de professionelle planer 
og var personligt på fallittens rand. Medie-
omtalen afstedkom imidlertid mange job-
tilbud, men han valgte jobbet som direktør 
for 3. divisionsklubben Herning Fremad. Alle 
husker Bobby Moores optræden på Hernings 
hold, hvilket var Sanders fortjeneste. Han 
havde forinden forhørt sig hos Bobby Charl-
ton (som var alt for dyr) og hos Peter lorimer 
(der takkede pænt nej). Bobby Moore blev 
fyret efter 9 kampe – ikke på grund af øko-
nomien, der var fremragende som følge af 
den store tilskuerinteresse – men på grund af 
den manglende pointhøst. 
Siden blev Helge Sander af eigil jensen head-
huntet som sekretariatsleder i divisionsfor-
eningen. Førstnævnte havde i en periode 

kontor hos B 1903 og blev naturligt invite-
ret til at spille med hos Gentofte-klubben. 
Siden 1978 har han været spiller i denne klub 
og deltager stadig to ud af tre gange i den 
ugentlige oldboys træning tirsdag aften!! 
 Gert eg (tidl. Spillerforeningen), eigil jensen 
(tidl. divisionsforeningen) og Robert Torn-
toft (VB's seniorklub) kunne alle bekræfte 
fakta i Helge Sanders indlæg og bekræfte 
de gode relationer mellem VB og Brande IF. 
VB har fået talentfulde spillere fra Brande og 
har leveret gode trænere til samme. 
ud over formiddagskaffen med rundstykker 
var der biksemad med spejlæg – et velgen-
nemført arrangement. 

April 2015 
På opfordring fra Robert, der var inspireret 
af Helge Sanders foredrag, måtte ulrik le 
Fevre helt uforberedt redegøre for slutspils-
systemet i Belgien. Her spiller de 6 bedst 
placerede hold i hovedturneringen slutspil 
om mesterskabet, hvilket i 2014 afstedkom, 
at Standard liège trods stort pointforspring 
inden slutspillet mistede titlen til Anderlecht. 
de 6 næstplacerede hold spiller ligeledes et 
slutspil, idet vinderen heraf efter ulriks bed-
ste erindring er kvalificeret til de europæiske 
turneringer. 

Maj 2015 - VB's Museum
Maj mødet var traditionen tro henlagt til 
VB's museum, hvor temaet denne gang 
var: VB og Færøerne. 
VB's sports-chef Steen Thychosen var invite-
ret sammen med to af de tre færinger som 
på daværende tidspunkt var repræsente-
ret på VB's førstehold. Viljormur davidsen 
og jóan Símun edmundsson. de fortalte 
inspirerende om deres fodboldliv både på 
Færøerne og i danmark. de repræsenterer 
begge to det færøske landshold.  
efter præsentationen af de to spillere fortal-
te jørgen Markussen om VB's ture til Færøer-
ne i henholdsvis 1970 og 1980. jørgen havde 
i dagens anledning også udarbejdet skriftligt 
materiale, rigt illustreret med billeder, fra 
de to ture. der var også en video fra turen 
i 1980.
efter jørgens gennemgang opfordrede ejgil 
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seniorklubbens medlemmer til at besøge 
særudstillingen på museet, som er bygget op 
af Mogens Christensen og museumsudvalget.

Juni 2015
Foredrag ved Kaj Poulsen 
dagens foredragsholder var tidligere højre 
wing på VB's divisionshold og det danske 
landshold, kaj Poulsen, som på spændende 
vis fortalte om sin karriere i VB og i udlandet. 
kaj kom ind på fodboldstarten i Nykøbing 
Mors - hvor han hurtigt fik tilnavnet »bette 
kaj fra Vils.«. Han fortalte også, hvordan 
interessen for VB opstod, og hvorfor han 
valgte Vejle. (jelling Seminarium, Idrætshøj-
skolen og VB). kaj kom til VB i 1961 og debu-
terede på landsholdet i 1965, og samme år 
blev han kåret til årets fodboldspiller i dan-
mark. kaj påstod også, at holdet fra 1965 var/
er det bedste, VB nogensinde har haft!!
Herefter fortalte kaj om karrieren i udlan-
det, som startede i Hannover i Tyskland i 
1966 og sluttede i Belgien i 1973, hvor han 
vendte hjem til VB. I sit foredrag kom kaj ind 
på de store kulturelle forskelle, der var mel-
lem at være fodboldspiller i udlandet og i VB. 
Han nævnte en række VB trænere, som han 
havde oplevet som noget specielle. Han kom 

også ind på, hvordan ejgil havde hjulpet ham 
i forbindelse med kontraktforhandlingerne 
med de udenlandske klubber.   

August 2015  
Foredrag ved Tommy Troelsen
Tommy indledte med at takke for de mange 
hilsner han havde fået i forbindelse med sin 
fødselsdag og en speciel tak til Robert for 
gaven i form af en lottokupon, som havde 
givet 59 kr. i gevinst. ellers kunne Tommy 
oplyse, at det slet ikke var meningen, at han 
skulle holde et indlæg, men da han havde 
spurgt Robert om, hvem der var på banen 
den 4. august, kunne Robert oplyse, at der 
var kommet et afbud og dermed fik Tommy 
jobbet. denne gang fokuserede Tommy på, 
at vi skulle finde nogle emner at diskutere og 
»grine af« ved bordene. Han kom selv med et 
forslag, som kunne være et debatemne. 
»Hvorfor er dansk fodbold så kedelig«  
Spørgsmål kunne være:
- er det dårlig sparketeknik, spilles der for 
langsomt, »plankeværksfodbold« osv.
- er spillerne for dårlige?
- og ikke mindst - hvad kan der gøres ved 
det?

Tak til Tommy for endnu engang et godt ind-
læg og nogle gode fodboldhistorier.

September 2015 - Indlæg ved Helle 
og Steen Thychosen
Steen startede med at orientere om det net-
op overståede transfervindue. Resultatmæs-
sigt havde de første 6 kampe givet 11 points, 
hvilket var tilfredsstillende. Målet er super-
ligaen, og såfremt holdet kunne præstere 2 
point i gennemsnit pr. kamp for året, troede 
Steen på oprykning til Superligaen. 
Inden der var debat, havde Helle et kort ind-
læg om, at hun gerne ville have Seniorklub-
bens medlemmer til at hjælpe med at finde 
effekter/sponsorer til »VB's Sponsoraktio-
ner«. Modellen kunne være, at de medlem-
mer der var interesseret, hver kunne besøge 
10 virksomheder/sponsorer. Belønningen til 
de enkelte medlemmer kunne være pladser i 
VIP lokalerne til VB's hjemmekampe. 
derefter var det Steens tur til at komme med 
et indlæg om, hvorfor dansk fodbold er så 
kedelig. ”er det nu så kedeligt?« indledte 
Steen.
der var en god debat uden nogen egen-
tlige konklusioner, men der kom forskellige 
udsagn frem:
- mange hold tænker for meget på ikke at 
tabe i stedet for at vinde.

Gert, Karsten og Jens Jørgen lytter til Ejgil 

Jóan Símun Edmundsson og Viljormur Davidsen 
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- der skal bruges flere penge til talentudvik-
ling - mange klubber investerer ikke heri.
- mange hold holder bolden i egne rækker, 
og der er for meget spil frem og tilbage.
- der mangler individualister.
- er det trænerne, der er for dårlige - »syste-
mensretning«  - der skal løses op for de tak-
tiske bånd.

Oktober 2015 - Foredrag ved Heinz 
Hildebrandt

Heinz fortalte, at hans fulde navn 
er karl Heinz Günther Hildebrandt - født 
i kaunas i litauen, og at han kom til dan-
mark som flygtning for 70 år siden sammen 

med sin mor og to søskende. Moderen var 
ansat på Ørumgaard i perioden 1947-1953, 
og i den periode var det første gang, Heinz 
stiftede bekendtskab med ejgil jensen som 
havde en fætter ansat på Ørumgaard. Her 
benyttede Heinz lejligheden til at takke ejgil 
for alle de ting, som han havde gjort for ham 
og hans holdkammerater i VB-tiden.
Heinz kom også ind på, hvordan han startede 
med at spille fodbold i Ørum og Hedensted, 
og at hans første kamp var som højre back, 
og at kampen blev tabt med 22-0. Herefter 
valgte Heinz at stå på mål. 
Han kom til VB som juniorspiller og cyklede 
de 10 km fra Hedensted til Vejle for at blive 
meldt ind hos Robert i Cykelkompagniet. 
Han fortalte ligeledes, at han havde en fan-
tastisk tid som ungdomspiller i VB og på 
udvalgte hold. debuten på divisionsholdet 
fik Heinz i 1961 som 17 årig i en kamp mod 
Arsenal. Herefter fortalte Heinz om nogle 
af de kampe, som han huskede bedst samt 
nogle af de spændende udlandsture, som 
han havde været med på. Heinz spillede 157 
kampe for Vejle og var med til at vinde sølv 
for VB i 1965.
I 1968 skiftede Heinz til Hvidovre IF, hvor han 
spillede 135 kampe og var med til at vinde 
en bronze- og en sølvmedalje. Han sluttede 
karrieren i Glostrup IC. 
I 1970 fik Heinz sin landholdsdebut og var 
også med ved de olympiske lege i 1972 i 
München.
Heinz har siden fungeret som træner i 15 år 
heraf 3 år i køge. ligeledes har Heinz funge-
ret som dBu-instruktør i 10 år.
Tak til Heinz for et flot og spændende fore-
drag.  

November 2015
der var mødt 54 medlemmer op til årets sid-
ste ordinære møde i Seniorklubben. Robert 
bød velkommen og bad os mindes Gunnar 
Pedersen, som døde den 12.10.2015, 83 år 
gammel. Gunnar kom fra Pandrup og blev 
ansat ved Nyboesgades Skole. Han debute-
rede på VB's 1. divisionshold i 1958, og i 1968 
blev Gunnar valgt ind i VB's spillerudvalg og 
senere i VB's bestyrelse. ligeledes lavede han 
et stort arbejde som ungdomsformand.   
eftersom der på mødet ikke var nogen fore-
dragsholder, fik Tommy Troelsen mulighed 
for at fortælle et par anekdoter. 
Robert kunne i øvrigt oplyse, at i forbindel-
se med VB's 125 års fødselsdag den 3. maj 
2016 afholdes Seniorklubbens møde på VB's 
Museum.

