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Forsiden:
Kim Elgaard med bolden i kampen på Vejle Stadion mod Nykøbing FC den 23. september. VB vandt 2-0 og
Elgaard scorede til 1-0 på et flot spark.
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Forord
Kære læsere!
I har nu årsskrift nr. 63 foran jer. Endnu
engang er det lykkedes at udarbejde Årsskriftet og dermed holde traditionen i hævd.
Det er min og heldigvis mange andres holdning, at Årsskriftet er et unikt produkt, der
promoverer Vejle Boldklub. Trænere, holdledere og spillere får mulighed for at vise,
hvordan det netop i året, der gik, er gået for
deres hold, og samtidig bliver de en del af
Vejle Boldklubs historie.
Jeg vil derfor indlede med at takke alle sponsorer, annoncører og alle dem, der har bidraget til indholdet, og også dem, der har arbejdet for at skaffe materialet til årsskriftet.
Som alle ved, blev Vejle Boldklub 125 år den
3 maj 2016. Dagen blev fejret på behørig vis
med reception i VB Parken og en fodboldkamp på Stadion mellem et All Star hold og
Vejle Oldboys. Jeg vil også her benytte lejligheden til at takke alle, der bidrog med gaver
og deres personlige opbakning på jubilæumsdagen.
Det lykkedes som bekendt ikke Vejle Boldklub at blive mellem de tre bedste i foråret.
Lyngby, Horsens og Silkeborg rykkede op i
Superligaen.
Dette medførte, at VB endnu engang måtte
erkende, at det var nødvendigt med kapitalforøgelse, hvis man skulle kunne bibeholde
en målsætning om oprykning til Superligaen.
Det lykkedes som bekendt. De nye investorer har heldigvis signaleret, at de vil arbejde
for at forstærke talentudviklingen, bygge et
hold op, der kan klare sig i Superligaen, at
det må tage den nødvendige tid, og at man
vil bygge forretningen på balance mellem
indtægter og udgifter.
Ovenstående er efter min opfattelse et
stærkt fundament for, at Vejle Boldklub
engang i fremtiden kan opnå at blive mellem de bedste klubber i Danmark.
Hvis det skal lykkes, kræver det selvfølgelig,
at vi i amatørafdelingen kan levere det nødvendige samarbejde og de nødvendige resultater inden for talentudvikling.
For at opnå dette er det nødvendigt, også for
moderklubben, at have en god økonomi. Det
er vi godt på vej til at opnå.
Vi kunne i regnskabsåret (1/8 2015 - 31/7
2016) vise et overskud på ca. 140.000,- kr.

Dette på trods af, at vi påtog os ekstraordinære omkostninger ved at få lavet en jubilæumstrøje til alle vore medlemmer.
Jeg forudså i Årsskriftet for 2015, at vor
kunstbane ville være klar til vinteren 2016.
Jeg må erkende, at det nåede de involverede
parter ikke. Man kom for sent i gang, og da
man endelig skulle færdiggøre kunstgræsset, måtte man erkende, at de ikke kunne
finde en lim, der kunne klare opgaven. At
finde en lim samtidig med, at det blev efterår
med regn og frost, har også besværliggjort
opgaven. Om banen bliver klar, vides ikke i
skrivende stund.
Vor opvisningsbane blev anlagt nogenlunde
efter tidsplanen. Nu glæder vi os til, forhåbentlig i august 2017, at kunne tage banen i
brug. Vi håber så, at den, som lovet, har en
standard som de bedste baner i Danmark.
Alle andre baner gennemgik den planlagte
procedure. Det viste sig så, at banernes kvalitet faldt væsentligt ved den udførte behandling. Vi må håbe, at behandlingen vil medføre, at vore baner får en højere standard og
også kan tåle regnvejr.
Vi må erkende, at vi ikke er i stand til at tilbyde alle vore hold vintertræning med kun én
kunstgræsbane. Vi har derfor i 2016 igangsat
et projekt - etablering af en ny kunstgræsbane. Vi påtænker at lave bane 2 om fra græs
til kunstgræs.
Det ville være optimalt, dersom vi kan starte
med at lægge banen om i efteråret 2017,
efter vi forhåbentlig har taget opvisningsbanen i brug. Skal vi det, skal vi have held med
og dygtighed til at skaffe den nødvendige
finansiering.
Bestyrelsen besluttede i 2016 at gennemgå
og revidere vore værdier. Der blev afholdt et
seminar med personer, der repræsenterede
et bredt udsnit af klubben.
Resultatet blev en formulering af vision, mission og værdisæt.
Vor vision
VB skal være den foretrukne klub i regionen i
forhold til talentudviklingen af både spillere
og trænere med henblik på at skabe optimale rammer for topfodbold i regionen.
Mission for spillere
Vi har en klar sportslig strategi for alle hold
i klubben. Vi vil sikre den individuelle udvikling af alle vore spillere.
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Mission for ledere/trænere/frivillige
Igennem gode rammer og faciliteter vil vi
sikre gode udviklings- og uddannelsesmuligheder, således at vi kan tiltrække og udvikle
de mest kompetente personer.
Værdier, som vi skal stå for
Respekt, Passion, Ansvarlighed, Vindermentalitet, Vilje
Sportsligt
Jeg vil lade det være op til læserne at finde
behag i at læse om alle vore hold og deres
oplevelser og resultater og kun nævne
nedenstående.
Jeg beskrev i sidste Årsskrift om vore tiltag
med at fastholde de unge spillere, der ikke
får kontrakt med VB elite, samt også tiltrække de talenter, der tidligere har fundet andre
klubber.
Vi kan med glæde se, at projektet indtil nu
har været positivt. Vi rykkede i foråret op
i serie 1, og vi blev nummer 3 i den nylig
afsluttede serie 1. Holdet har for en stor del
bestået af første- og andetårs seniorer. Samtidig kunne vi glæde os over, at vores serie 5
hold i efteråret rykkede op i serie 4.
Det gode samarbejde, vi har med eliten, har
udmøntet sig i, at flere af vore serie 1 spillere har spillet på elitens reservehold. Vi har
etableret uofficielle talentkampe med super-

ligaklubber. Kampe, hvor både vore spillere,
men også udvalgte spillere fra eliten kan
blive matchet.
Vi håber på, at alle disse gode tiltag kan
medføre, at vi kan kvalificere os til Jyllandsserien i foråret 2017.
Vi har i igen i år, både for- og efterår, afholdt
talentakademi, hvor talenter i alderen 8 til
12 år kan få 8 til 10 lektioner, hvor de får specialtræning, fx forsvar, angreb og målmand
af vort trænerteam.
Det er også værd at nævne, at vi i igen i år
gennemførte VB Cup for piger og drenge.
Desuden blev der arrangeret et U-15 stævne
med deltagelse også af udenlandske hold.
Flot, at vi har så mange frivillige, der gør det
muligt at arrangere så store stævner i VB Parken.
Jeg vil også nævne vort museumsudvalg, som
også markerede vort 125 års jubilæum. Som
jeg skrev i forrige Årsskrift et unikt museum,
og det er en glæde at overvære 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
Formand Vejle Boldklub

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

tættere på
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Træningskampe - forår 2016
Som optakt til forårssæsonen 2016 spillede VB fem træningskampe mod danske
modstandere. VB stod overfor Alka Superligaklubberne Viborg FF, Randers FC og FC
København, mens man mødte Middelfart
fra 2. division og FC Fredericia fra 1. division. Kampen mod FC København var en del
af reserveholdsturneringen, men VB brugte
den som næstsidste træningskamp inden
turneringsstart i 1. division søndag den 13.
marts.
VB var – modsat 2015 – ikke på træningslejr,
hvorfor forberedelserne udelukkende fore29-01-2016

Viborg FF – Vejle Boldklub 3-0 (2-0)
Kristian Fæste (46. Morten Haastrup Jensen), Antonio Stankov (46. Ole Bisp Rasmussen), Jesper Fleckner (46. Niels
Bisp Rasmussen), Anders Kure (46. Jacob Dehn Andersen),
Viljormur Davidsen (46. Daniel Norouzi), Denis Fazlagic (46.
Christian Sivebæk), Steffen Kielstrup (46. Kristian Gaarde),
Marco Larsen (46. Kim Elgaard), Martin Svensson (46. Jeppe Hansen), Patrick Rasmussen (46. Moses Lamidi), Anders
Kaagh (46. Thomas Mikkelsen)
Kampens gang:
03. 1-0 Mathias Wichmann
39. 2-0 Serge Deble
62. 3-0 Serge Deble

Opstartens første træningskamp blev spillet
fredag eftermiddag i Viborg på Alka Superligaklubbens kunstgræsbane på Kirkebækvej.
Kampen – der var Viborgs tredje i januar –
blev spillet under voldsomme vejrforhold,
som hjemmeholdet var bedst til at håndtere.
VB spillede mod vinden før pausen og havde det vanskeligt mod et hjemmehold, der
trykkede VB langt tilbage. Wichmann scorede til 1-0 direkte på et hjørnespark tidligt
i kampen. Endnu et hjørnespark resulterede
i 2-0 målet, da Deble skrabede bolden over
stregen. VB havde også chancer i kampen.
Patrick Rasmussen var i et par situationer tæt
på at komme på måltavlen, men Peter Friis
Jensen afviste den unge angriber.
Cheftræner Klebér Saarenpää byttede som
aftalt alle elleve spillere i pausen, men kampen ændrede ikke karakter. VFF øgede til
3-0, da indskiftede Jeppe Curth kombinerede med Deble, der scorede bag Morten
Haastrup. VB havde i opgøret Antonio Stankov og Christian Sivebæk med, der begge
var lejede i Viborg FF frem til 30. juni 2016.
Der var første optræden i VB for Anders Kure
og Marco Larsen, der var kommet henholdsvis fra FC Vestsjælland og FC Midtjylland.

gik i Nørreskoven. VB havde fine faciliteter
med den helt nye kunstgræsbane ved Vejle
Idrætsefterskole, hvor træningskampene
mod Randers FC og FC Fredericia blev afviklet.
Spillertruppen mødte ind til den første træning mandag den 4. januar, hvor man testede i hallen ved Vejle Idrætsefterskole. De
efterfølgende uger bød på træning mandagfredag, inden vejlenserne i Viborg fredag
den 29. januar spillede opstartens første testkamp.