Robert takker Helle og Steen for deres deltagelse i 
mødet, og Kaj Kohave ser på. 

Heinz havde til foredraget medbragt et billede af 
Ørumgaard samt scrapbøger tilbage fra starten i 
VB i 1959.  

Conny Laursen      
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Conny Laursen      

Nogle af efterårets foredragshol-
dere:

Preben Thomsen Tommy Troelsen 

Kaj PoulsenSteen Thychosen

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

To særudstillinger i 2015 

I sommeren 1970 modtog VB en invitation til 
at besøge Færøerne og spille fire opvisnings-
kampe. Tre på Suderø og en i Torshavn.
Selvom der ikke var græsbaner på Færøer-
ne, og de færøske klubber ikke var på det 
niveau, de er nu, så anså cheftræner Frits 
Gotfredsen, ”Gotte”,  det for en god måde 
at forberede sig til efterårssæsonen 1970, og 
det blev en helt igennem stor succes. 

10 år senere blev VB igen inviteret og tog 
med daværende cheftræner jürgen Wähling 
i spidsen til Færøerne og forberedte sig til 
efteråret 1980.
I 1991 og 1994 var VB sparringspartner for 
det færøske landshold i kampe på Færøerne 
i henholdsvis Toftir og Torshavn.
jørgen Markussen har været træner for den 
lokale klub i klaksvig og Allan Simonsen for 

det færøske landshold i ikke mindre end syv 
år.
Flere færinger har siden 1994 spillet for VB. 
Senest Viljormur davidsen, Sonni Nattestad 
og den færøske landsholdsspiller jóan Simun 
edmundsson, der i hele sæsonen 2015 har 
været en flittig målscorer for divisionsholdet. 
det nu over 45 år gamle samarbejde med 
færøsk fodbold var i centrum for museets 
særudstilling i foråret. 

Særudstillingen ”efterår 1965” blev åbnet 
den 26. september 2015. det var datoen for 
en af de mange store historiske begivenhe- 
der fra efteråret 1965, som genopfriskes i 
udstillingen. 
Netop den 26. september 1965 spillede dan-
mark 2-2 på ullevi Stadion i oslo. For første 
og indtil nu eneste gang var fem VB’ere på 
landsholdet, johnny Hansen, kaj Poulsen, 
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Poul Bilde, Tommy Troelsen og ole Fritsen. 
Senere på efteråret kom ulrik le Fevre også 
på landsholdet. 
udstillingen omtaler endvidere den afgø-
rende kamp om årets danske mesterskab 
mod esbjerg fB på Vejle Stadion. der var så 
 

stor interesse for kampen, at samtlige 18.500 
pladser til Vejle Stadion var solgt i forsalg, og 
at kampen derfor blev solgt til tv, der sendte 
den forskudt.
endelig omtales kaj Poulsen, der blev første 
VB’er der blev kåret som årets bedste spil-
ler, og ole Fritsen, der blev den første af de 
senere mange VB’ere der blev professionelle 
i udlandet.

Permanent udstilling
den 3. maj 2016 fylder klubben 125 år.
I den anledning er museumsudvalget allere-
de nu i gang med en á ajourføring af muse-
ets permanente udstilling med de mange 
spændende genstande, udstyr, scrapbøger 
 og meget andet spændende fra klubbens 
 

lange historie.

klubben startede som kricketklub med tre 
jyske mesterskaber. det første vandt klub- 
bens dygtige spillere i 1896. det var året 
efter, at jBu blev stiftet og det første år, hvor

der blev spillet om det jyske mesterskab.
I 1902 blev der for første gang spillet om det 
jyske mesterskab i fodbold.
VB deltog fra 1904 og vandt det jyske mester
skab i fire år i træk i 1912, 13, 14 og 15.
VB deltog som jysk mester i dBu’s første 
landsturnering om det danske mesterskab i 
1913.
I 1914 vandt VB 2-1 over Rønne Boldklub i 
idrætsparken i københavn og blev dermed 
provinsmester og kvalificerede sig til semi-
finalen om årets danske mesterskab. Semifi-
nalen blev spillet på den stadig eksisterende 
gamle sportsplads på hjørnet af Horsensvej 
og Østerbrogade. VB tabte desværre, men 
dBu’s flotte diplom og bevis for, at årets 
bronzemedaljer blev vundet af VB, 

Museumsudvalget
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Programsælgere på Vejle Stadion: Kaj Benzon, Ulla Kristensen, Carsten Würtz og Ole Kristensen

Programsælgere

– alt i årstidens
fi sk og vildt

Havnens Fiskehus
telefon: 

75 82 20 43
75 82 84 44

ToMMy 
aNderseN
T ø m r e r m e s t e r

E s b e r n  S n a re s  Ve j  2 3

D K  -  7 1 0 0  Ve j l e

Tl f.  4 0  8 4  9 8  0 0

Fa x  7 5  8 3  0 8  4 9

E-mail:
tommya@andersen.mail.dk
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Kim & Co. passer på publikum

Sikkerhedschef kim Andersen tager sammen 
med jesper Møller imod på et af VB-konto-
rerne, og der er selvfølgelig kaffe på kanden. 
Fodboldfans, der jævnligt er tilskuere på Vej-
le Stadion, vil kende kim, som den lille mand, 
der i sin karakteristisk løbende gangart suser 
rundt ved hjemmekampene og synes at have 
et øje på hver finger.

”lars ladefoged dannede VBo i 1992,” for-
tæller kim Andersen. Siden har vi haft ansva-
ret for sikkerheden omkring og afvikling af 
kampene. Fem af vores folk har været med 
fra starten – jeg selv har været med i 20 år, 
heraf de sidste to som chef.” 
”ja, og jeg har været med i 10, indskyder 
næstkommanderende jesper Møller.
VBo består af 80 personer, der på frivillig 

basis dækker forskellige funktioner ved VB’s 
hjemmekampe. Ca. en fjerdedel af dem er 
kvinder. dertil kommer en tilkaldeliste på 
20-30 mennesker, som kan involveres, hvis 
behovet opstår.
”Vi skal minimum være en 25-26 mand pr. 
kamp, men vi er altid 40 ”på arbejde”, oply-
ser kim Andersen. Vi har en Facebook-grup-
pe, hvor folk melder på fra kamp til kamp. 
Vi mødes så to timer før kampstart til fæl-
les briefing. en lille uge inden kampen har 
jeg været i kontakt med modstanderklub-
bens sikkerhedschef for at høre, hvad der 
evt. kommer af tilrejsende fans, og om der 
er specielle forholdsregler. det kan være, om 
nogle af deres tilhængere skal tjekkes ekstra 
grundigt for romerlys el. a.”

80 personer er tilknyttet VBO, VB Officials, som sørger for, at 
alt omkring hjemmekampene fungerer gnidningsløst. Samti-
dig er det også en meget social forening.

Af: Ole Kristensen

Sikkerhedschef Kim Andersen Næstkommanderende Jesper Møller
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ud over kim Andersen og jesper Møller sid-
der der fem personer i lederteamet – alle 
med hver sit ansvarsområde. Gøremålene 
er mangeartede. der skal bruges folk til 
billethusene foran Stadion, nogle har visi-
tationszonen, andre tjekker billetter, nogle 
servicerer i VIP-zonen og spillertunnellen, 
andre igen er førstehjælpere og bårefolk, en 
del er tribunevagter, mens der også skal bru-
ges folk til ”baneklapning” – altså en første 
reparation af spillepladsen efter en kamp.

”Alt er på frivillig basis,” fortæller kim 
Andersen. ”Vore folk får et par pølser efter 
kampene og en julefrokost. Selv er jeg dog 
som sikkerhedschef kontraktansat – det er 
et dBu-krav – med en beskeden udgiftsdæk-
ning. Skulle jeg få forfald, kan jesper tage 
over.
Vi har i tidens løb haft ca. 60 folk igennem et 
dBu-kursus, men da det er udgiftskrævende 
– i dag koster det godt 2500,- - er det også 
i mange tilfælde nok, at jeg garanterer for 
den enkelte official og sørger for, at vedkom-
mende er kvalificeret til sin arbejdsopgave.”

kravet for at blive medlem af VBo er en ren 
straffeattest. Mange bliver medlem, fordi 
de kender nogen, der allerede er aktive. de 
kommer så til en samtale med kim, hvor der 
bliver spurgt ind til, hvad den pågældende 
specifikt kunne tænker sig at arbejde med, 
og er interessen der, kan de prøve nogle gan-
ge i selskab med en rutineret ledsager. 
”erfaringen siger, at har de været hos os et 
år, så bliver de som regel hængende. Nogle 
er der ved hver kamp, andre engang imel-
lem,” oplyser kim Andersen. ”ja, jeg har 
misset én kamp på 10 år!” indskyder jesper 
Møller.

”Man skulle måske tro, at tribunevagterne 
kun er store brød, men det er slet ikke vig-
tigt,” pointerer kim Andersen. ”Vi skal helst 
kunne tale os til rette med vore fans, og det 
er yderst sjældent, der er behov for magtan-
vendelse. Vi kender langt de fleste af tilhæn-
gerne, hvilket er en stor fordel.
Vi har også et fortrinligt samarbejde med 
Vejle Politi – specielt uropatruljen, som vi har 
særlig kontakt til. Vores jurisdiktion starter 
ved porten, men kan vi hjælpe politiet i spe-
cielle tilfælde, fx ned ad Roms hule, gør vi 
det.”

VBo har også en vigtig social funktion, selv 
om det naturligvis ikke er det primære. Folk 
hygger sig sammen, og de mange forskellig-
artede aktiviteter gør, at fx et handicap ikke 

er nogen hindring for, at man i en bestemt 
funktion kan yde et stykke arbejde i forenin-
gen til gavn for VB.

”der er ikke den store udskiftning i korp-
set,” beretter kim og jesper. der er måske 
højst en håndfuld, der forlader os om året. 
Nogle mister interessen, andre synes måske, 
der sker for lidt ved 1. divisionskampene, der 
jo spilles for lidt halvtomme tribuner. det er 
sjældent, vi selv må sige farvel til nogen, men 
der har dog været tilfælde, hvor en person 
måske udviser lidt for håndfaste dørmands- 
attituder. det dur ikke!”

VB officials har også andre arbejdsopgaver 
end ved hjemmekampene. en tre-fire styk-
ker er med, når VB eksempelvis gæster Hor-
sens eller Fredericia, hvor traditionelt en del 
VB-fans tropper op. det er en fordel at have 
nogle med, der kender fans’ene.
VBo bliver også jævnligt kontaktet af andre 
klubber, som fx FC Midtjylland, AGF og Søn-
derjyske, som gerne vil have en 5-15 uddan-
nede officials til eC- eller højrisikokampe.
ligeledes kan der også være ikke-fod-
boldrelaterede arrangementer, hvor der er 
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bud efter kim Andersens rutinerede folk. 
VB’s Venners kræmmermarked, koncer-
terne i Byparken, hvor der måske skal bru-
ges hegnsvagter, samt FestiVejles Sank Hans 
arrangement i Skyttehuset.
”Så kan vi score et lille bidrag til julefroko-
sten,” smiler jesper Møller.

udstyret er i orden hos VB’s officials, der 
råder over 14 digitale radioer og 40 analoge. 
kostbart gear, men gnidningsløs kommuni-
kation er alfa og omega under kampene.

Mange specielle oplevelser popper op, når 
de to sikkerhedsfolk lader minderne vandre 
tilbage. 
jesper Møller husker, da den sidste opryk-
ning til superligaen kom i hus i en kamp mod 
AB på Vejle Stadion i 2008. ”der var 6500 
tilskuere, lawal scorede i sidste minut, og 
stadion eksploderede i én stor fælles glæde. 
Fantastisk!”

Andersen & Møller husker også, da en ellers 
ordinær kvindelandskamp mod Armenien 
uden ellers den stor bevågenhed, pludselig 
blev helt speciel, da lyset gik 22 minutter før 
tid.
”Vi rendte rundt med stearinlys, og på bare 
18 minutter havde vi flyttet hele maskineriet 
over på det gamle stadion og var klar til at 

spille færdig der. det havde været historisk! 
Men så kom lyset igen, og vi rykkede det hele 
tilbage…!”

Sikkerhedsfolkene husker også de helt spe-
cielle sikkerhedsforanstaltninger omkring 
kvindelandskampen mod Israel i 2014. PeT-
folk, afsøgning af mulige positioner for snig-
skytter, bombetjek etc. ”Stakkels israelske 
piger, der bare kom for at spille en fodbold-
kamp!”
de store kampe mod eksempelvis Brøndby 
og AGF står også klart i erindringen. ”Når 
2500 Brøndby-fans står og hiver i hegnet, og 
vi er 230 mand incl. politifolk, ja, så er der kul 
på, og man er glad, når det hele er lykkeligt 
overstået.
og varm i hjertet blev man fx, da 2000 
AGF’ere i 2009 var med til i pausen af VB’s 
foreløbig sidste superligakamp at hylde den 
kræftramte Nicolai, som – fløjet ind med heli-
kopter – fik overrakt VB-bluse og udlandsrej-
se af Ønskefonden.”

og selv om en oprykning til sommer vil bety-
de øget arbejde for kim Andersen og hans 
næstkommanderende, og den lille mand så 
må løbe endnu hurtigere, er der ingen tvivl i 
hjertet hos de to frivillige, at det er lige, hvad 
de håber på!
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Nogle af de mange gøremål, VB’s officials varetager
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Gustav Petersen ........................ 2

Henrik Asmussen ...................... 2

Henrik Nielsen .......................... 2

Jens Nørgaard ........................... 2

Harald Møller ........................... 2

Nicklas Eriksen .......................... 2

Nicolaj Rasmussen .................... 2

Per Mølgaard ............................ 2

Henry Honoré ........................... 2

Laurits Ravn .............................. 2

Thomas Andersen ..................... 2

Søren Zachariassen ................... 2

Hans Jensen .............................. 2

Kurt Gaarmann ......................... 1

Kaj Mortensen .......................... 1

Skamriis ..................................... 1

Svend Hast ................................ 1

Arne Sørensen .......................... 1

Frode Christensen ..................... 1

L. Jepsen .................................... 1

Kaj Christensen ......................... 1

Karsten Venborg ...................... 1

Michael Thor Andersen ............ 1

Georg Jørgensen ...................... 1

Tandrup ..................................... 1

Thomas Overgaard ................... 1

Agon Mucolli ............................ 1

Kent Husted .............................. 1

Ronnie Andersen ...................... 1

Kenneth Olsen .......................... 1

Karl Schreiber ........................... 1

Tarik Kehli ................................. 1

Kaj Simonsen ............................ 1

Anders K. Jacobsen .................. 1

Lars From .................................. 1

Kim O. Pedersen ....................... 1

Svend Jensen ............................ 1

Mikkel Refsgaard ..................... 1

Gert Christensen ....................... 1

Urmas Rooba ............................ 1

Børge Sørensen ........................ 1

Henry Hansen ........................... 1

Daniel Jensen ............................ 1

John Jensen .............................. 1

Søren Madsen ........................... 1

Curt Sørensen ........................... 1

Brian Wolf ................................. 1

Mads Fogh ................................ 1

Steen Engby .............................. 1

Julius Danielsen ........................ 1

Lars Lunde ................................. 1

John Hansen ............................. 1

Leo Hansen ............................... 1

Sander Post ............................... 1

Jimmi Klitland ........................... 1

Peter Nørgaard ......................... 1

Casper Høst ............................... 1

Thomas Bach ............................. 1

Carsten Wiis .............................. 1

Per Bjørnsholm ......................... 1

Erling Rasmussen ...................... 1

Frede Nielsen ............................ 1

Henrik Ullum ............................ 1

Per Vandborg............................ 1

Ole Schouboe ........................... 1

Carsten Lorentsen .................... 1

Bent Gaarmann ........................ 1

Bent Johannesen ...................... 1

Magnus Clemmensen ............... 1

Bertel Dorf ................................ 1

Lars Bendsen ............................. 1

Erling Jensen ............................. 1

Ingemann Clausen .................... 1

Ingvard Christensen ................. 1

Eigil Jensen ............................... 1

Martin Ogstrup ......................... 1

Jacob Poulsen ........................... 1

Jan Grøn .................................... 1

Svend Sørensen ........................ 1

Henrik Jørgensen .......................