05-02-2016

Vejle Boldklub – Randers FC 1-3 (0-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen,
Anders Kure, Viljormur Davidsen, Christian Sivebæk, Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup, Martin Svensson (38. Jeppe
Hansen), Oliver Thychosen, Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
18. 0-1 Kasper Fisker Jensen
61. 0-2 Mikael Ishak
69. 1-2 Thomas Mikkelsen
78. 1-3 Viktor Lundberg

Små 100 tilskuere var mødt frem, da VB og
Randers FC testede på kunstgræsset ved Vejle Idrætsefterskole. Efter opfordring fra Randers FC blev kampen spillet over to gange 40
minutter, og VB gav fuld spilletid til ti af de
elleve startende spillere. Kun en småskadet
Martin Svensson måtte lade sig udskifte sidst
i 1. halvleg.
VB kom godt ud til kampen, men alligevel
var det Kasper Fisker, der i det 18. minut scorede. Den elegante dribler sparkede fladt
midt for mål og udplacerede Kristian Fæste.
VB havde chancen for at udligne, men Thomas Mikkelsen brændte midt for mål efter
en omstilling iscenesat af tilbagevendte
Christian Sivebæk og Oliver Thychosen. Ishak
øgede efter en time føringen midt for mål,
da han udnyttede et indlæg fra Erik Marxen.
VB fik reduceret kort efter, da Thomas Mikkelsen scorede med hovedet assisteret af Viljormur Davidsen. Svenske Lundberg afgjorde
kort før tid med en scoring, der sikrede Randers FC en fortjent sejr i Vejle. Umiddelbart
efter opgøret spillede de to klubbers reservehold en træningskamp på samme bane. Det
opgør endte 0-0.
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13-02-2016

Middelfart – Vejle Boldklub 0-5 (0-2)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen,
Anders Kure, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk, Kristian
Gaarde, Steffen Kielstrup, Simon Nagel (46. Christian
Kudsk), Oliver Thychosen, Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
02. 0-1 Thomas Mikkelsen
33. 0-2 Thomas Mikkelsen
53. 0-3 Thomas Mikkelsen
54. 0-4 Thomas Mikkelsen
79. 0-5 Christian Sivebæk

Opstartens tredje test fandt sted på Middelfart G&BK’s kunstgræsbane ved klubbens træningsanlæg. VB viste ingen nåde
og besejrede klart 2. divisionsholdet med
5-0 efter 2-0 ved pausen. Thomas Mikkelsen
scorede de fire første mål for VB. De først to
mål på riposter fra et Thychosen-spark, mens
samme Thychosen assisterede Mikkelsen ved
det tredje mål. Målmager Mikkelsen sendte
også den fjerde kasse ind, da han stod fri i
feltet. Sivebæk lukkede festen, da han sat
op af indskiftede Christian Kudsk scorede til
slutresultatet 5-0. DBU udsendte kort efter
kampens start en pressemeddelelse, hvori
unionen afsagde kendelse i kørepengesagen
mod MG&BK. Straffen lød på minus 24 point
fordelt over to halvsæsoner. Umiddelbart
efter træningskampen mødte reserveholdet
FC Svendborg fra 2. division på samme bane.
Her vandt VB med 6-1. Mål af Denis Fazlagic,
Martin Svensson, Anders Kaagh (2), Marco
Larsen og et selvmål af Anders Staldgaard.
Bakary Bojang udlignede for FCS.
22-02-2016

FC København – Vejle Boldklub
2-1 (1-1)
Kristian Fæste. Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen,
Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk
(66. Denis Fazlagic), Kristian Gaarde (84. Jeppe Hansen),
Steffen Kielstrup (63. Patrick Rasmussen), Simon Nagel,
Marco Larsen, Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
17. 1-0 Bashkim Kadrii
23. 1-1 Mikael Antonsson (selvmål)
47. 2-1 Andreas Cornelius

På FC Københavns træningsanlæg på Frederiksberg afviklede VB opstartens fjerde testkamp. Opgøret i reserveholdsturneringen
blev brugt som forberedelse til forårssæsonen af vejlenserne, mens FCK kom med reserverne til Alka Superligaholdet. Kadrii scorede
til 1-0, da han sendte et frispark op af den
ene målstolpe. Seks minutter senere bragte
VB balance. Simon Nagel sendte et frispark
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ind i feltet, hvor svenske Antonsson var uheldig at sende bolden ind bag målmand Thomas Kaminski.
Opgøret var meget jævnbyrdigt og kunne
nemt være endt både 2-2 og 3-3. Efter pausen faldt dog kun Cornelius’ scoring til 2-1,
da han få minutter efter sidebyttet fladt passerede Fæste i feltet.
Thomas Mikkelsen havde flere muligheder
for at skabe remis, men det blev ved de 2-1
til FCK. VB var til opgøret uden Anders Kure,
der var blevet far for første gang dagen
inden.
05-03-2016

Vejle Boldklub – FC Fredericia
3-1 (1-0)
Morten Haastrup Jensen, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen, Anders Kure (82. Jacob Dehn Andersen), Daniel
Norouzi (69. Ole Bisp Rasmussen), Christian Sivebæk (82.
Denis Fazlagic), Kristian Gaarde (78. Jeppe Hansen), Kim
Elgaard, Simon Nagel (69. Martin Svensson), Oliver Thychosen (69. Anders Kaagh), Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
02. 1-0 Christian Sivebæk
71. 2-0 Sune Kiilerich (selvmål)
72. 3-0 Christian Sivebæk
84. 3-1 Brent McGrath (straffespark)

I timerne op til generalprøven mod FC Fredericia meldte målmand Kristian Fæste fra
med et hold I ryggen, hvorfor det blev Morten Haastrup Jensen, der passede buret i
den femte og sidste af opstartens træningskampe. Lokalopgøret hjemme på kunstgræsbanen ved Vejle Idrætsefterskole blev dog
en ensidig affære med VB som det dominerende hold. Christian Sivebæk var den store
spillere for vejlenserne, og den returnerede
kantspiller var med i alle målene. Først scorede han i feltet assisteret af Simon Nagel,
der begyndte i venstre side. 2-0 målet assisterede Sivebæk selv, da han rykkede til baglinjen, og på indlægget kunne Kiilerich ikke
undgå at score i eget net. Minuttet efter var
det Sivebæk, der trykkede af fra distancen
uden chance for målmand Thomas Mikkelsen. McGrath reducerede kort ført tid på et
straffespark dømt for hands mod VB’s Thomas Mikkelsen. Små 100 tilskuere kiggede
på, da VB godt og vel en uge før premieren
mod Næstved tankede den sidste selvtillid
mod naboerne.
Lars Christensen
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Bagerst fra venstre: Denis Fazlagic, Kim Elgaard, Jacob Dehn Andersen, Thomas Mikkelsen, Anders Kure, Simon Nagel og Daniel Norouzi.
Midterst fra venstre: Klebér Saarenpää (cheftræner), Søren Vie Clausen (assistenttræner), Toivo Vadum (målmandstræner), Marco Larsen, Jesper Fleckner, Niels Bisp
Rasmussen, Ole Bisp Rasmussen, Antonio Stankov, Martin Svensson, Jesper Rasmussen, René Krogh (fysioterapeut) og Torben Nielsen (chefholdleder).
Forrest fra venstre: Oliver Thychosen, Moses Lamidi, Patrick Rasmussen, Kristian Fæste, Morten Haastrup Jensen, Viljormur Davidsen, Jeppe Hansen og Steffen
Kielstrup.

Bet25 Ligaholdet forår 2016

1. division, Bet25 Ligaen, forår 2016
Oprykning kiksede for syvende gang

”VB-truppen har pt ikke de spillemæssige
kvaliteter, der skal til for at blande sig i
oprykningsracet…”
Således stod der at læse i Årsskriftet 2015,
hvor vi forlod VB overvintrende på rækkens
fjerdeplads med to point op til Horsens på
tredjepladsen og med en kamp mere end
bl.a. Vendsyssel og Silkeborg.
Dette var øjensynligt også ledelsens konklusion, for der blev skiftet en del ud i truppen
og virkelig gjort en indsats for at optimere
truppen hen over vinteren for at forfølge
oprykningschancen.
Hakan Redzep og Derrick Nissen havde kontraktudløb og fik ikke forlænget, hvorefter
de fortsatte i henholdsvis Fremad Amager og
Marienlyst, mens Jóan Símun Edmundsson
blev solgt til OB. Jacob ”Taz” Sørensen fik
efter en grim håndskade ophævet sin kontrakt for at begynde en civilkarriere. Den 31.

marts ophævedes ligeledes Martin Svenssons
kontrakt - Svensson tog til Vikingur Reykjavik
for at spille videre. Også Denis Fazlagic’ kontrakt blev revet i stykker midt i sæsonen, den
19. april, så hurtigløberen kunne fortsætte
karrieren i KR Reykjavik.
Til gengæld blev Anders Kure hentet i konkursramte FC Vestsjælland, ligesom fire spillere blev lejet: Christian Sivebæk i Viborg,
Marco Larsen i FC Midtjylland, Jesper Rasmussen i Esbjerg fB og Oliver Thychosen i FC
Nordsjælland.
Det viste sig dog ikke at være tilstrækkeligt
til at sikre oprykningen. Jesper Rasmussen
var som under sit tidligere ophold i klubben
meget skadesplaget og kom med et indhop
ikke til at spille nogen rolle for VB-mandskabet, ligesom Marco Larsen heller ikke formåede at sætte noget afgørende aftryk. Kure,
Sivebæk og Thychosen fik en fast plads på
holdet, men det rakte altså ikke.
Lyngby og Vendsyssel var ganske langt foran
de øvrige ved vinterpausen, men Vendsyssel oplevede noget af en nedsmeltning med
fyring af Ove Christensen til følge, og der
var således to pladser at spille om. VB var da
også med i kapløbet indtil næstsidste spillerunde, men Silkeborg og AC Horsens var
for stabile og løb med de to pladser efter ret
suveræne Lyngby.
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VB havde for store problemer med de lidt
mere upåagtede hold i rækken, og med
nederlag til hold som Næstved, FC Helsingør
og FC Roskilde rykker man ikke op. Heller
ikke selv om man samlet set slår superligaoprykkerne fra AC Horsens alle tre gange i
sæsonen. 4-3 kampen i Nørreskoven i marts
står som den mest mindeværdige af alle 33
kampe i sæsonen 2015-16.
Nederlaget i FC Roskilde den 21. april kostede cheftræner Klebér Saarenpää jobbet, men
det lykkedes altså ikke Steen Thychosen, som
overtog trænersædet, at gøre det umulige.
Efter den missede oprykning skulle der nu
blive vendt op og ned på det meste i den 125
år gamle klub…

1. division, Bet25 Ligaen, forår 2016
13-03-16

Vejle Boldklub - Næstved 1-2 (0-1)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen,
Anders Kure, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk, Kristian
Gaarde, Steffen Kielstrup (79. Kim Elgaard), Simon Nagel
(68. Anders Kaagh), Oliver Thychosen (80. Patrick Rasmussen), Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
20. 0-1 Daniel Norouzi (selvmål)
53. 1-1 Christian Sivebæk
62. 1-2 Stefan Nygaard Hansen
Dommer: Jesper Nielsen
Tilskuere: 1835
Debutant: Anders Kure

Premierekampen blev en eklatant fiasko
for det omorganiserede VB-mandskab. Og
pointtab mod de mere upåagtede hold var
og blev VB’s akilleshæl i sæsonen 2015-16.
VB, der udover debuten til Anders Kure kunne byde på gensyn med nytilknyttede Oliver
Thychosen og Christian Sivebæk, kom gennemført skidt fra start. Usikkert og ineffek-

tivt spil blev fulgt op med et selvmål efter en
snes minutter, da Daniel Norouzi headede et
Næstved-frispark i eget net.
Hjemmeholdet kom bedre med mod slutningen af 1. halvleg, som sluttede med en kæmpechance til Steffen Kielstrup.
De rødblusede fortsatte de rimelige takter
efter pausen, og Christian Sivebæk kunne
da også sparke udligningen op i nettaget
på en Nagel-pasning. Et kæmpekoks á flere
omgange i VB-forsvaret bragte dog sjællænderne tilbage på vinderkurs med en scoring
af Stefan Nygaard Hansen.
Selv om Kaagh og Patrick Rasmussen blev
kastet ind i opgøret, blev det ved lige ved og
næsten for et svagt spillende VB-hold.
”Jeg er virkelig ked af det på fansenes vegne – vi har skuffet både os selv og dem med
vores dårlige sæsonstart,” konstaterede en
frustreret VB-træner Saarenpää efter kampen.

Debuterende Anders Kure i en situation i feltet, men han og VB’erne arbejdede forgæves i den skuffende
forårspremiere mod Næstved.
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20-03-16

Vejle Boldklub – AC Horsens 4-3 (0-0)
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen,
Anders Kure, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk (68. Martin Sven-sson), Kristian Gaarde, Kim Elgaard, Simon Nagel,
Oliver Thychosen (85. Jacob Dehn Andersen), Thomas Mikkelsen (85. Anders Kaagh)
Kampens gang:
57. 1-0 Thomas Mikkelsen
61. 2-0 Christian Sivebæk
78. 2-1 Jeppe Mehl
83. 2-2 Aleksandar Stankov
84. 3-2 Thomas Mikkelsen
90. 3-3 Bubacarr Sanneh
90. 4-3 Anders Kaagh
Dommer: Sandi Putros
Tilskuere: 3759

Efter en forholdsvis begivenhedsløs 1. halvleg udviklede lokalderbyet sig til en vanvidskamp med en hæsblæsende afslutning som
sjældent set i Nørreskoven. Fem scoringer i
de sidste 12 minutter!
VB, der havde Ole Bisp med for Stankov og
Kim Elgaard for en skadet Kielstrup, havde
initiativet før pausen i en taktisk affære, som
bød på to gode muligheder til Thomas Mikkelsen.
ACH kom frisk ud efter pausen, men det var
alligevel Thomas Mikkelsen, der åbnede ballet ved at heade en Sivebæk-centring i mål.
Samme Sivebæk syntes også at afgøre kampen, da han hamrede et fladt Thychosenindlæg i mål.
Med 12 minutter igen gav Jeppe Mehls reducering dog startskuddet til en vild afslutning.
Alt var nu kaos i VB-forsvaret, og Aleksandar Stankov kunne udligne for det fængselsdragtklædte ACH-hold.
Umiddelbart efter forfulgte Thomas Mikkel

sen en løs bold på en lang fremlægning fra
Niels Bisp i forbindelse med opgiversparket
og bragte VB på 3-2.
Gæsterne trykkede dog på, og VB kunne ikke
modstå presset. Efter overliggertræf og et
ikke dømt straffe pandede Bubacarr Sanneh
udligningen ind i overtiden.
Men horsensianerne sejlede lige så meget i
deres opdækning, og endnu længere inde i
overtiden headede indskiftede Anders Kaagh
udækket et Nagel-frispark i mål til 4-3.
”Det var surrealistisk og man gik med fornemmelsen af, at der ville ske noget vildt.
Bubacarr Sanneh fulgte ikke med mig, da
Nagel skulle sparke frispark, og da bolden
kom, var det bare at sætte hovedet på,”
sagde en glad matchvinder Kaagh efter kampen.

Thomas Mikkelsen har netop bragt VB foran 1-0
mod AC Horsens. Her jubler han med Christian Sivebæk, der assisterede ved målet

I sen overtid kan en
umarkeret Anders
Kaagh sætte pandebrasken på et frispark
fra Simon Nagel og
afgøre det vilde lokalderby mod AC Horsens
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24-03-16

FC Vestsjælland – Vejle Boldklub 0-3
Vestsjællænderne gik konkurs 30-11-15 og blev trukket ud af turneringen. Modstanderholdene fik herefter tilkendt sejren
3-0 i de indbyrdes opgør.

28-03-16

Skive IK - Vejle Boldklub 0-3 (0-1)
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen,
Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk
(60. Anders Kaagh, Kristian Gaarde, Kim Elgaard, Simon
Nagel (79. Marco Larsen), Oliver Thychosen (86. Denis Fazlagic), Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
44. 0-1 Thomas Mikkelsen
76. 0-2 Simon Nagel
82. 0-3 Kim Elgaard
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 565
Debutant: Marco Larsen

VB fulgte godt op på sejren over AC Horsens
og lagde sig med 2. påskedagssejren i Skive
op på rækkens andenplads.
Gæsterne, der havde Jacob Dehn med for
en karantæneramt Kure og mod slutningen

kunne give debut til Marco Larsen, kunne på
et stormomsust stadion opleve skibonitterne
¨være farligst før pausen og blandt andet
træffe trekantsammenføjningen. De rødblusede kunne alligevel gå til pausen med den
føring, Thomas Mikkelsen pandede ind kort
før halvtid på et Sivebæk-indlæg.
Med vinden i ryggen tog vejlenserne teten
efter pausen, og Simon Nagel kunne med et
kvarter igen reelt sørge for afgørelsen, da
han scorede efter en omstilling. Kim Elgaard
cementerede sejren, da han godt fem minutter senere scorede på et fladt langskud fra
godt 30 m.
”Det var mere slåskamp end fodboldkamp
under meget svære betingelser, fastslog Klebér Saarenpää, som var godt tilfreds med, at
VB vandt lodtrækningen og kunne slutte i
medvind, hvor kræfterne begyndte at svinde.
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31-03-16

Vejle Boldklub – Vendsyssel FF 0-0
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen, Niels Bisp Rasmussen,
Anders Kure, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk, Kristian
Gaarde (71. Kim Elgaard), Marco Larsen, Simon Nagel, Oliver Thychosen (81. Denis Fazlagic), Anders Kaagh (46. Thomas Mikkelsen
Dommer: Morten Krogh
Tilskuere: 2394

Som så ofte før en særdeles chancefattig
affære mod Vendsyssel.
Vendelboerne var bedst før pausen – dog
uden det kastede særlige muligheder af sig.
VB, der havde Anders Kure, Marco Larsen
og Anders Kaagh med fra start, kom bedre

med efter pausen, og det blev til et par halve
chancer. Kampens bedste tilbud tilfaldt dog
nordjyderne i overtiden, da en helt fri Simon
Okosun sparkede over mål fra det lille felt.
”Når vi får kampen lidt på afstand, vil vi
nok være ganske godt tilfredse med 0-0 på
en dårlig dag,” konkluderede VB-træner
Saarenpää efter kampen, mens Vendsyssels
ditto, Ove Christensen også var ganske fornøjet:
”Vi kan præstere meget bedre end det her
– vi savner flow og skarphed - men jeg er tilfreds med, at vi for første gang i år spiller
til nul.”

Marco Larsen var første gang med i startopstillingen, da VB på den sidste dag i marts spillede 0-0 mod
Vendsyssel. Her ses den i FC Midtjylland lejede spiller sammen med gæsternes Bjarke Jacobsen
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10-04-16

HB Køge - Vejle Boldklub 1-2 (1-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen,
Anders Kure (36. Jacob Dehn Andersen), Viljormur Davidsen
(79. Ole Bisp Rasmussen), Christian Sivebæk, Kristian Gaarde, Kim Elgaard, Simon Nagel, Marco Larsen (59. Patrick
Rasmussen), Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
01. 1-0 Lee Rochester Sørensen
47. 1-1 Simon Nagel
73. 1-2 Patrick Rasmussen
Dommer: Benjamin Leander
Tilskuere: 1047
Jubilar: Thomas Mikkelsen: 100 kampe

Trods en chokstart af HB Køge af de rigtig
grimme viste VB fin moral og holdt sig med
en lidt heldig udesejr inde i oprykningsracet.
Det lykkedes gæsterne, der stillede med ikke
færre end fire ændringer på holdet, at sætte
HBK i gang, inden mange af de 1000 tilskuere havde fundet på plads. 26 sekunder var
der spillet, da VB havde mistet deres begyndelsesspark til modstanderne, som herefter

løb ned og scorede ved en Lee Rochesterflugter…
Det var vejlenserne, som tidligt i kampen
måtte udskifte en skadet Kure, der nu skulle
jagte et resultat, og det kom der ikke meget
ud af før pausen, hvor det var de blå/sorte,
der havde halvlegens kun anden chance.
Simon Nagel satte dog straks efter teen liv
i den pænt store rød-hvide fanblok, da han
bankede udligningen ind fra 20 meter.
Der stod nu VB på rigtig meget, og da indskiftede Patrick Rasmussen med et stort
kvarter tilbage kunne udnytte Sivebæks og
Nagels forarbejde til en fin scoring, var smilene i Vejle-lejren brede som Storebæltsbroen.
HB Køge-presset mod slutningen strandede
på Fæste, og så kunne Saarenpääs mandskab
tage alle tre point med sig hjem i bussen.
”Fantastisk moral efter en pivringe 1. halvleg,” fastslog en glad VB-træner.

14-04-16

Vejle Boldklub – FC Helsingør 2-3 (2-2)

To målscorere i duel. Vejles Simon Nagel og FC Helsingørs Vito Hammershøy-Mistrati scorede begge i aftenkampen i Nørreskoven den 14. april. Her kæmper de om bolden på banens midte før pausen
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Kristian Fæste, Antonio Stankov, Niels Bisp Rasmussen,
Jacob Dehn Andersen, Daniel Norouzi, Christian Sivebæk
(84. Denis Fazlagic), Kristian Gaarde, Steffen Kielstrup (69.
Anders Kaagh), Simon Nagel, Marco Larsen (59. Jesper Rasmussen), Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
04. 1-0 Thomas Mikkelsen
10. 1-1 Philip Zinckernagel
40. 1-2 Vito Hammershøy-Mistrati
45. 2-2 Simon Nagel
85. 2-3 Daniel »Elly« Pedersen
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 1838

VB led et alvorligt tilbageslag, da det trods
en ønskestart for anden gang i denne sæson
blev til et nederlag mod oprykkerne fra Helsingør.
Værterne, der denne gang havde Kielstrup,
Norouzi og Jacob Dehn med fra start, tog
sjællænderne på sengen, da Sivebæk efter
få minutter gik til baglinjen og lagde op til

Thomas Mikkelsens føringsmål.
Men hvor VB nu skulle synes ovenpå, tog i
stedet gæsterne teten og fik hurtigt udlignet
på et afrettet skud. Og Vito HammershøyMistrati kunne inden pausen endog bringe
helsingoranerne foran, da han støvede af
efter et hovedstød på stangen.
Efter kæmpe VB-chancer umiddelbart inden
halvtid lykkedes det alligevel Simon Nagel
på et drømmefrispark fra 30 m at sørge for
udligning.
Målet gav dog ikke vejlenserne vinger efter
pausen, hvor oprykkerne præsenterede sig
som det mest friske og dynamiske hold, som
da også kunne sikre sig sejren, da Daniel
”Elly” Petersen med fem minutter igen scorede efter et fint gennembrud.
”Det er ikke fair over for de spillere som sidder udenfor, at vi ikke præsterer mere og
bedre. Vi fortjente ikke engang at vinde…”
fastslog en ærlig VB-back Daniel Norouzi
efter kampen.