159

Målscorere gennem tiden
Spillernavn ........................... Mål

Bent Sørensen ...................... 157

Jørgen Markussen ............... 152

Karsten Lund ....................... 140

Tommy Troelsen................... 130

Poul Mejer ........................... 128

Charles Knudsen .................. 119

Willy Hansen ........................ 113

Henning Enoksen ................ 111

Allan Simonsen .................... 104

Steen Thychosen .................. 101

Laurits Andersen ................... 96

Selvmål ................................... 87

Ib Jacquet ............................... 81

Gert Eg ................................... 71

Poul Bilde ............................... 69

Ulrik Balling ........................... 68

Carlo Hansen ......................... 68

Even Stauner .......................... 68

Ulrich Thychosen ................... 65

Ole Fritsen .............................. 62

Tommy Hansen ...................... 62

Harald Knudsen-Jensen ........ 61

Knud Winding ....................... 61

Julian Barnett ........................ 56

Knud Nørregaard .................. 55

Erik Skåning ........................... 53

Svend Andersen ..................... 51

Poul Hartmann ...................... 50

Andreas Albers ...................... 50

Brian Rasmussen .................... 49

Iver Schriver ........................... 48

Jesper Mikkelsen ................... 48

Kasper Dalgas ........................ 45

Carl Lundsteen ....................... 43

John Sivebæk ......................... 41

Finn Johansen ........................ 41

Alex Nørlund ......................... 41

Adeshina Lawal ..................... 41

Jesper Søgaard ...................... 40

Knud Herbert Sørensen (2) ... 39

Harry Andreasen ................... 38

Michael Rasmussen ............... 37

Poul Erik Østergaard ............. 37

Henrik Fig .............................. 36

Tommy Andersen .................. 35

Henry Henriksen .................... 32

Kim Nørholt ........................... 32

Henrik Risom ......................... 31

Leif Sørensen ......................... 31

Svend Sundien ....................... 31

Svend Pedersen ..................... 31

Ulrik le Fevre .......................... 31

Peter Graulund ...................... 30

Helmuth Pedersen ................. 30

Jacob Svinggaard .................. 29

Thomas Mikkelsen ................. 29

Kaj Poulsen ............................ 29

Brian Christensen .................. 29

Felix Salomon ........................ 28

Axel Hansen ........................... 27

Steffen Kielstrup ................... 27

Finn Christensen .................... 27

Axel Wulff .............................. 27

Kenneth Knudsen .................. 27

Pablo Piñones-Arce ............... 26

Hans Christensen ................... 26

Jan Knudsen .......................... 26

Brian Berthelsen .................... 25

Per Madsen ............................ 25

Johnny Mølby ........................ 24

Jerry Brown ............................ 23

Knud Herbert Sørensen ........ 21

Frantz Padetsky ..................... 20

Vagn Hedeager...................... 20

Brian Nielsen .......................... 20

Kim Kristensen ....................... 20

Preben Thomsen .................... 19

Nicolaj Agger ......................... 19

Tommy Knudsen .................... 19

Magnus Jensen ...................... 19

Bent Christensen ................... 19

Tage Hveisel Hansen ............. 19

Kenneth Brylle ....................... 18

Jørgen Nielsen ....................... 18

Alfred Møller ......................... 17

Kim Olsen ............................... 17

Karl Aage Damsgaard ........... 17

Niels Erik Andersen ............... 17

Hans Junker ........................... 16

Nicolai Wael ........................... 16

Jens Jørn Jensen .................... 16

Helge Jensen .......................... 16

Kaj Sørensen .......................... 15

Peter Degn ............................. 15

Normann Knop ...................... 15

Torben Sørensen .................... 15

Issey Nakajima-Farran ........... 15

Chris Hermansen ................... 15

Erik Marxen ........................... 15

Henning Rasmussen .............. 15

Henning Andersen ................ 14

Mads Beierholm .................... 14

Eduardo Delani ...................... 14

Keld Bordinggaard ................ 14

Jens Madsen .......................... 13

Egon Therkelsen .................... 13

Mikael Rynell ......................... 13

Valentino Lai.......................... 13

Denis Fazlagic ........................ 13

Thomas Thorninger ............... 13

Dejvi Glavevski ....................... 13

Lars-Peder Pedersen .............. 13

Preben Elkjær ........................ 12

Lasse Lauth ............................ 12

Christian Sivebæk .................. 12

Hugo Sørensen ...................... 12

Aage Sørensen ....................... 12

Oliver Thychosen ................... 12

Carsten Pedersen ................... 12

Henrik Ravn ........................... 12

Gunnar Jørgensen ................. 11

Christian Keller ...................... 11

Lasse Ottesen ......................... 11

Flemming Andreasen ............ 11

Otto Petersen ........................ 11

Christian Jørgensen ............... 11

Palle Brinch ............................ 11

Kristian Gaarde ...................... 11

Jan Sønksen ........................... 11

Kurt Bakholt .......................... 10

Carsten Andersen .................. 10

Thomas Gravesen .................. 10

Keld Hansen ........................... 10

G. Guldbrandsen ................... 10

Ole Møller Nielsen ................. 10

Tommy Christensen ............... 10

Jørgen Jørgensen .................. 10

Jóan Simun Edmundsson ...... 10

Kaimar Saag ............................. 9

Thorkild Knudsen .................... 9

Azer Busuladzic ....................... 9

John Larsen .............................. 9

Flemming Serritslev ................. 9

Niels Ejner Gammelgaard ....... 8

Niels Chr. Hüttel....................... 8

Mogens Nielsen ....................... 8

Henrik Smedegaard ................ 8

Alphonse Tchami ..................... 8

John Laursen ............................ 8

Jacob Taz Sørensen ................. 8

Chr. Høgni Jacobsen ................ 8
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Erik Bo Andersen ...................... 8

Knud Baun Christensen ............ 8

Allan Gaarde ............................. 7

Klaus Eskildsen ......................... 7

Jeppe Andersen ........................ 7

Dan Sørensen ............................ 7

Oluf Sjørup ............................... 7

Carl Rasmussen ......................... 7

Henrik Toft ................................ 7

Carsten Jensen .......................... 6

Benny Poulsgaard ..................... 6

Andreas Moos ........................... 6

Bora Zivkovic ............................ 6

Chris Sørensen .......................... 6

Mark Strudahl ........................... 6

Henrik Bøgebjerg ..................... 6

Holger Soelberg ....................... 6

Jonathan Neftali ....................... 6

Jørgen Nielsen (2) ..................... 6

Lars Døhr ................................... 6

Egon Skov ................................. 6

Steen Juuelsen .......................... 6

Rene Schmidt ............................ 6

Ulrik Johansen .......................... 6

Sladan Peric .............................. 6

Verner Jensen ........................... 6

Anders Kaagh ........................... 5

Henrik Bødker .......................... 5

Adda Dejziri .............................. 5

L. K. Larsen ................................ 5

Michael Blom ............................ 5

Paul Onuachu ........................... 5

Per Frederiksen ......................... 5

Dario Mijatovic ......................... 5

Viljormur Davidsen ................... 5

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

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

Søren Pallesen .......................... 5

Carl Johnsen ............................. 5

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

Martin Borre ............................. 5

Jens Berthel Askou ................... 5

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

Christian Lundberg ................... 5

Rune Ertsås ............................... 5

Nicolai Jørgensen ..................... 5

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

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

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

Lasse Kronborg ......................... 4

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

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

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

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

Simon Nagel ............................. 4

Arne Peter Sørensen ................ 4

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

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

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

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

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

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

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

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

Hakan Redzep .......................... 4

Godwin Antwi .......................... 4

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

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

Martin Svensson ....................... 4

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

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

Anders Nordstrøm .................... 3

Jesper Ljung .............................. 3

Anders Gabel ............................ 3

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

Jesper Olesen ............................ 3

Jens Poulsen .............................. 3

Jader ”Baré” Spindler .............. 3

Kim Elgaard .............................. 3

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

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

Henrik Lund .............................. 3

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

Carsten Hemmingsen ............... 3

Rasmus Hansen ......................... 3

Arthur Bressendorff ................. 3

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

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

Ejner Friis .................................. 3

Axel Madsen ............................. 3

Ekaus Nielsen ............................ 3

Gert Jensen ............................... 3

Ditmar Gramstrup .................... 3

Jørgen Albrechtsen .................. 3

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

Axel Mortensen ........................ 3

Frank Olsen ............................... 2

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

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

Allan Dyring .............................. 2

Tommy Schram ......................... 2

Aage Møller .............................. 2

Jonas Faaborg ........................... 2

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

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

Erling Poulsen ........................... 2

Johnny Hansen (2) .................... 2

Niels Bisp Rasmussen ................ 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeppe Hansen ........................... 2

Julius Hansen ............................ 2

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

Willy Scheepers ......................... 2

Martin Andersen ...................... 2

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

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

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

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

Anders Post Jacobsen ............... 2

Bjarne Schouw .......................... 2

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

Conny Laursen .......................... 2

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

Aage Haugesen ........................ 2

Peter Christiansen .................... 2

Claus Frandsen .......................... 2

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

Klebér Saarenpää ..................... 2

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

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

Jonas Halling Frederiksen ........ 1

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

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

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

Rolf Toft .................................... 1

David Vidarsson ........................ 1

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

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

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

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

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

Sedin Alic .................................. 1

Egon Ibsen ................................ 1

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

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

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

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

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

Jacob Denn Andersen .............. 1

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

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

Jacob Bresemann ...................... 1

Jesper Holdt Jensen .................. 1

Sani Tahir .................................. 1

Jesper Rasmussen ..................... 1

Daniel Norouzi ......................... 1
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Danilo Arrieta .......................... 1

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

Elmer Bertelsen ....................... 1

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

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

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

Ken B. Olsen ............................ 1

Peter Løwenstein ..................... 1

Vagn Pedersen ......................... 1

Bo Harder ................................. 1

Bjarne Eriksen .......................... 1

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

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

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

Bédi Buval ................................ 1

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

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

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

Peter Nørgaard ........................ 1

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

Niels Wodskou ......................... 1

Niels Præstegaard ................... 1

Agon Mucolli ........................... 1

Ole Bisp Rasmussen ................. 1

Ole Verner................................ 1

Patrick Rasmussen ................... 1

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

Willy Madsen ........................... 1

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

Arne Stockfisch ........................ 1

Magnus Wikström ................... 1

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

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

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

Moses Lamidi ........................... 1

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

Børge Samson .......................... 1

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

Jørgen Bach Andersen ............ 1

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

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

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

Jørn Simmenæs ....................... 1

Karsten Pedersen ..................... 1

Poul Erik Bækgaard ................. 1

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

Rasmus Würtz .......................... 1

Poul Mølgaard ......................... 1

DER ER 

FRISKE NyHEDER På 

www.vejleboldklub.dk
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Lederranglisten

Stadig aktiv Antal år

Robert Torntoft x 58
Ejgil Jensen 46
Erik Methmann 40
Erling Sørensen 33
Gert Roland Jensen x 33
Kay Winther 32
Ole Kristensen x 31
Jan Mejer 31
Orla Hansen 30
Vagn Dam Pedersen 29
Henrik Jacobsen x 30
Poul Erik Bech 28
Erik Raaballe 28
Leo Hansen 28
Leif Jacobsen x 29
Viggo Jensen 27
Erik Pedersen 25
Erling Rasmusssen 25
Larry Ebel 25
Finn Vesterled 25
Curt Sørensen 23
Jørgen Knudsen 23
Leif Dam 23
Carsten Quist x 22
Jørgen Mejer 22
Heine Clemensen 22
Ole Olesen 22
Erling Mørk 21
Keld Hansen 21
Erik Juul 20
Lars Kjeldsen 20
Lars Hansen x 20
Knud Winding 19
Lars Larsen 19
Børge Mikkelsen x 19
Torben Nielsen x 19
Finn Johansen 18
Kaj Kristensen 18
Poul Mejer 18
Carsten Hansen (KUV) x 18
Charles Knudsen 17
Hugo Sørensen 17
Kaj Mortensen 17
Tom Thomassen 17
Peter Hansen x 17
Ole Conradsen x 17
Helle Bruun Kristensen 16
Erik Nielsen 16
Ole Fritsen 16
Mads Peter Nielsen 16
Erik Jensen 16
Børge Hansen 15
Ole F. Hansen 15
Peter Sørensen 15
Lone Skov 15
Hans Jessen 15