21-04-16

FC Roskilde - Vejle Boldklub 2-0 (0-0)
Kristian Fæste, Antonio Stankov, Jacob Dehn Andersen,
Anders Kure (85. Daniel Norouzi), Viljormur Davidsen, Christian Sivebæk, Kristian Gaarde (75. Marco Larsen), Steffen
Kielstrup, Simon Nagel, Moses Lamidi (66. Anders Kaagh),
Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
68. 1-0 Morten Nielsen
77. 2-0 Martin Andersen

afsked med Klebér Saarenpää på denne
måde. Men både Klebér og klubben har
erkendt nødvendigheden af, at der skal foretages helt ekstraordinære skridt for at bringe klubben og spillerne ud af den fastlåste
situation,” udtalte sportsudvalgets formand
Gert Eg.

Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 648

VB blev spillet afgørende renonce i oprykningsspillet, da det efter sæsonens hidtil
mest blodfattige indsats blev til et nederlag
i Roskilde.
Anders Kure var med for en skadet Niels Bisp,
mens Viljormur Davidsen og Moses Lamidi
havde fortrængt Norouzi og Marco Larsen til
bænken.
Gæsterne var ikke i nærheden af en chance
i en begivenhedsløs 1. halvleg, som hjemmeholdet dominerede. Der kom en smule mere
snit over de rødblusedes spil efter pausen,
men da Roskildes Morten Nielsen opfangede
en løs Kielstrup-bold og løb ned og scorede,
var kampen afgjort. Martin Andersen lukkede kampen endegyldigt ti minutter senere.
Tre dage senere ophørte samarbejdet med
træner Klebér Saarenpää, som i de resterende kampe afløstes af sportschef Steen
Thychosen.
”Det er med blødende hjerte, at vi tager
14

Klebér Saarenpää stod i spidsen for VB for sidste
gang i tv-kampen i Roskilde Idrætspark. Efter 2-0
nederlaget blev klubben og den svenske cheftræner søndag den 24. april enige om at gå hver til
sit. 40-årige Saarenpää nåede næsten 2½ år i Nørreskoven. Først som assistent og senere som cheftræner.

01-05-16

Vejle Boldklub - FC Vestsjælland 3-0
Endnu tre gratis point som følge af FC Vestsjællands konkurs.

05-05-16

Vejle Boldklub FC Fredericia 0-0
Kristian Fæste, Antonio Stankov (73. Viljormur Davidsen),
Jesper Fleckner (33. Jacob Dehn Andersen), Anders Kure,
Daniel Norouzi, Kristian Gaarde, Christian Sivebæk, Marco
Larsen, Simon Nagel, Oliver Thychosen (71. Christian Kudsk),
Thomas Mikkelsen
Dommer: Benjamin Leander
Tilskuere: 2609
Jubilar: Kristian Fæste (150 kampe)

Med det uafgjorte resultat forsvandt VB’s
mulighed for selv at kunne spille sig til oprykning. Oliver Thychosen var med igen efter
overstået sygdom, ligesom Marco Larsen var
med for en karantæneramt Kielstrup. Norouzi spillede backen i stedet for Davidsen, mens
Jesper Fleckner erstattede en skadet Niels
Bisp. Fleckner måtte dog efter en halv time

skadet lade sig udskifte med Dehn.
Vejlenserne spillede frisk til før pausen og
havde fine muligheder – bl.a. via Fleckners
hoved, inden han måtte lade sig udskifte.
Fredericia bed dog fra sig med et riv på stolpen.
Gæsterne kom langt bedre med efter pausen, og der var masser af muligheder i begge
ender. Således havde de fleste publikummer
allerede set bolden i Fredericia-målet i kampens overtid, men Anders Kures forsøg blev
reddet på stregen.
”Vi kommer ud med et rigtig godt udtryk,
og det var langt bedre end i de foregående
kampe, hvor vi har tabt. Ingen kan dog i den
sidste ende rigtig klage over resultatet,”
fastslog kampens spiller, jubilerende Kristian
Fæste.

Efter 13 års fravær gjorde 57-årige Steen Thychosen comeback på sidelinjen som cheftræner for VB i det
målløse opgør mod FC Fredericia på Vejle Stadion Kr. Himmelfartsdag
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Oliver Thychosen kanter sig forbi Fredericias Mikkel Knudsen, men Thychosen og resten af Vejle-mandskabet fandt aldrig nøglen til at score

11-05-16

AC Horsens - Vejle Boldklub 0-1 (0-0)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Anders
Kure, Viljormur Davidsen, Steffen Kielstrup, Christian Sivebæk (74. Agon Mucolli), Marco Larsen (69. Patrick Rasmussen), Simon Nagel, Oliver Thychosen (89. Anders Kaagh),
Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
76. 0-1 Anders Kure
Dommer: Lars Skibild Jensen
Tilskuere: 3841

Med sæsonens tredje sejr over ACH holdt
VB liv i en fortsat matematisk mulighed for
oprykning, hvilket imidlertid i så fald skulle
ske på bekostning af særdeles formstærke
Silkeborg.
Allerede oprykkede AC Horsens gjorde ikke
meget væsen af sig, og i forhold til den
omvendte 4-3 kamp skete der hjertens lidt
16

i de to felter. VB, der havde Kielstrup, Niels
Bisp og Davidsen med igen fra start, havde
ikke besvær med at holde tandløse gule fra
fadet, men selv kom gæsterne heller ikke til
meget.
Med indskiftningen af unge Agon Mucolli
et kvarter før tid kom der dog farve ind i
lokalopgøret. Efter et par fine aktioner og
et godt oplæg til Thomas Mikkelsen fik U/19spilleren selv testet Nicklas Dannevang med
et hovedstød. ACH-keeperen fik pareret til
hjørne, men på det fik Anders Kure bolden
bugseret over stregen til VB-føring, som
trods et vist Horsens pres i slutminutterne
holdt i mål.
”Jeg er meget tilfreds med, at vi igen spiller
til nul, og det er vist ok, at det er VB, der
kan trække sig tilbage som sejrherre,” sagde
Steen Thychosen efter kampen.

16-05-16

Næstved - Vejle Boldklub 1-2 (0-1)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Jacob
Dehn Andersen, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde, Oliver
Thychosen (86. Anders Kaagh), Steffen Kielstrup, Simon
Nagel (90. Jeppe Hansen), Marco Larsen (57. Christian
Kudsk), Thomas Mikkelsen
Kampens gang:
13. 0-1 Simon Nagel
64. 1-1 Kasper Mertz
80. 1-2 Christian Kudsk
Dommer: Jakob A. Sundberg
Tilskuere: 1015

Med sejren på Sjælland bevarede VB sin
papirtynde oprykningschance.
Gæsterne, der måtte remplacere en skadet
Sivebæk med Kristian Gaarde, tilbage fra
straffeboksen, samt en syg Anders Kure med
Jacob Dehn, havde teten i kampens start
med flere nærgående forsøg. Det blev da
også til VB-føring via Simon Nagels tredje fri-

sparksmål i sæsonen.
”Det er lang tid siden, jeg har ramt så meget
på frispark, som jeg gør for tiden, men det er
kun dejligt at være træfsikker,” konstaterede
Nagel efter kampen.
Efter den gode VB-start overtog værterne
dog efterhånden spillet i den nu ret rodede
kamp, og Kasper Mertz kunne da også heade
udligningen ind efter en god time.
Næstved havde mulighederne for endegyldigt at sætte trumf på, men overliggeren
stod i vejen for Mathias Johannsen, mens en
helt fri Søren Jensen headede over.
Som det af og til sker i fodbold, gik det så
lige modsat. Vejlenserne, der syntes ude
af kampen, fik en pludselig chance med ti
minutter igen – Oliver Thychosen spillede
op til indhopper Christian Kudsk, som kunne
score med venstrebenet. Alt sammen til stor
glæde for to busfulde tilrejsende VB-fans.

22-05-16

Vejle Boldklub – Lyngby 3-4 (2-1)
Kristian Fæste, Daniel Norouzi, Niels Bisp Rasmussen, Anders
Kure, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde, Christian Sivebæk (58. Christian Kudsk), Steffen Kielstrup (73. Patrick Rasmussen), Simon Nagel, Oliver Thychosen, Thomas Mikkelsen
(73. Anders Kaagh)
Kampens gang:
07. 0-1 Mikkel Rygaard Jensen
17. 1-1 Oliver Thychosen
24. 2-1 Oliver Thychosen
54. 2-2 Mikkel Rygaard Jensen
67. 2-3 Frederik Gytkjær
74. 3-3 Christian Kudsk
85. 3-4 Frederik Gytkjær
Dommer: Peter Munch Larsen
Tilskuere: 2861

Med nederlaget til for længst oprykkede
Lyngby og Silkeborgs samtidige sejr i Horsens
stod de tre oprykkere til Superligaen fast
efter næstsidste spilledag.
VB, der havde en atter rask Kure med for
Dehn samt en frisk Sivebæk for Marco Larsen, leverede en fin indsats i den superunderholdende kamp, som lige så godt kunne
være tippet til hjemmeholdets fordel.
Vejlenserne satte selv sjællænderne i gang,

da en dårlig clearing fra Norouzi gav Mikkel
Rygaard chancen til føringsmålet. Inden pau
sen havde en storspillende Oliver Thychosen
dog sørget for rød pauseføring – det første
på et langskud, det andet spillet op af Nagel.
Mikkel Rygaard bragte med sin anden scoring balance i regnskabet straks efter pausen, mens Frederik Gytkjær kunne bringe de
blåblusede på sejrskurs, da han støvede af
efter en Fæste-parade.
VB nægtede dog at lægge sig ned, og indhopper Kudsk kunne et kvarter før tid sparke
udligningen fladt ind.
I den stadig maksimalt underholdende forestilling havde VB efterfølgende chancer til at
vinde adskillige fodboldkampe, men det blev
Frederik Gytkjær, der med fem minutter igen
kunne heade sjællændernes sejrsmål ind.
”Det er en kamp, der bølger frem og tilbage,
og det var jo noget af en gang tivolifodbold.
Jeg synes virkelig, vi gav den et skud og gjorde, hvad vi kunne,” sagde Steen Thychosen
efter opgøret.
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Kristian Gaarde forsøger at rive sig fri fra Lyngbys dobbelte målscorer Mikkel Rygaard i opgøret på Vejle
Stadion den 16. maj. Kampen skulle vise sig at blive Kristian Gaardes sidste på Vejle Stadion, inden han
forlod klubben ved kontraktudløb

28-05-16

Silkeborg IF - Vejle Boldklub

5-0 (1-0)

Kristian Fæste, Antonio Stankov, Ole Bisp Rasmussen,
Anders Kure, Viljormur Davidsen, Kristian Gaarde, Christian
Sivebæk (79. Jacob Dehn Andersen), Jeppe Hansen (67. Thomas Mikkelsen), Simon Nagel, Oliver Thychosen (67. Christian Kudsk), Patrick Rasmussen

solo bag den enlige scoring før pausen, hvor
VB var pænt med og også havde enkelte
chancer.

Kampens gang:
21. 1-0 Robert Skov
50. 2-0 Ulrik Flo
64. 3-0 Davit Skhirtladze
69. 4-0 Emil Scheel
74. 5-0 Davit Skhirtladze
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 3702

VB sluttede sæsonen lidet ærefuldt af. Mod
Silkeborg, der på eget græs kunne fejre den
oprykning, der kom i hus ugen inden i Horsens, blamerede vejlenserne sig totalt ved
efter en hæderlig 1. halvleg at gå i opløsning
efter pausen.
SIF’s talentfulde Robert Skov stod efter en
18

Efter teen slog gæsterne noget op i banen,
og målene raslede ind bag Kristian Fæste.
Med nederlaget blev VB overhalet af Vendsyssel og sluttede således på femtepladsen
– syv point efter AC Horsens på den oprykningsgivende tredjeplads.
”Det,vi var vidne til i dag, var en afklapsning.
De sidste 45 minutter var skandaløst dårlige,” erkendte en rystet Steen Thychosen,
som havde sidste dag i trænersædet hos VB.
Hans hold stillede i øvrigt med fire ændringer i dagens kamp. Bl.a. var Niels Bisp ikke
med, hvilket skulle ses i lyset af, at anføreren
to dage senere offentliggjorde sit skifte til –
Silkeborg…
Ole Kristensen

HVORFOR
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Bet25 Liga 2015-16 slutstilling

Tilskuere i foråret 2016
Vejle Stadion:

Kampe, mål og point

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

Lyngby
Silkeborg
AC Horsens
Vendsyssel FF
Vejle Boldklub
FC Fredericia
FC Helsingør
HB Køge
FC Roskilde
Næstved
Skive
FC Vestsjælland

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

V
19
18
18
16
16
12
14
13
10
10
8
2

U
7
9
6
8
5
11
5
6
9
4
7
7

T
7
6
9
9
12
10
14
14
14
19
18
24

Score Point
59-37
64
59-29
63
52-34
60
41-33
56
56-46
53
45-45
47
40-42
47
34-35
45
51-58
39
37-48
34
37-50
31
19-73
7

Udebane:

Næstved
AC Horsens
Vendsyssel
FC Helsingør
FC Vestsjælland
FC Fredericia
Lyngby

1835
3759
2394
1838
2609
2861

FC Vestsjælland
Skive
HB Køge
FC Roskilde
AC Horsens
Næstved
Silkeborg

565
1047
648
3841
1015
3702

I alt
Gennemsnit

15296
2549

I alt
Gennemsnit

10818
1803

Målscorere sæsonen 2015-16
Bet25 Ligaen
Thomas Mikkelsen
Simon Nagel
Jóan Símun Edmundsson
Anders Kaagh
Martin Svensson
Steffen Kielstrup
Kim Elgaard
Kristian Gaarde
Christian Sivebæk
Oliver Thychosen
Christian Kudsk
Selvmål
Jacob Dehn Andersen
Agon Mucolli
Niels Bisp Rasmussen
Denis Fazlagic
Moses Lamidi
Hakan Redzep
Patrick Rasmussen
Anders Kure
Skrivebordsmål

11
7
6
5
3
1
1
2
2
2
2
2
0
0
1
1
1
1
1
1
6
56

DBU Pokalen
1
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7

I alt

Mål pr. 01-07-16

12
7
6
5
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
63

33
8
10
6
4
27
4
11
14
14
2
1
1
2
13
1
4
2
1

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
20

Benyttede spillere 2015-16
Kristian Fæste
Kristian Gaarde
Jacob Dehn Andersen
Thomas Mikkelsen
Daniel Norouzi
Niels Bisp Rasmussen
Steffen Kielstrup
Antonio Stankov
Denis Fazlagic
Anders Kaagh
Simon Nagel
Martin Svensson
Hakan Redzep
Jóan Símun Edmundsson
Viljormur Davidsen
Moses Lamidi
Kim Elgaard
Charles de Souza
Christian Sivebæk
Ole Bisp Rasmussen
Anders Kure
Oliver Thychosen
Christian Kudsk
Marco Larsen
Jesper Fleckner
Patrick Rasmussen
Jeppe Hansen
Jacob “Taz” Sørensen
Agon Mucolli
Derrick Nissen
Morten Haastrup Jensen
Jesper Rasmussen

Efterår 2015

Forår 2016

DBU Pokalen 2015-16

I alt 2015-16

Spillerrangliste
pr. 01-07-2016

19
19
19
16
16
14
17
16
18
13
8
15
15
14
7
11
6
9
0
5
0
0
2
0
4
0
0
1
0
0
0
0

12
11
8
12
10
9
6
6
3
9
12
1
0
0
7
1
5
0
11
5
9
9
4
8
1
5
2
0
1
0
0
1

0
1
2
1
1
2
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
2
2
0
0
0
0
2
0
1
1
1
1
1
2
2
0

31
31
29
29
27
25
24
22
22
22
21
17
16
14
14
13
13
11
11
10
9
9
8
8
6
6
3
2
2
2
2
1

154
94
29
107
82
87
287
22
126
39
40
17
53
26
65
13
34
11
83
28
9
44
9
8
6
16
13
98
2
38
36
9

Kristian Gaarde deltog i 31 af de 33 kampe i sæsonen 2015-16. Midtbanespilleren missede kun udekampen
mod AC Horsens i maj og DBU Pokalkampen mod Hobro i september 2015. Her ses han mod Lyngby på Vejle
Stadion den 22. maj i det, der senere viste sig at være fighterens sidste hjemmekamp i VB-trøjen
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Kristian Fæste og Kristian Gaarde spillede flest kampe
Cheftrænerne Klebér Saarenpää (1.-27. spillerunde og i DBU Pokalen) og Steen Thychosen (28.-33. spillerunde) benyttede sammenlagt 32 spillere i sæsonen 2015-16’s 35 kampe
(to af dem var skrivebordssejre over konkursramte FC Vestsjælland). 33 kampe i Bet25
Ligaen og 2 kampe i DBU Pokalen.
30 af de 32 spillere nåede på banen i Bet25
Ligaen, mens flere af dem ikke nåede optrædener i DBU Pokalen. Morten Haastrup Jensen og Derrick Nissen nåede ikke på banen
i Danmarksturneringskampene, men spillede
begge opgør i DBU Pokalen. Målmanden
Morten Haastrup sad på bænken ved alle
kampene i Bet25 Ligaen, mens der også var
bænkpladser i nogle af kampene til Nissen,
der forlod VB i vinterpausen 2015-16. Jacob
”Taz” Sørensen nåede færrest spilminutter
på banen i turneringskampene, da han kun
var på banen i 14 minutter i udekampen mod
FC Vestsjælland i august 2015.
Kristian Fæste og Kristian Gaarde spillede
flest kampe af alle. Målmand Fæste var på
banen i alle 31 turneringskampe, men sad
over i begge kampe i DBU Pokalen. Kristian
Gaarde missede udekampen mod AC Horsens
den 11. maj på grund af karantæne og sad
over i DBU Pokalkampen mod Hobro. Jacob
Dehn Andersen og Thomas Mikkelsen spillede begge 29 kampe og missede således
fire kampe i sæsonen. For Thomas Mikkelsen

gælder det, at de fire kampe, han missede,
alle blev spillet, før han blev lejet i OB. Mikkelsen gjorde comeback for VB i udekampen mod FC Helsingør den 16. august 2015
og spillede herefter de resterende kampe i
sæsonen.
I løbet af sæsonen sad to spillere med på
bænken uden at komme på banen til debut.
Emil Christensen og Casper Bruun – begge
talentfulde forsvarsspillere på U/19 Ligaholdet – snuste til divisionsholdet en enkelt
gang i sæsonen. EC – som han kaldes – med
120 minutter på bænken i DBU Pokalen mod
Hobro den 2. september 2015 og Casper
Bruun i udekampen mod AC Horsens den
11. maj. EC skiftede til AGF i vinterpausen
2015-16, mens Casper Bruun fra sæsonstart i
sommeren 2016 blev rykket op i A-truppen i
Nørreskoven. De to spillere kom således ikke
med på listen over benyttede spillere. Kolonnerne fra venstre oplyser om den enkelte
spillers kampe i Danmarksturneringen i efteråret 2015, foråret 2016 og dernæst kampene
i DBU Pokalen. I den fjerde kolonne er tallene fra de første tre lagt sammen, mens den
femte oplyser om, hvor mange kampe spilleren har på spillerranglisten ved afslutningen
på sæsonen 2015-16.
Lars Christensen

Kristian Fæste spillede som den eneste alle 31 kampe i Danmarksturneringen for VB i sæsonen 2015-16 og
tilmed fuld tid i alle kampe. Senest en VB-spiller prøvede det var i sæsonen 2008-09, hvor Jimmy Nielsen
spillede fuld tid i alle sæsonens 33 turneringskampe
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Jubilarer 2016
Vejle Boldklub havde fem kampjubilarer i
2016 på divisionsholdet. Kampjubilæerne var
meget forskellige. To nåede 50 kampe, én
100 kampe, én 150 kampe, og så havde klubben den første 300 kampsjubilar siden 1993.
Årets første jubilar var Thomas Mikkelsen,
der nåede 100 kampe for VB i udekampen
mod HB Køge den 10. april. VB vandt 2-1. Kristian Fæste rundede 150 kampe i lokalopgøret mod FC Fredericia på Vejle Stadion i maj.
Året tredje jubilar var den første i den nye

sæson. Simon Nagel rundede 50 kampe i
nederlaget til Skive den 28. september. Årets
største jubilæum fandt sted på Vejle Stadion
den 6. november, da anfører Steffen Kielstrup rundede 300 kampe for VB. (Se omtale
af Kielstrups jubilæum andetsteds i årsskriftet). I den sidste kamp inden julepausen var
det Kim Elgaard, der mod Nykøbing FC den
1. december nåede 50 kampe for VB, oven i
købet som anfører.