Stadig aktiv Antal år

Hans Jessen 15
Rikke Egsgård 15
Hans Jørgen Lund x 15
Michael Henriksen x 14
Arne Stockfisch 14
Gert Eg 14
Ingvard Christensen 14
L.J. Andersen 14
Michael Kjølby 14
Ulrik le Fevre 14
Ole Agerbo 14
Ronni R. Nielsen x 14
Brian Rasmussen x 14
Helle Hansen 13
Jens-Erik Skylvad 13
Michael Bech 13
Hans Hansen 13
Anette Madsen x 13
Erik Skaaning 12
Gunnar Jørgensen 12
Ivan Sørensen 12
Carsten Andersen 12
Heinrich Wendelboe 12
Vivian Nygård 12
Etienne Ebel 12
Conny Laursen x 12
Karl Aage Pedersen 11
Lene Henriksen 11
Birger Jensen 11
Carl Aa. Lemann Sørensen 11
Gunnar Pedersen 11
Henry Henriksen 11
Jacob Kjølby 11
Jens Ancker 11
P. Madsen “Akasia” 11
Poul Bilde 11
Stig Malberg 11
Thomas Skjødt 11
Jens Clausen 11
Kurt Kristensen 11
Knud Engedal x 11
Klaus Bank Larsen 10
Egon Therkelsen 10
Erik M. Poulsen 10
Georg Vejlgaard 10
Ingvard Knudsen Jensen 10
Kai Johansen 10
Knud Johansen 10
Michael Hougaard 10
Claus Therkelsen 10
Flemming Andersen 10
Ole Svenningsen 10
Marianne Henriksen 10
Kaj Kohave 10
Leo Kim Andersen x 10
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Guldnålen
I tiden fra 1961 til 1987 blev otte personer 
hædret med VB’s guldnål. kun Robert Torn-
toft og eigil jensen er i dag indehavere af 
nålen.
udviklingen i VB med opsplitning i amatør- 
og professionel afdeling og udviklingen 
generelt har medført, at VB's bestyrelse i 
samarbejde med VB elite er blevet enige om 

at revidere og beskrive kriterier og rettighe-
der for de fortjenstnåle, der anvendes i Vejle 
Boldklub.
der er for fremtiden i Vejle Boldklub føl-
gende tre fortjenstnåle: Sølvnål, kampnål og 
Guldnål.
I det følgende er beskrevet reglerne for 
opnåelse af nålene, og også hvilke rettighe-
der nåleindehaverne har.

Nålekriterier

Klubbens »10 års sølvnål«
Ved klubbens generalforsamling i 1964 blev 
13 ledere hædret med klubbens nyindstifte-
de sølvnål. den daværende bestyrelse havde 
besluttet at når en ulønnet leder og træner 
i 10 år havde virket i klubben, skulle de have 
en anerkendelse for den indsats. 

I dag er der 106 trænere, holdledere, udvalgs-
medlemmer og adm. medarbejdere, der har 
fået denne anerkendelse. Heraf er 20 stadig-
væk aktive frivillige ledere. 
Robert Torntoft topper listen med 58 år som 
frivillig ulønnet leder i Vejle Boldklub.

Kilde: VB's årsskrift 1964
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Autoriseret

V æ r k s t e d

MøldAMs elektro, Vejle Aps
IndustrI Huset

Boulevarden 11
7100 vejle

telefon 75 82 58 00

Sølvnål
Nålen gives til medlemmer, der udøver uløn-
net arbejde, som bestyrelsesmedlem, afde-
lingsleder, træner, hjælpetræner, holdleder 
eller andre, der har udført et ekstraordinær 
indsats til gavn for VB gennem 10 år.
Bestyrelsen vurderer, ud fra indstillinger fra 
medlemmer eller fra bestyrelsen selv, på sid-
ste bestyrelsesmøde hvert år, hvem der har 
gjort sig fortjent til nålen.
Bestyrelsen udarbejder og ajourfører hvert 
år en liste over og en logbog for de indstil-
lede kandidater.
Nålen uddeles på generalforsamlingen, 
og nålemodtagere hædres med omtale på 
hjemmesiden og i Årsskriftet. 
Nålen er personlig og giver adgang til VB før-
steholds hjemmekampe på d-tribunen bag 
det ene mål.

Kampnål
Nålen gives til spillere, der opnår henholdsvis 
50, 100, 200, 250 kampe på Vejle Boldklubs 
førstehold for herrer eller kvinder.
Nålen er personlig og giver adgang til VB’s 
førsteholds hjemmekampe på d-tribunen 
bag det ene mål.

Guldnål
Nålen gives til medlemmer eller andre, der 

har udført en ekstraordinær indsats for Vejle 
Boldklub.
Nålen kan gives til medlemmer, som mini-
mum har siddet i klubbens bestyrelse i 10 år 
eller har siddet 15 år i et klubudvalg og har 
haft ekstraordinær stor betydning for Vejle 
Boldklub.
Nålen kan gives til andre, der på anden måde 
har ydet en markant indsats, der kan sidestil-
les med ovenstående.
Bestyrelsen vurderer efter indstilling fra 
medlemmer eller fra bestyrelsen selv hvert 
år, hvem der i det forgangne år evt. har gjort 
sig fortjent til nålen. Bestyrelsen udarbejder 
logbog over de indstillede kandidater.
Nålen uddeles på generalforsamlingen, og 
nålemodtagere hædres på hjemmesiden og 
i Årsskriftet.
Nålen skal tilbageleveres ved dødsfald.
Skulle en nål bortkomme, er nåleindehave-
ren erstatningspligtig og må straks meddele 
tabet til bestyrelsen, der fremskaffer en ny 
nål.
Nålen er personlig, og nålen giver til enhver 
tid adgang for nåleindehaveren med ledsa-
ger til siddeplads på langsiden til VB’s hjem-
mekampe. 

Knud Engedal
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Nekrologer
Nikolai Pelch 
den 9 januar stoppede et 
trofast og altid loyalt Vejle 
Boldklub hjerte med at slå. 
det stoppede alt for tidligt. 
Nikolai Pelch døde kun 28 
år gammel af en hjerteryt-
meforstyrrelse. På denne 

regnfulde januars fredag blev de tidligere 
holdkammerater i Vejle Boldklub, Vinding SF 
og de nuværende i Bredballe IF frarøvet en 
højt værdsat målmand og holdkammerat i 
omklædningsrummet.
den livsglade Nørremarksdreng holdt altid 
humøret højt - uanset om han stod på kas-
sen hos Vejle Boldklubs Superligatrup ved de 
intensive træningspas under ove Christensen 
kyndige opsyn, eller han spillede kampe for 
sin træner, leif ”Ralle” dam, en træner Niko-
lai havde igennem hele ungdomskarrieren i 
Vejle Boldklubs amatørafdeling. 
For stå på mål, det kunne han. Han var reak-
tionsstærk som få og modig som en løve. 
uden hensyn til egen sikkerhed, så kastede 
han sig frygtløs ned i bold og angriber for at 
stoppe chancen, inden det blev til en scoring.
efter sine barndoms- og teenageår i Vejle 
Boldklubs ungdomsafdeling spillede Nikolai 
Pelch en årrække for sin ungdomstræners 
seniorhold med de samme holdkammera-
ter, han voksede op med og omkring. På et 
tidspunkt blev det unge talent hentet op på 
danmarksserien af den tidligere Superligas-
piller og daværende træner for Vejle Bold-
klubs reservehold jesper Søgaard.
det blev til mere end 25 kampe på dan-
marksserien og træning med Vejle Boldklubs 
Superligahold. Nikolai Pelch nåede at spille 
en danmarksseriekamp i 2009 med sin sto-
rebror Morten. efter sæsonen 2008/2009, 
som sluttede med en nedrykning fra Super-
ligaen, lukkede Vejle Boldklub sit danmarks-
seriehold, og den unge målmand skiftede til 
Vinding SF i jyllandsserien og var i perioder, 
samtidig træningsmålmand hos FC Frederi-
cia, igennem trænerteamet Peter Sørensen 
og Steen Thychosen. 
om den talentfulde målmand udtaler Steen 
Thychosen: 
”Nikolai var en fantastisk målmand. Han var 
altid i godt humør og bidrog til træningsin-
tensiteten. Nikolai havde de værktøjer som 
målmand, der kunne have bragt ham hele 
vejen til et højere niveau. Han valgte dog at 
prioritere anderledes, og det er ofte sådan, 

at dem med potentialet til mere vælger 
en anden vej end fodboldens. Han nød at 
komme til Fredericia og træne med. Samti-
dig kunne han være fri til at spille for sjov i 
andre klubber”
den nuværende Silkeborg IF træner Peter 
Sørensen fortæller om Nikolai:
Han var der, når det gjaldt. Gjorde det som 
stod i hans magt for at bidrage. Han havde et 
godt billede af egne evner.  Nikolai var ivrig 
efter at bidrage og yde til træning. På den 
måde var han et eksempel til efterfølgelse.
Nikolai Pelch spillede i Bredballe IF op til sin 
død. Han døjede med en skulderskade, som 
havde sat ham udenfor efter en operation 
i samme, men han havde en ambition om 
at vende tilbage til det omklædningsrum, 
som han savnede og besøgte, når han så 
sine holdkammerater spille. Nikolai Pelch vil 
altid blive husket for at bære sine egne mål-
mandstrøjer med nummeret 33, et nummer, 
som var lige så karismatisk for en målmand, 
som han selv var.
Æret være Nikolai Pelchs minde.

Morten Pelch

Claus Devantie 
Therkelsen
den 14. januar 2015 døde 
Claus devantie Therkelsen. 
Claus, ofte kaldt ”e.T.” blev 
kun 42 år.
Claus var uddannet som 
klejnsmed og var produkti-

onskoordinator ved kd Maskinfabrik A/S i 
Vinding.
Han var en højt respekteret og værdsat med-
arbejder og kollega, hvilket kom til udtryk 
i de mange meget smukke mindeord fra 
arbejdsgiver og kolleger, der blev skrevet 
efter hans alt for tidlige død.
Claus var født i vestbyen, men flyttede som 
dreng til Nørremarken. Han meldte sig i VB 
og spillede mange kampe på de forskellige 
hold i ungdomsafdelingen. Som senior nåe-
de han sin aktive karrieres højdepunkt, da 
han var med til at spille jyllandsserieholdet 
tilbage til danmarksserien, der på det tids-
punkt var klubbens næstbedste seniorhold.
I 1994 valgtes Claus til herreseniorudvalget. 
I flere år var han både spiller og holdleder.  
Senere kom han i bestyrelsen for VB Senior 
Support, hvis formål blandt andet er at styr-
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ke det sociale samvær i seniorafdelingen, og 
som træner og leder lagde Claus stor vægt 
på at skabe de bedst mulige rammer for et 
godt klubliv.
Claus var imødekommende og hjælpsom, når 
der var behov for hjælp til klubbens mange 
forskellige opgaver. 
Sammen med den øvrige bestyrelse i VB Sup-
port passede han klubbens museum i muse-
ets officielle åbningstider. Han servicerede de 
mange besøgende og gjorde med sin altid 
venlige optræden og sit gode humør sit til, at 
gæsterne fik en god oplevelse ud af besøget.
I 2005 blev Claus hædret med klubbens 10 års 
ledernål i sølv.
Claus efterlader sin kone, Susanne, der er 
sygeplejerske på Vejle Sygehus, og børnene 
Mads og emma.
Æret være Claus’ minde. 

EJ   

Karsten Lund 
den 26. maj 2015 døde kar-
sten lund, 71 år.
Selvom karsten havde lidt af 
hjerteproblemer og været 
ramt af blodpropper, så var 
det meget svært at forstå 
hans pludselige død.

Han havde altid været og var, lige til han 
døde, et aktivt menneske.
efter sin fodboldkarriere spillede han og var i 
mange år træner i badminton. Senere i bord-
tennis.  og han var i træning og havde kondi-
tion til at matche de bedste og mange gange 
noget yngre spillere. Senest demonstrerede 
han sit alsidige boldtalent som golfspiller og 
imponerende mange ved på kort tid at spille 
sig til et usædvanligt lavt handicap.
karstens interesse for fodbold var lige så stor, 
efter han havde stoppet karrieren, som før. 
Han kom ofte til kampene på Vejle Stadion, 
eller hvor VB spillede, og han var næsten 
hver gang til de månedlige møder i VB’s 
Seniorklub og hyggede sig i selskab med 
flere af de spillere, han tidligere havde spil-
let på hold med eller på anden måde haft 
i sin omgangskreds.  Han deltog i diskus-
sionerne med positive og altid velovervejede 
indlæg til de mange emner, der blev drøftet 
på møderne. Han fik også lavet en værdifuld 
historisk film om sin lange indholdsrige fod-
boldkarriere, som han præsenterede ved et 
af møderne i VB’s Seniorklub, hvor han var 
foredragsholder.
karsten boede på Søndermarken, da han 
som 10-årig sammen med sin godt et år 

ældre bror jesper cyklede den lange vej til 
Vejle Stadion og meldte sig i VB.
Som dreng blev han spået en stor spillerkarri-
ere, da Fritz Tarp, der var formand for dBu’s 
matchkomite, var kommet på Vejle Stadion 
til en topkamp i 2. division mellem VB og 
oB. Han var kommet i god tid, så han havde 
lejlighed til at se en forkamp mellem de to 
klubbers lilleputter, som VB i øvrigt vandt 
11-2. en af banens dominerende spillere var 
karsten, og Fritz Tarp udtalte, at han var et 
af de allerstørste talenter, han havde set.
Som 18-årig debuterede karsten den 18. 
august 1962 i en kamp i jysk Pokal Turnering 
mod esbjerg fB.
den 3. oktober 1973 sluttede den lange, 
flotte karriere, da han brækkede sit skin-
neben i den anden kamp i første runde i 
europa Cup’en for mesterhold i Nantes, som 
VB vandt 1-0. Glæden over at gå videre til 
anden runde kom dog til at stå i skyggen af 
karstens grimme uheld, der desværre kom til 
at sætte en stopper for hans videre karriere.
Han havde da spillet 310 officielle kampe, 
heraf 204 turneringskampe i 1. division og 
var nummer et på listen over spillere med 
flest tællende kampe. Tre foran Poul Mejer. 
I sin 11 år lange seniorkarriere var karsten 
med til at vinde det danske mesterskab to 
gange. VB’s andet i 1971 og the double i 
1972. I 1965 var han med til at vinde klub-
bens første sølvmedaljer. 
efter tre kampe på Y- og fire på u-landshol-
det debuterede karsten den 4. juni 1968 på 
A-landsholdet. På landsholdet var også de to 
VB’ere johnny Hansen og ulrik le Fevre. VB’s 
nuværende formand, knud engedal, vogte-
de det danske mål. danmark vandt i Helsing-
fors 3-1, og karsten scorede to mål og ulrik 
le Fevre et.
efter fire landskampe valgte karsten at stop-
pe på landsholdet, men fortsatte i VB.  Han 
prioriterede sin familie og sit arbejde højere 
end at spille på landsholdet. 

karsten sad i VB’s bestyrelse i tre år. en meget 
vanskelig periode, hvor ikke spilleudvalget, 
men træneren fik ansvar for holdenes udta-
gelse, ligesom ydelser til spillerne og andre 
reformer i fodboldens verden var aktuelle.
karsten havde taget sin lærereksamen ved 
jelling Seminarium og blev ansat ved Bred-
sten Skole, hvor han virkede, til han gik på 
pension.

karsten havde den store sorg at miste sin 
kone Hanne i 2009.
Han efterlader sønnerne Peter og Henrik, 
svigerbørn og børnebørn, der alle er eller 
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har været aktive i sportens verden. Henrik 
er optaget på lisen over spillere på VB’s divi-
sionshold, og han var adm. direktør for VB 
fra 1996-2001.
Æret være karstens minde!       

EJ

Georg Sørensen
den 23. juli døde Georg 
Sørensen efter kort tids syg-
dom, 66 år gammel.
Georg var fra kolding, men 
fik som udlært ung meka-
niker job i københavn, hvor 
han mødte ulla kristensen, 

som arbejdede i en vuggestue. Hun var fra 
Vejle, og igennem hende lærte Georg kær-
ligheden til VB at kende.
Sammen fulgte parret VB’s kampe overalt 
på Sjælland, og da de for 10 år siden flyt-
tede til Vejle, hvor Georg fik arbejde på det 
nyetablerede Super dæk Service på Stiftsvej, 
begyndte de straks at hjælpe med program-
salget ved førsteholdets kampe på Stadion, 
hvor Georg med sin venlige og joviale facon 
elskede at snakke med de trofaste publikum-
mer.
de fortsatte med at følge VB’s kampe overalt 
i landet og var ligeledes faste gæster til før-
steholdstruppens træningspas, hvor Georg 
nød at få en snak med spillerne. også u-17 
og u-19 holdene samt kvindeholdet havde 
deres bevågenhed.
Georg efterlader sig sin livsledsagerske ulla 
kristensen.
Æret være Georgs minde!

OK

Gunnar Jacob Peder-
sen
den 12. oktober døde tidli-
gere overlærer Gunnar jacob 
Pedersen, 83 år.
Gunnar var nordjyde. Han 
voksede op i Pandrup, hvor 
han havde sin skolegang og 

i sin fritid spillede fodbold i den lokale klub, 
lige fra han begyndte som drengespiller, til 
han sluttede som senior i serie 1. Her rej-
ste han til Silkeborg, hvor han på Th. langs 
Seminarium tog lærereksamen.
efter sin uddannelse fik han i 1958 ansæt-
telse som lærer, og blev senere overlærer ved 
Nyboesgade Skole. da skolen blev lukket, 
blev han overflyttet til langelinie Skole, hvor 

han virkede, indtil han gik på pension.
Gunnar var en meget dygtig, vellidt og højt 
respekteret lærer. Både af eleverne og kol-
legerne.
Flere af kollegerne på Nyboesgade Skole 
havde tilknytning til VB enten som spillere 
eller på anden måde, så det var naturligt, 
at Gunnar valgte at fortsætte sin spillerkar-
riere i VB, selvom der på det tidspunkt var 
stor konkurrence om pladserne på divisions-
holdet. Ikke mindst om Gunnars favoritplads 
som centerhalfback.
efter nogle kampe på klubbens næstbedste 
hold, debuterede Gunnar på divisionsholdet 
i dBu’s landspokalturnering den 12. oktober 
1958 i Helsingør, hvor VB vandt 5-1.
den 23. september 1962 spillede Gunnar sin 
sidste tællende kamp, nummer 46. da VB i 1. 
division spillede 5-5 mod AGF.
Gunnar fortsatte som aktiv på klubbens øvri-
ge hold og sluttede som oldboys- og veter-
anspiller.
I 1968 blev Gunnar valgt til klubbens spille-
udvalg og i 1977 til bestyrelsen, hvor han i to 
år var formand for ungdomsafdelingen. Han 
sluttede sin lederkarriere i ungdomsafdelin-
gen som holdleder for ynglingenes bedste 
hold i 1985. 
I 1984 blev Gunnar Pedersen hædret med 
VB’s 10 års ledernål.
Gunnar boede på liljevej på Søndermarken, 
senere i Valløesgade og på Nørremarken, 
inden han til sidst kom på plejehjemmet Bak-
keager i Bredballe.
Han efterlader sin hustru, kirsten, der i man-
ge år var sygehjælper på Vejle Sygehus og 
tre børn, Thorkild, lene og Helle samt sviger-
børn og børnebørn. Thorkild spillede i VB’s 
ungdomsafdeling og var en talentfuld fod-
boldspiller, inden han valgte at fortsætte i 
volleyball. Både lene og Helle spillede hånd-
bold på højt niveau.  lene på A- og Helle på 
u-landsholdet.
Æret være Gunnar Pedersens minde.

EJ
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Fra dagbogen

December 2014

10. VB ansætter Annette Brink som ny sælger og 
Søren Larsen som ny salgschef. De to nye medar-
bejdere i administrationen begynder deres arbejde 
01. januar.
18. De to ungdomsspillere Kasper Poulsgaard og 
Thais Damgaard Nielsen offentliggør, at de pr. 01. 
januar skifter fra AC Horsens til VB, hvor de placeres 
i U/16 elitetruppen.
23. Færingen Jóan Símun Edmundsson skriver en 
toårig kontrakt med VB. Offensivspilleren har tidli-
gere været på prøve i Nørreskoven, men kommer til 
Vejle Boldklub fra hjemlandets HB Tórshavn.
30. 23-årige Jesper Rasmussen fra Superligaklub-
ben Esbjerg fB skifter til VB på en lejeaftale for 
forårssæsonen.