2015/2016 – Bet25 Ligaen

Thomas Mikkelsen
100 kampe
10/04-2016
HB Køge-VB 1-2

Kristian Fæste
150 kampe
05/05-2016
VB-FC Fredericia 0-0

2016/2017 – 1. division

Simon Nagel
50 kampe
28/09-2016
Skive-VB 1-0

Steffen Kielstrup
300 kampe
06/11-2016
VB-FC Fredericia 0-0

Kim Elgaard
50 kampe
01/12-2016
Nykøbing FC-VB 4-3

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Direktør Brian Kristensen overrækker blomster til Kristian Fæste før hjemmekampen mod FC Fredericia den
5. maj. Målmanden fejrede 150 kampsjubilæet med et clean sheet i lokalopgøret

Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
Roms Hule 4
(Vesttårnet Vejle Stadion)
7100 Vejle
Tlf. 76 42 94 00
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www.vejleboldklub.dk
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21 debutanter 2016
21 spillere debuterede på Vejle Boldklubs
førstehold i kalenderåret 2016. Fordelt med
to spillere i forårssæsonen og 19 spillere i
efteråret.
I forårspremieren mod Næstved den 13.
marts debuterede Anders Kure, da VB led et
nederlag på 2-1. I kampen mod Skive den 28.
marts fik Marco Larsen debut, da han blev
indskiftet efter pausen i sejren på 3-0.
Otte af de 17 debutanter i efteråret havde
første optræden i sæsonpremieren mod
Fremad Amager på Vejle Stadion den 24. juli.
Det var Pavol Bajza, Jacob Egeris, D’Avila Ba
Loua, Gaël Ondoua, Juan Diego Gutiérrez,
Dominic Vinicius, Jacob Schoop og Mario
Álvarez. Siden debuterede Lucas Maia mod
Vendsyssel den 16. august, mens kvartetten Michael Lansing, Casper Bruun, Anders
Egholm og Sheka Fofanah debuterede i 1.
rundekampen i DBU Pokalen mod Tjæreborg
på udebane den 16. august. I den efterføl-

gende pokalkamp – mod OB på Vejle Stadion
den 7. september – debuterede Oliver Drost,
da han blev indskiftet i 4-0 nederlaget.
Diego Mendivil og Yue Xin debuterede i
2-0 nederlaget på hjemmebane mod HB
Køge den 11. september. Årets sidste debutant blev den anden kineser, Wang Xin. Den
18-årige højreback kom ind til de sidste 15
minutter i 4-0 sejren over Fremad Amager
den 2. november. Årets yngste debutant var
Sheka Fofanah, der kun var 18å-7m-14d, da
han fik de første spilminutter. Landsholdsspilleren fra Sierra Leone optrådte i sin første
halvsæson i klubben mest på U-19-Ligaholdet og på reserveholdet, men fik også et indhop i DBU Pokalen. Anders Egholm blev årets
ældste debutant, da han var 33å-3m-1d, da
han spillede pokalkampen mod Tjæreborg.
Kun fem spillere har været ældre på debutdagen i de sidste 20 år.

Mario Álvarez debuterede på Vejle Stadion mod Fremad Amager den 24. juli 2016. Colombianeren nåede
på banen i de fem første kampe i 1. division og i DBU Pokalen mod Tjæreborg, inden en meniskskade
gjorde ham ukampdygtig. Senere brækkede han en finger under træningen og Álvarez nåede ikke yderligere kampe i 2016.
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2015/2016 – Bet25 Ligaen

2016/2017 – 1. division

Anders Kure
13/03-2016
VB-Næstved 1-2

Marco Larsen
28/03-2016
Skive-VB 0-3

Pavol Bajza
24/07-2016
VB-Fremad Amager 1-1

Jacob Egeris
24/07-2016
VB-Fremad Amager 1-1

D’Avila Ba Loua
24/07-2016
VB-Fremad Amager 1-1

Gaël Ondoua
24/07-2016
VB-Fremad Amager 1-1

Juan Diego Gutiérrez
24/07-2016
VB-Fremad Amager 1-1

Dominic Vinicius
24/07-2016
VB-Fremad Amager 1-1

Jacob Schoop
24/07-2016
VB-Fremad Amager 1-1

Mario Álvarez
24/07-2016
VB-Fremad Amager

Lucas Maia
04/08-2016
Vendsyssel-VB 1-3

Michael Lansing
16/08-2016
Tjæreborg-VB 1-3*

Casper Bruun
16/08-2016
Tjæreborg-VB 1-3*

Anders Egholm
16/08-2016
Tjæreborg-VB 1-3*

Sheka Fofanah
16/08-2016
Tjæreborg-VB 1-3*

Oliver Drost
07/09-2016
VB-OB 0-4*

*DBU Pokalen
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Diego Mendivil
11/09-2016
VB-HB Køge 0-2

Yue Xin
11/09-2016
VB-HB Køge 0-2

Wang Xin
02/11-2016 VB-Fremad
Amager 4-0

Arbnor Mucolli
17/11-2016
VB-Næstved 2-1

Debutanter pr. år:

Kasper Nøhr
17/11-2016
VB-Næstved 2-1

2000: 7
2001: 8
2002: 11
2003: 6
2004: 18
2005: 12
2006: 11
2007: 11
2008: 16

2009: 13
2010: 18
2011: 14
2012: 9
2013: 15
2014: 8
2015: 13
2016: 21

To debutanter bytter. 17-årige Arbnor Mucolli forlader banen og gør plads til 18-årige Kasper Nøhr i hjemmekampen mod Næstved den 17. november.
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Bagerst fra venstre: Diego Mendivil, Mario Álvarez, Kim Elgaard, Oliver Drost, Ole Bisp Rasmussen, Sheka Fofanah og Patrick Rasmussen.
Midterst fra venstre: Søren Vie Clausen (assistenttræner), Andreas Alm (cheftræner), Toivo Vadum (målmandstræner), Wang Xin, Juan Diego Gutiérrez, Yue Xin,
Lucas Maia, Anders Egholm, Jakob ”Yankie” Henriksen, Dominic Vinicius, Jacob Egeris, Casper Bruun, Jacob Schoop, René Krogh (fysioterapeut), Thomas Gosvig
(fysioterapeutstuderende) og Erik ”Mumi” Knudsen (holdleder).
Forrest fra venstre: Gaël Ondoua, D’Avila Ba Loua, Viljormur Davidsen, Pavol Bajza, Michael Lansing, Steffen Kielstrup, Simon Nagel og Juan Diego Li.

1. divisionsholdet efterår 2016

Træningskampe - efterår 2016
21-06-2016

VIES – Vejle Boldklub 2-5 (2-1)
Kristian Fæste, Ole Bisp Rasmussen (31. Jacob Dehn Andersen), Casper Bruun (31. Jesper Fleckner), Daniel Norouzi
(31. Viljormur Davidsen), Christian Kudsk, Simon Nagel
(31. Kristian Gaarde), Jeppe Hansen, Steffen Kielstrup (31.
Ali El-Haj), Kristian Kirkegaard (31. Agon Mucolli), Moses
Lamidi (31. Patrick Rasmussen), Anders Kaagh (31. Charles
de Souza)
Kampens gang:
02. 0-1 Simon Nagel
19. 1-1 Rami Ayman
28. 2-1 Kasper Døhr Thychosen
34. 2-2 Agon Mucolli
38. 2-3 Charles de Souza
47. 2-4 Patrick Rasmussen (straffespark)
52. 2-5 Charles de Souza

Kampen mod fodboldlinjen fra Vejle Idrætsefterskole (VIES) var mere en opvisningskamp end en egentlig træningskamp og
blev da også kun afviklet over to gange 30

Vejle Boldklub – SønderjyskE
2-2 (1-1)
Pavol Bajza, Ole Bisp Rasmussen, Anders Egholm (42. Jesper
Fleckner), Jacob Egeris, Viljormur Davidsen, Rasmus Lynge
Christensen, Steffen Kielstrup, Simon Nagel, Christian Kudsk
(54. Jacob Schoop), Oliver Drost (47. Charles de Souza),
Patrick Rasmussen
Kampens gang:
09. 0-1 Casper Olesen
20. 1-1 Patrick Rasmussen
45. 2-1 Jesper Fleckner
52. 2-2 Casper Olesen (straffespark)

Dagen efter præsentationen af VB’s nye
cheftræner Andreas Alm spillede vejlenserne
en træningskamp over to gange 30 minutter
på Vejle Atletik Stadion mod Alka Superliga-

minutter. VB havde et træningspas i opstarten i benene inden kampen, og om det var
grunden til den lidt pauvre indsats i de første
30 minutter, skal være usagt. Simon Nagel
åbnede tidligt med et frisparksmål, da han
passerede VIES-keeper Viktor Rasmussen.
U/17-Ligaspillerne i VB, Rami Ayman og Kasper Døhr Thychosen, scorede bag Fæste til
en chokerende VIES-føring på den fine græsbane ved Idrætsefterskolen på Ørnebjergvej.
Nikolaj Lebæk assisterede ved udligningen
efter et godt løb med bolden, mens det var
et yderligt spark fra Thychosen der bragte
efterskoleholdet i front. VB byttede otte spillere inden de sidste 30 minutter. Agon Mucolli udlignede hurtigt, inden to gange Charles
de Souza og Patrick Rasmussen på et straffespark sikrede pligtsejren i sommerkampen
foran halvanden hundrede tilskuere.
06-07-2016
reserverne fra SønderjyskE. Casper Olesen
bragte tidligt gæsterne på 1-0, da han scorede via stolpen. Patrick Rasmussen udlignede,
da han assisteret af Nagel sendte bolden forbi Lukas Fernandez. Fleckner scorede til 2-1,
da han udnyttede en ripost tæt under mål.
SønderjyskE fik dog fortjent udlignet til 2-2,
da Casper Olesen udnyttede et straffespark
begået af målscorer Fleckner.
VB havde prøvespillerne Pavol Bajza og Rasmus Lynge Christensen med, mens Jacob Egeris, Anders Egholm, Jacob Schoop og Oliver
Drost havde første optræden for VB, efter de
i dagene op til kampen havde indgået kontrakter med VB.

Vejle Boldklubs nye svenske cheftræner Andreas Alm stod mod SønderjyskE på Vejle Atletik Stadion for
første gang i spidsen for Vejle Boldklub. Til højre for ham assistenttræner Søren Vie Clausen
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Jesper Fleckner scorer til 2-1 mod SønderjyskE, da han udnytter en ripost fra målmanden Lukas Fernandez

10-07-2016

Randers FC – Vejle Boldklub 2-1 (2-0)
Pavol Bajza (46. Michael Lansing), Ole Bisp Rasmussen (72.
Chris Thorsheim), Jesper Fleckner, Casper Bruun, Viljormur
Davidsen, Kvame Quee, Simon Nagel, Jacob Schoop (67. Ali
El-Haj), Christian Kudsk (67. D’Avila Ba Loua), Oliver Drost
(72. Charles de Souza), Patrick Rasmussen

D’Avila slog et godt indlæg, men det blev
ved de 2-1 til hjemmeholdet foran godt og
vel 300 tilskuere på BioNutria Park Randers.
VB havde prøvespillerne Pavol Bajza, Michael
Lansing, Chris Thorsheim, Kvame Quee og
D’Avila Ba Loua med, ligesom ungdomsspilleren Ali El-Haj fik de sidste 25 minutter.