Januar 2015
04. NordicBet Ligaholdet begynder træningen 
frem mod forårssæsonen. 
07. VB’s U/19-Ligahold henter forsvarsspilleren Emil 
Christensen i AC Horsens. ”EC” underskriver en 1½ 
år lang kontrakt med vejlenserne.
07. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller Niels Chr. Hüt-
tel, fylder 70 år.
11. I Brøndbyhallen vinder VB det uofficielle dan-
ske mesterskab i indefodbold efter omkamp og 
straffesparkskonkurrence over Hobro.
16. VB laver en ny lejeaftale med polske Patryk 
Wolanski fra FC Midtjylland. Målmanden var i efter-
året også udlejet til VB, og den nye aftale binder 
ham til Nørreskoven til sæsonens udgang.

Patryk Wolanski hilser på fansene efter en hjemme-
kamp på Vejle Stadion.

19. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller, dansk mester 
1984, adm. direktør for VB Elitefodbold A/S 1996-
2002, Henrik Lund, fylder 50 år. 
20. U/19-spilleren Casper Bruun indleder et uge-
langt ophold i den engelske klub West Bromwich 
Albion, hvor han skal træne med U/18- og U/21-
holdet.
24. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller Alexander 
Scholz, der nu er professionel i Belgien og i sidste 
sæson spillede for Lokeren, skifter til Standard 
Liege.
28. Divisionsholdet taber årets første trænings-
kamp på udebane mod Randers FC.

Februar
02. På transfervinduets sidste dag indgås halvårlige 
lejeaftaler med Sonni Nattestad og Paul Onuachu 
fra FC Midtjylland.
02. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller samt leder og 
træner Tommy Hansen, fylder 65 år.  
07. VB’s Venner afholder generalforsamling i loka-
lerne i VB’s Museum.   
10. Christian Sivebæk skifter til Viborg FF, når kon-
trakten med Vejle Boldklub udløber med udgangen 
af sæsonen.
14. VB spiller 2-2 mod polske Wisla Plock under 
træningslejren i Tyrkiet.
16. Under træningslejren i Side, Tyrkiet, taber VB 
1-2 til ukrainske FC Vorskla Poltava.
20. I forårspremieren i Superligaen, nu Alka-Liga-
en, vinder Randers FC 3-0 i Farum over FC Nordsjæl-
land. For første gang benytter dommeren skum-
spray.  
20. Karen og Sara Holmgaard fra VB’s 3F Ligahold 
deltager på U-16 Landsholdet, der spiller tre kampe 
i Dublin.
23. Måltavlen på det gamle Vejle Stadion, nu Vejle 
Atletikstadion, som VB overtog fra Idrætsparken i 
København i forbindelse med klubbens 100 års jubi-
læum i 1991, og som har serviceret VB’s tilskuere, 
indtil man flyttede til det nye stadion i 2008, fjernes 
og bliver solgt som skrot.

Marts
02. Tidl. ungdoms- og seniorspiller, træner og hold-
leder, Leif Johansen, fylder 70 år.
08. Tidl. ungdoms- og seniorspiller, mangeårig 
leder og træner i VB’s ungdomsafdeling, nuværen-
de formand for museumsudvalget, Keld Hansen, 
fylder 80 år.
14. VB får en perfekt start på forårssæsonen i Nor-
dicBet Ligaen, da vejlenserne besejrer Brønshøj i 
Tingbjerg. Andreas Albers scorer matchvindermålet 
efter pausen.
15. Erhvervsmanden Johnny Kristiansen vender 
tilbage som VB’s hoved- og trøjesponsor med nav-
nene BLITE og VTK på spillernes trøjer. 
15. Bet25 bliver navnesponsor for 1. division i sæso-
nen 2015/16
21. Tidl. ungdoms- divisionsspiller, træner og leder, 
Kell Meyer, fylder 70 år
26. Jeppe Hansen fra Vejle Boldklubs U/19-Ligahold 
udvises for det danske U/19-landshold, der i Frank-
rig spiller den afgørende EM-kvalifikation. Opgøret 
mod England taber danskerne med 2-3.

April
10. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller, Torben 
Sørensen, fylder 60 år.
11. Mangeårig redaktør af VB’s årsskrift, Mogens 
Hansen, fylder 70 år.
11. VB banker naboerne FC Fredericia 4-0 på Vejle 
Stadion i NordicBet Ligaen. Målene scores af Viljor-
mur Davidsen, Hakan Redzep, Andreas Albers og 
Jesper Rasmussen. 
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Jóan Símun Edmundsson med bolden over for FC 
Fredericias debuterende veteran Hjalte Bo Nør-
regaard. VB vinder lokalopgøret på Vejle Stadion 
med 4-0.

21. Tidl. senior- og oldboys spiller, mangeårig leder 
og træner, hædret med JBU’s sølvnål, Larry Ebel fyl-
der 65 år.
22. I en udsat kamp mod AB spiller VB 1-1 i Glad-
saxe. Viljormur Davidsen jubilerer med kamp nr. 50.
25. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller, træner og 
leder, Knud Nørregaard, fylder 65 år.
26. Topholdet AGF er for stor en mundfuld for VB 
i kampen på Vejle Stadion. Foran mere end 3.000 
tilskuere taber VB 1-3.

Billede: https://picasaweb.google.com/1063384418
35289530519/150426VBAGF13?authkey=Gv1sRgC
MWr86D6-Y-GSQ#6219561564190079698 Nr. 23.

Jacob ”Taz” med armene over hovedet, efter Albers 
har skaffet VB en føring mod AGF.

Maj
02. VB’s U/17-Ligahold vinder på Vejle Stadion 4-1 
over AaB. Jonas Erngaard bliver dobbelt målscorer 
i en flot sejr, der overværes af mere end 200 tilsku-
ere.
03. VB fylder 124 år.
04. Mangeårigt medlem, rådgiver og stor støtte i 
utallige anliggender, advokat Bent Skov, afgår ved 
døden.
06. Talentchef Lasse Christensen forlænger aftalen 
med Vejle Boldklub.
09. VB’s Venners formand, tidl. træner og holdle-
der, Finn Vesterled, fylder 70 år.

14. Kristian Fæste gør comeback på divisionsholdet 
efter mere end otte måneders fravær, da VB slår HB 
Køge på hjemmebane i NordicBet Ligaen. 

Kristian Fæste takker publikum efter comeback 
kampen på Vejle Stadion.

14. Steffen Kielstrup præsenteres som ny VB-spiller 
i pausen af hjemmekamp mod HB Køge. 30-årige 
Kielstrup vender hjem til Nørreskoven fra 1. juli, 
hvor aftalen med AC Horsens udløber.

Sportschef Steen Thychosen præsenteres Kielstrup 
for publikum i pausen af hjemmekampen mod HB 
Køge.

18. VB-medlem, Børge Sandholdt, fylder 90 år.
20. VB vinder 3-1 på Vejle Stadion over AB og sik-
rer sig dermed forbliven i 1. division, Bet 25 Ligaen. 
Andreas Albers scorer VB’s to første mål og runder 
50 scoringer for klubben.
27. Palle Brosbøl Hansen ansættes som ny salgschef 
i Vejle Boldklub med tiltrædelse 1. juli.

Juni
02. Cheftræner Klebér Saarenpää og staben 
omkring Vejle Boldklubs hold i NordicBet Ligaen 
forlænger aftalen med VB til og med sæsonen 
2015-16. 



170

Klebér Saarenpää fortsætter som cheftræner for VB 
i sæsonen 2015-16.

05. Martin Svensson skifter til VB fra Viborg FF på 
en aftale gældende for to sæsoner.
06. Europa Cup for mesterhold, nu Champions Lea-
gue, spilles for 60. gang. FC Barcelona vinder 3-1 
over Juventus. VB har deltaget i turneringen fire 
gange 1972, 1973, 1979 og 1984. I 1958, hvor VB for 
første gang vandt det danske mesterskab, deltog 
KB som forårets vinder af 1. Division.
06. På Vejle Stadion besejrer VB Brønshøj 2-0 og 
sikrer 5. pladsen i rækken. Kampen indledes med 
et minuts stilhed til ære for afdøde Karsten Lund.
08. Tidl. ungdoms- og divisionsmålmand, Flemming 
Trøst Poulsen, fylder 80 år.
08. På dagen, hvor divisionstruppen sendes på 
sommerferie, besejrer de efterskolen VIES i en 
opvisningskamp ved efterskolen. Morten Haastrup 
spiller i angrebet, og Jacob ”Taz” Sørensen står på 
mål i 5-1 sejren.
11. Tidl. ungdoms- og seniorspiller, mangeårigt 
medlem, Bent le Fevre fylder 75 år.
13. Efter en gyser af rang og to mål mod slutningen 
vinder VB’s 3F kvinder den sidste kamp i kval.spillet 
2-1 over Team Viborg og sikrer sig dermed adgang 
til efterårets 3F turnering.
15. Jóan Símun Edmundsson og Viljormur Davidsen 
fra VB er med i Færøernes overraskende 2-1 sejr 
over Grækenland i EM-kvalifikationen.
17. Portræt af VB’s nestor, Robert Torntoft, afsløres 
i VB Parken
21. Klubberne i Divisionsforeningen vedtager et 
forslag om at ændre Danmarksturneringen fra 
2016/17. Superligaen udvides til 14 hold. Et hold 
rykker ned efter sæson 2015/16 og tre hold op fra 
1. division 
23. U-21 landsholdet med tidl. VB’er, Alexander 
Scholz, nu St. Liege, kvalificerer sig til De Olympiske 
Lege i Brasilien i 2016.
24. BT-redaktør Olav Skaaning Andersen med en 
barndoms- og ungdomstid i Åle og mangeårig tro-
fast VB-fan fylder 50 år.
26. VB rykker Jeppe Hansen, Ole Bisp Rasmussen 
og Patrick Rasmussen op i A-truppen. De tre talen-
ter fra årgang 1996 forfremmes efter endt tid som 
ungdomsspillere.
27. VB Cup’s første dag i VB Parken har deltagelse 
af 70 pigehold fra Jylland og Fyn.
28. I VB Cup deltager på andendagen 56 drenge-

hold. 
28. På sommerens første træningsdag får Jonas 
Hebo Rasmussen ophævet kontrakten og vender 
hjem til Sjælland, hvor han senere laver aftale med 
FC Helsingør.
29. Karen og Sara Holmgaard fra VB’s 3F Ligahold 
deltager på U-16 Landsholdet, der spiller tre kampe 
ved Nordic Cup i Kolding.

Juli 
02. Tidl. ungdomsspiller og anfører for divisions-
holdet, træner og leder, Brian ”Binne” Sandholdt, 
fylder 50 år.
03. VB laver en aftale på 1½ år med Jacob Dehn 
Andersen. Den unge forsvarsspiller kommer til Nør-
reskoven fra Randers FC, hvor han nåede en god 
håndfuld Superligakampe. 

Jacob Dehn Andersen laver efter en uges prøvetræ-
ning i Nørreskoven en aftale med VB.

07. I sommerens første træningskamp spiller VB 0-0 
på udebane mod Skive IK på Egeris Idrætsanlæg i 
den vestjyske by.
09. Derrick Nissen laver en seks måneders kontrakt-
forlængelse med Vejle Boldklub.
10. Tidl. divisionsspiller, Tommy Troelsen, fylder 75 
år.
10. Tysk-nigerianske Moses Lamidi laver efter en 
succesfuld prøvetræning en 1½ år lang kontrakt 
med VB. Den alsidige spiller kommer til Nørresko-
ven fra tyske BSV Rehden.
14. De talentfulde brødre Agon og Arbnor Mucolli 
forlænger aftalerne med VB for to sæsoner. Agon 
Mucolli spiller på klubbens U/19-Ligahold, mens 
Arbnor er på U/17-holdet.
17. VB laver en etårig lejeaftale med Antonio Stan-
kov fra Superligaklubben Viborg FF. Makedoneren 
spiller på højre back og har været et år i Danmark.
17. Brasilianske Charles de Souza skifter til VB fra 
hjemlandets Atlético Monte Azul på en lejeaftale 
for sæsonen 2015-16. Charles, som kan kaldes i dag-
lig tale, spillede testkamp for VB mod Kolding IF 
den 15. juli. 
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Charles de Souza i en træningskamp mod Kolding IF 
på Vejle Atletik Stadion. Brasilianeren havde første 
optræden for VB i nederlaget på 1-2 til naboerne.

18. I sommeropstartens sidste træningskamp spiller 
VB 1-1 hjemme på Vejle Stadion mod ETSV Weiche 
Flensburg. 

Tyske Flensburg var VB’s sidste testmodstander 
inden turneringspremieren mod FC Fredericia på 
Vejle Stadion.

22. Den tidligere BK Frem, FC Fyn og Brønshøj-
spiller Jesper Fleckner skifter til VB på en to-årig 
kontrakt.
23. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller, leder og med-
lem af spilleudvalget, Preben Thomsen, fylder 80 år.
26. På Vejle Stadion spiller VB-FC Fredericia 1-1 
i første kamp i sæson 2015/16 i 1. division, Bet25 
Ligaen. Anders Kaagh scorer for VB.
27. Vanen tro afholdes DBU’s Fodboldskole i uge 
31 i VB Parken.

August 
04. Hjemme på Vejle Stadion skal VB ud i forlænget 
spilletid og straffesparkskonkurrence for at besejre 
Middelfart i DBU Pokalens 1. runde. Cifrene lyder 
på 5-2 og VB giver debut til 16-årige Agon Mucolli, 
der med en fræk ’Panenka’ afslutning er blandt 
målscorerne. 

Derrick Nissen er tilbage på førsteholdet, da VB 
besejrer Middelfart i DBU Pokalen på Vejle Stadion.

10. VB laver en lejeaftale med Superligaklubben 
OB omkring angriberen Thomas Mikkelsen, der 
dermed vender hjem til VB efter to års fravær. Leje-
aftalen gælder for sæsonen 2015-16.
26. På VB’s generalforsamling i VB Parken bliver 
formanden, Knud Engedal og bestyrelsesmedlem-
merne Henriette Eskildsen og Peter Hansen gen-
valgt.
26. 16-årige Kasper Nøhr laver en treårig kontrakt 
med Vejle Boldklub. Midtbanespilleren har tidli-
gere været i Silkeborg IF, men VB fik øje på ham 
efter et ophold på Vejle Idrætsefterskole i skoleåret 
2014-15.

September 
02. VB spiller 0-0 mod Hobro IK fra Superligaen i 
DBU-Pokalen 2015/16. Også omkampen slutter mål-
løs, men Hobro vinder straffesparkskonkurrencen 
4-2.
02. Anni Skovgaard fra VB’s U-17 piger debuterer 
på U-16 landsholdet, der taber 1-3 til Tyskland i en 
venskabskamp i Løgumkloster.
03. Oldboys- og veteranspiller, træner og leder, Ole 
Conradsen, fylder 65 år. 
04. I Nordens Hus i Torshavn fortæller Allan Simon-
sen, der var landstræner for Færøerne 1994-2000, 
om sin fodboldkarriere. I den efterfølgende EM 
–kvalifikationskamp udligner VB’s Jóan Simun 
Edmundsson til 1-1 mod Nordirland, men det færø-
ske landshold taber 3-1.
09. Tidl. træner og leder i ungdomsafdelingen, 
Georg Gravesen, fylder 65 år.
14. VB’s officielle fanklub The Crazy Reds marke-
rer foreningens 20 års jubilæum ved en reception 
i Gravesen Corner. Der spilles også en opvisnings-
kamp mellem fanklubben og tidligere spillere på 
det gamle Vejle Stadion. 
21. Hedensted IF vender tilbage til KUV-samarbej-
det, efter små to års samarbejde omkring ungdoms-
fodbolden med AC Horsens.
25. Tidl. ungdoms- og divisionsspiller, Niels Erik 
Andersen, fylder 70 år.
26. Tidl. divisionsspiller, vinder af the double i 1958 
og pokalvinder i 1959, Henning Enoksen, fylder 80 
år. 
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26. 50-årsdagen for fem VB’eres deltagelse på det 
danske landshold i en kamp mod Norge markeres 
på VB Museet.

Oktober 
04. Med en 3-2 sejr over FC Horsens i VB Parken 
sikrer VB’s kvinde serie 2 sig oprykning til serie 1
07. Lars Skou fratræder som formand for VB Allian-
cen Holding A/S. Han afløses af Mogens C. Svend-
sen.
08. VB taber 0-2 til AGF i en opvisningskamp ved 
Vejle Idrætsefterskole. Kampen mod Superligahol-
det afvikles midt i en landskamppause, hvor begge 
holder ligger stille i turneringen.
10. Sara Holmgaard spiller tre og tvillingsøster 
Karen to kampe ved U-17 landsholdets 1. EM kval. 
turneringsrunde i Ungarn.
14. Anders Kaagh sikrer med en sen scoring VB de 
tre point i lokalopgøret på Monjasa Park mod FC 
Fredericia. Kampen ligner længe en nulløsning, 
men Kaagh vil det anderledes, da han tre minutter 
før tid scorer det eneste mål.
22. Ole F. Kristensen, mangeårig træner og leder 
i ungdoms- og kvindeafdelingen, medredaktør af 

Årsskriftet og skribent på VB Elites hjemmeside, 
fylder 60 år.
31. Med en 4-1 sejr ude over Hatting/Torsted red-
der VB’s serie 2 herrer livet i serie 2.

November
01. Efter to nederlag på stribe kommer VB tilbage 
på sporet i hjemmekampen mod HB Køge. VB vin-
der 3-1 efter tidligt at være kommet bagud 0-1.
04. Bestyrelsen meddeler, at man har ansat Hen-
ning Hansen som ny forretningsfører i VB Amatør 
pr. 01. januar.
05.Tidl. ungdoms- og divisionsholdets målmand, 
dansk mester 1984, Peter Kjær, fylder 50 år.
06. HfS fylder 100 år. 
07. Ved receptionen i CASA Arena i Horsens tak-
ker Knud Engedal for samarbejdet med ” Den gule 
fare” i de mange år.
08. Erik Pedersen, ”Smeden”, tidl. divisionsspiller, 
dansk mester 1971 og the double i 1972, mangeårig 
træner og leder i ungdomsafdelingen, fylder 75 år.
08. Karen og Sara Holmgaard debuterer på U-17 
landsholdet, der slår Italien 3-0 i en venskabskamp.
11. Tidl. divisionsspiller og mangeårigt medlem, 
Erling Jensen, fylder 80 år.
14. Med en sejr på 4-1 over ASA på Den Jyske 
Idrætsskole sikrer VB’s 3F kvinder sig i praksis 
adgang til forårets medaljeslutspil.
22. Ruth Carlsen, mangeårig trofast tilskuer og 
deltager i VB’s arrangementer, tidl. bestyrelsesmed-
lem i VB’s Venner, VB’s Fanklub og mange ad hoc 
udvalg, fylder 70 år.
25. Knud Engedal deltager i regionsmødet DBU Jyl-
land i Brædstrup.
25. Kern Lyhne udtræder af VB’s amatørbestyrelse
28. I årets sidste kamp taber VB 1-3 på hjemmebane 
til Silkeborg IF. Jóan Símun Edmundsson reducerer 
til 1-2 efter en flot solotur, men i overtiden er Niels 
Bisp Rasmussen uheldig at score i eget net til slut-
resultatet.



173

Jørgensen & Utoft a-s
Jern og stål engros
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