Kampens gang:
21. 1-0 Mandla Masango
45. 2-0 Kasper Fisker Jensen
75. 2-1 Patrick Rasmussen

VB tabte fortjent træningskampen til Randers FC, en uge inden kronjyderne skulle
ud i premierekampen til Alka Superligasæsonen 2016-17. Det helt nye VB-hold havde
dog ære af kampen, og med lidt held havde
vejlenserne scoret til 2-2 i slutfasen. Mandla
Masango scorede til 1-0, da sydafrikaneren
med et brækkende spark passerede slovakiske Bajza i målet. Kasper Fisker øgede til 2-0 i
det 45. minut, da han på et frispark passerede
Bajza. VB’s reducerende mål faldt et kvarter
før tid. Den indskiftede ivorianer D’Avila Ba
Loua løb af sted i Vejles højre side og sendte
bolden ind foran mål, hvor Patrick Rasmussen sendte kuglen i mål. Randers FC havde
en chance ved Johnny Thomsen til at lukke,
men den indskiftede prøvespiller Thorsheim
reddede VB. I stedet var Nagel tæt på, og
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Prøvespilleren D’Avila Ba Loua blev indskiftet i træningskampen mod Randers FC. Otte minutter efter
ivorianeren var kommet på banen, leverede han
assisten til Patrick Rasmussens reducering

16-07-2016

FC København – Vejle Boldklub
2-2 (1-1)
Pavol Bajza (51. Michael Lansing), Christian Kudsk (67.
Casper Bruun), Jacob Egeris, Jesper Fleckner (67. Jacob
Schoop), Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua (74. Diego
Mendivil), Simon Nagel, Gaël Ondoua (78. Ali El-Haj), Juan
Diego Gutiérrez, Dominic Vinicius, Mario Álvarez (67. Oliver
Drost)
Kampens gang:
29. 1-0 Julian Kristoffersen
43. 1-1 Jacob Egeris
74. 2-1 Jonas Wind
81. 2-2 Jacob Schoop

Foran små 100 tilskuere på bane 1 på FC
Københavns træningsanlæg på Frederiksberg spillede VB 2-2 mod Alka Superligareserverne fra de danske mestre. Julian Kristoffersen tippede kampens første scoring
i nettet, mens Jacob Egeris udlignede med

Jacob Egeris jubler over udligningen 1-1 mod FC
København i træningskampen. Til venstre forsvarskollegaen Jesper Fleckner

et veltimet hovedstød efter et frispark fra
Nagel. Det blev også 2-1 til FCK, da unge
Jonas Wind skubbede bolden i mål i det lille
felt. Men VB gav ikke op, og midtbanespilleren Jacob Schoop kunne udligne til 2-2, da
han udnyttede et fladt indlæg fra Juan Diego Gutiérrez i Vejles venstre side.
Oliver Drost havde faktisk muligheden for at
sikre en udesejr i slutminutterne, men missede muligheden i feltet. Uafgjort var også en
fair udgang på en jævnbyrdig træningskamp.
Pavol Bajza – der i ugen op til kampen havde
underskrevet en to-årig aftale med VB – måtte lade sig udskifte med en flænge i hovedet.
Ind kom amerikanske Michael Lansing, der
leverede en stabil indsats i målet. Dominic
Vinicius, Diego Mendivil, Mario Álvarez, Gaël
Ondoua og Juan Diego Gutiérrez havde alle
første optræden for VB i hovedstaden mod
et FCK-hold, der talte spillere som Tom Høgli,
Danny Amankwaa og Bashkim Kadrii.

Juan Diego Gutiérrez fra Peru havde mod FCK første optræden for VB. Den lille vævre kantspiller
leverede oplægget til Jacob Schoops udligning ni
minutter før tid
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1. division - efterår 2016
Alt så forandret…
Det var et forandret VB, der mødte tilhængerne, da de efter sommerferien vendte tilbage fra sommerhuse, campingpladser og
sydeuropæiske badestrande.
Nuvel, Stadion lå stadig ved Kong Hans’ Eg
i Nørreskoven og lignede sig selv, men ellers
var det meste skiftet ud. Nye vinde blæste i
trækronerne.
Der var kommet ny ejerstruktur med Andrei
Zolotko fra Moldova i spidsen. Henrik Tønder var tilbage i direktørstolen, Mads Bro på
salgschefposten, og ny bestyrelsesformand
var Flemming Jensen, tidligere FCM.
I omklædningsrummet lød nu en kakofoni
af fremmede tungemål. 12 udenlandske spillere fra fem verdensdele, fire danske spillere
samt to spillere fra egne rækker blev hentet
ind til truppen, som til gengæld så også sagde farvel til 18 spillere. Med andre ord et helt
nyt hold. Den samlede til- og afgang kan ses
herunder.
Tilgang:
Anders Egholm, transferfri (Hobro IK)
Casper Bruun (egne rækker)
D’Avila Ba Loua (ASEC Mimosas, Elfenbenskysten)
Diego Mendivil (Llaneros FC, Colombia)
Dominic Vinicius, transferfri (Atlético Paranaense, Brasilien)
Gaël Ondoua (fra Cameroun), transferfri
(klubløs, senest CSKA Moskva, Rusland)
Jacob Egeris, transferfri (Viborg FF)
Jacob Schoop, transferfri (klubløs, senest KR
Reykjavik, Island)
Jakob ”Yankie” Henriksen (egne rækker)
Juan Diego Gutiérrez (Club Universitario de
Deportes, Peru)
Juan Diego Li, transferfri (USM Porres, Peru)
Lucas Maia, transferfri (Resende FC, Brasilien)
Mario Álvarez (Llaneros FC, Colombia)
Michael Lansing, transferfri (Bucknell University, USA)
Oliver Drost, transferfri (B 93)
Pavol Bajza (fra Slovakiet), transferfri (NK
Zavrc, Slovenien)
Sheka Fofanah, transferfri (Freetown City FC,
Sierra Leone)
Yue Xin, transferfri (Hangzhou Greentown,
Kina)
Afgang:
Anders Kure, kontraktudløb (karrierestop)
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Anders Kaagh, kontraktudløb (Fremad Amager)
Antonio Stankov, retur efter leje (Viborg FF)
Charles de Souza, retur efter leje (Atlético
Monte Azul, Brasilien)
Christian Sivebæk, retur efter leje (Viborg FF)
Daniel Norouzi, kontraktudløb (Sepahan FC,
Iran, senere Næstved Boldklub)
Jacob Dehn Andersen, kontrakt ophævet
(Viborg FF)
Jeppe Hansen, kontraktudløb (FC Sydvest 05
Tønder)
Jesper Fleckner, kontrakt ophævet (BK Frem)
Jesper Rasmussen, retur efter leje (Esbjerg fB)
Kristian Fæste, kontraktudløb (Silkeborg IF)
Kristian Gaarde, kontraktudløb (Valur Reykjavik, Island)
Marco Larsen, retur efter leje (FC Midtjylland)
Morten Haastrup Jensen, kontraktudløb
(karrierestop)
Moses Lamidi, kontrakt ophævet (BSV Rehden, Tyskland)
Niels Bisp Rasmussen, kontraktudløb (Silkeborg IF)
Oliver Thychosen, retur efter leje (FC Nordsjælland)
Thomas Mikkelsen, retur efter leje (OB)
Fra trænerbænken taltes der svensk. VB’s nye
cheftræner blev hentet i AIK Stockholm, og i
Andreas Alm fik klubben en velrenommeret
og rutineret chefcoach.
Jo, masser af gode folk, som - med lån fra en
parallelt kørende valgkamp et sted vestpå var optaget af én ting: ”To Make VB Great
Again…!”
Hovedkulds var det hele dog, og flere træningskampe op til sæsonstarten måtte aflyses, fordi VB endnu ikke havde et hold, og
modstanderne nok ikke var interesseret i at
spille 7-mands fodbold…
Resultaterne i efteråret lignede det bygningsværk, der i øjeblikket færdiggøres ved
fjorden, for også VB’s præstationer var lidt
i bølger…
Mod forventning lagde det nye hold fint ud
og var ubesejret i turneringens første seks
kampe. Så kom en nedtur i de næste seks
runder, som bød på fem nederlag, ligesom
holdet også i den periode blev sendt ud af
pokalen med et brag. Nu kom så en optur på

seks kampe uden nederlag, mens årets sidste kamp – et udsat opgør i Nykøbing, som
først blev spillet i december, blev en smule
traumatisk for de rødblusede. Skønt nede
1-3 kom holdet tilbage og fik udlignet – blot
for at tage imod et mål i overtiden. Mistede
point i slutminutterne var desværre noget,
der hændte for VB fem gange i efteråret.
Omvendt lykkedes det kun VB en enkelt
gang – hjemme mod Helsingør – at dreje tingene til allersidst.
Det betød på bundlinjen, at VB overvintrer
på en 9. plads. En sejr i den sidste kamp på
Falster havde betydet en 5. plads…
1. division har vist sig som en vanvittig jævnbyrdig række, hvor kun AB er blevet udskilt i
bunden. Ingen hold har haft længere stabile
perioder, og stillingen er skiftet fra runde til
runde.
Med den syndflod af nye spillere, der gjorde
deres entré i Nørreskoven, var der naturligvis nogle iblandt, som endnu mangler at vise
deres værd for førsteholdet. Men også nogle
særdeles interessante typer.

Af nye danske spillere har Jacob Egeris været
stort set fast mand i midterforsvaret og vist
sig som noget af en kriger. Også midtbanemanden Jacob Schoop har fået en del spilletid, vist pæne takter og headet to kasser ind.
Af de udenlandske spillere har angrebsuhyret Dominic Vinicius fået mest omtale. Den
store brasilianer har tegnet sig for ti scoringer og har vist som en effektiv afslutter og
”Anspielstation”.
Ivorianeren D’Avila Ba Loua har imponeret
med sin fart og har spillet alle kampe. ”Den
hvide brasilianer” Lucas Maia fik straks en
fast plads i midterforsvaret og har spillet
solidt, ligesom slovakken Pavol Bajza har
været en fremragende erstatning for Kristian
Fæste i målet. På den centrale midtbane har
den fysisk stærke camerouner Gaël Ondoua
spillet sig godt op i løbet af efteråret.
Og så har Andreas Alm ikke været bange for
at køre ungdomslinjen med klubbens egne
talenter. Agon Mucolli har haft meget spilletid ligesom Christian Kudsk, og også lillebror
Arbnor Mucolli og Kasper Nøhr har været
inde omkring holdet – alle fire er U-19 spillere.
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Vejle  Boldklubs  kampe  -  efterår 2016
24-07-16

Vejle Boldklub - Fremad Amager 1-1 (0-0)
Pavol Bajza, Ole Bisp Rasmussen, Jacob Egeris, Jesper Fleckner, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua (70. Jacob Schoop),
Simon Nagel, Gaël Ondoua (80. Steffen Kielstrup), Juan
Diego Gutiérrez, Patrick Rasmussen (83. Mario Álvarez),
Dominic Vinicius
Kampens gang:
60. 1-0 Patrick Rasmussen
76. 1-1 Christian Groth Møller
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2277
Debutanter: Pavol Bajza, Jacob Egeris, D'Avila Ba Loua, Gaël
Ondoua, Juan Diego Gutiérrez, Dominic Vinicius, Jacob
Schoop, Mario Álvarez

Med historiske otte debutanter var det i
sandhed et forandret VB-hold, der mødte
små 2300 nysgerrige tilskuere. For hvad var

det nu for noget med det ”Nye VB”?
Som ventet klappede bestemt ikke alt fra
starten. Oprykkerne var bedst i en chancefattig 1. halvleg, hvor ikke meget hang sammen for værterne. Hakan Redzep – tidligere
VB’er – havde gæsternes bedste forsøg.
Lidt overraskende kunne Patrick Rasmussen
bringe VB i front med en time spillet, da han
scorede ved bageste stang efter et Nagelfrispark og en Fleckner-fod.
Helt fortjent var det dog, at John ”Faxes”
hold kunne udligne med et kvarter igen, da
VB’s debuterende keeper Pavol Bajza gik fejl
af en hjørnesparksbold.
”ALTING kan naturligvis forbedres. Men vi
vidste, det her vil blive et langt, sejt træk,”
sagde en nøgtern VB-træner Andreas Alm
efter kampen.

Patrick Rasmussen har netop scoret sæsonens første mål på Vejle Stadion, da han sender en perfekt aflevering fra Jesper Fleckner (nr. 24) i nettet. Føringen varede i et kvarter, så udlignede oprykkerne til 1-1

34

Simon Nagel fik en hovedrolle mod FC Roskilde. Den erfarne midtbanespiller fik spillets største chance et
kvarter ført tid, men Frederik Schram havde læst Nagels forsøg fra straffesparkspletten

28-07-16

Vejle Boldklub – FC Roskilde 0-0
Pavol Bajza, Steffen Kielstrup, Jacob Egeris, Jesper Fleckner,
Viljormur Davidsen, Simon Nagel, Jacob Schoop (46. Ole Bisp
Rasmussen), Christian Kudsk, Juan Diego Gutiérrez, D’Avila
Ba Loua (88. Dominic Vinicius), Mario Álvarez (84. Patrick
Rasmussen)
Dommer: Sandi Putros
Tilskuere: 1697

Fire dage senere blev det til endnu en remis
i Nørreskoven, da hverken VB eller Roskilde
formåede at finde vej til netmaskerne i en
ellers ganske underholdende affære. Alm
havde rystet posen, og Kielstrup, Schoop,
Kudsk og Álvarez var denne gang med fra

start, mens Ole Bisp, Vinicius, Ondoua og
Patrick Rasmussen var bænket.
Der var gode muligheder til begge hold –
hovedsagelig før pausen – men den største
tilfaldt VB, som for første gang siden 26.
oktober 2014 fik tilkendt et straffespark.
Daniel Segev Jørgensen tog bolden med hånden med et kvarter igen. Simon Nagels skud i
målmandshøjde blev dog snuppet af Frederik
Schram.
”Vi har en bedre rytme i dag og bedre pasningsspil, men mangler blandt andet lidt
mere kvalitet i indlæggene for at blive rigtig
farlige,” konkluderede Andreas Alm.

04-08-16

Vendsyssel FF – Vejle Boldklub 1-3 (1-1)
Pavol Bajza, Ole Bisp Rasmussen, Jacob Egeris, Jesper Fleckner, Viljormur Davidsen, Christian Kudsk, Simon Nagel,
Steffen Kielstrup, D’Avila Ba Loua (82. Gaël Ondoua), Juan
Diego Gutiérrez (64. Patrick Rasmussen), Mario Álvarez (75.
Lucas Maia)
Kampens gang:
36. 1-0 Chris Sørensen (straffespark)
42. 1-1 Simon Nagel
68. 1-2 Ole Bisp Rasmussen
72. 1-3 Simon Nagel

Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 679
Debutant: Lucas Maia

VB vandt en overraskende og meriterende
sejr på en svær udebane. Tre VB-mål i Hjørring er ikke hverdagskost.
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Ole Bisp Rasmussen når højest på et hjørnespark i udekampen mod Vendsyssel FF og header bolden i mål til
3-1. Det bliver også kampens resultat, og VB får den første sejr på banen i Hjørring i næsten fire år

En skulderskadet Jacob Schoop var blevet
erstattet af Ole Bisp, og VB kunne det sidste kvarter give debut til brasilianske Lucas
Maia, som tidligere på dagen havde skrevet
under på en etårig kontrakt.
Hjemmeholdet kom bedst ud, og efter en
halv time kunne den tidligere VB’er Chris
Sørensen bringe sit hold foran på straffe
begået af D’Avila mod Rune Frantsen. VB’s
ekspert udi frispark, Simon Nagel, som allerede efter en halv time havde smækket et
sådant på overliggeren, fik dog udlignet

inden pausen – på frispark…
Gæsterne var bedst efter pausen, og Ole Bisp
kunne score til 2-1 på hovedstød efter et
hjørne fra Simon Nagel. Samme Nagel slog
sejren fast, da han sendte bolden i mål fra
godt 25 m i det 72. minut.
”Vi spillede ikke godt i de første 45 minutter og gav for mange kontraer væk, men fik
rettet nogle ting i pausen. Det er en lettelse
at stå her bagefter og have vundet,” opsummerede en glad målscorer Ole Bisp efter
kampen.

11-08-16

Vejle Boldklub – FC Helsingør 2-2 (0-1)
Pavol Bajza, Kim Elgaard (82. Agon Mucolli), Jacob Egeris,
Lucas Maia, Viljormur Davidsen, Juan Diego Gutiérrez (65.
Christian Kudsk), Simon Nagel, Steffen Kielstrup, Mario
Álvarez (65. Domini Vinicius), D’Avila Ba Loua, Patrick Rasmussen
Kampens gang:
43. 0-1 Philip Zinckernagel
61. 0-2 André Riel
87. 1-2 Dominic Vinicius
90. 2-2 D’Avila Ba Loua
Dommer: Mikkel Redder
Tilskuere: 1804

Hvad ikke mange tilskuere med et par minutter igen ville have satset en udgået 25-øre på,
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lykkedes for VB. Efter et vanvittigt comeback
i slutminutterne reddede vejlenserne sæsonens tredje remis i Nørreskoven.
”Den havde jeg ikke set komme. Vi var langt
nede i sækken, og tiden var ved at rinde ud,
men vi blev reddet af indskifterne, ” sagde
en glad anfører Steffen Kielstrup efter kampen.
Et VB-mandskab, hvor Kim Elgaard, Lucas
Maia og Patrick Rasmussen var gledet ind på
holdet, lagde fint ud med gode muligheder,
men efter et længere break midt i halvlegen,
hvor den ene linjedommer skadet måtte lade
sig udskifte, vendte kampen, og helsingoranernes Philip Zinkernagel fik bragt sit hold

Dominic Vinicius’ venstreben lyner for første gang i efterårssæsonen, da han tre minutter før tid hamrer
bolden ind langs jorden til 1-2 i hjemmekampen mod FC Helsingør. Kort efter skaber D’Avila stor jubel på
Vejle Stadion, da han udligner til 2-2

foran inden pausen.
André Riel syntes at afgøre kampen til sjællændernes fordel med en time spillet, da han
øgede til 2-0, men i slutminutterne vendte
kampen. Indskiftede Dominic Vinicius gav

VB’erne kunstigt åndedræt med en reducering i det 87. minut, og D’Avila Ba Loua skaffede point til værterne i overtiden, da han
flot følte bolden ind over Helsingør-keeper
Mikkel Bruun.

21-08-16

Næstved - Vejle Boldklub 0-3 (0-1)
Pavol Bajza, Jacob Egeris, Lucas Maia, Viljormur Davidsen,
Kim Elgaard (79. Ole Bisp Rasmussen), Steffen Kielstrup,
Jacob Schoop (71. Anders Egholm), Simon Nagel, Christian
Kudsk, Dominic Vinicius (79. Mario Álvarez), D’Avila Ba Loua
Kampens gang:
41. 0-1 Simon Nagel
59. 0-2 D’Avila Ba Loua
78. 0-3 Dominic Vinicius
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 1214

VB hentede en ny fornem udesejr, da det
blev til en sikker 3-0 gevinst på Sydsjælland.
Gæsterne stillede i lighed med den forudgående pokalkamp op i en 3-5-2 formation,
men der var i sagens natur skiftet voldsomt
ud i besætningen i forhold til midtugens
pokalkamp mod Tjæreborg.
I en noget rodet 1. halvleg havde hjemmeholdet de fleste chancer, men det blev alligevel
VB, der bragte sig foran kort inden pausen,

da Jacob Schoops glimrende stikning blev
udnyttet efter fortjeneste af Simon Nagel.
Et afventende VB-hold var i kontrol efter
pausen, og Ba Loua lukkede i realiteten kampen, da han efter en time øgede til 2-0 – også
her med Schoop som assist. Vinicius øgede til
3-0, da han pandede Ba Louas fine indlæg i
mål.
Mario Álvarez løb i slutningen af kampen
ind i en alvorlig skade, som skulle holde ham
ude resten af efteråret. Dårligt nok kommet
på banen blev colombianeren sparket ned af
Næstveds Andreas Baes Jensen, som slap for
billigt med gult. VB måtte således slutte kampen med 10 mand.
”Jeg var vældig glad og næsten euforisk
mod slutningen af kampen. Vi spillede et nyt
system, som fungerede upåklageligt, men 95
procent af glæden forsvandt, da Mario Álvarez blev skadet. Fra min position lige ud for
situationen lignede det et rødt kort”, fastslog Andreas Alm efter kampen.
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D’Avila Ba Loua sætter tempo i spillet i aftenkampen mod AB på Vejle Stadion den 25. august. Anstrengelserne førte dog ikke til et mål, og holdene forlod banen målløse

25-08-16

Vejle Boldklub – AB 0-0
Pavol Bajza, Kim Elgaard (58. Ole Bisp Rasmussen), Anders
Egholm, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, Christian Kudsk
(73. Patrick Rasmussen), Gaël Ondoua, Jacob Schoop (87.
Agon Mucolli), Simon Nagel, D’Avila Ba Loua, Dominic Vinicius
Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen
Tilskuere: 1720

VB beholdt sin status som ubesejret, men
uafgjort mod bundproppen var ikke tilfredsstillende.
Andreas Alm var gået tilbage til en 4-4-2 formation, og der var startdebut i midterforsvaret til Anders Egholm, ligesom Gaël Ondoua
var foretrukket for Steffen Kielstrup på midtbanen.
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14-2 i hjørnespark antyder en ensrettet trafik
i retning af akademikernes mål, og statistikken lyver ikke. VB’erne – for første gang i
sæsonen med et nyt gammelt sponsornavn,
VTK Blite, på trøjerne - havde i en ganske
underholdende kamp alle muligheder for
at afgøre opgøret. Her var en ellers stærkt
spillende Vinicius den store synder – han misbrugte bl.a. en friløber, som han selv skabte
– men vejlenserne skarphed var ikke-eksisterende.
”Følelsen er, at vi dominerer det meste af
kampen. Når det så ender uden mål, må vi
glæde os over et clean sheet og det, at vi
stadig er ubesejrede seks kampe inde i sæsonen,” fastslog en trods alt positiv Anders
Egholm.

11-09-16

Vejle Boldklub – HB Køge 0-2 (0-0)
Pavol Bajza, Jacob Egeris (82. Yue Xin), Anders Egholm,
Lucas Maia, Christian Kudsk (64. Diego Mendivil), Steffen
Kielstrup, Simon Nagel, Gaël Ondoua, Viljormur Davidsen,
D’Avila Ba Loua, Oliver Drost (64. Patrick Rasmussen)
Kampens gang:
63. 0-1 Alexander Bah
90. 0-2 Jeppe Simonsen
Dommer: Aydin Uslu
Tilskuere: 1694
Debutanter: Diego Mendivil, Yue Xin

Det blev til det første turneringsnederlag
i sæsonen, da VB fire dage efter exit i DBU
Pokalen tabte 0-2 til HB Køge i Nørreskoven.
Kim Elgaard var sammen med Jacob Schoop

ude med skader, mens Dominic Vinicius afsonede en spilledags karantæne for ulovlig
omgang med mundvand i OB-kampen…
VB i 3-5-2 formation var aldrig rigtig tæt på
at vinde hjemmekampen. 1. halvleg var chancefattig og urytmisk, men efter pausen slog
gæsterne til to gange. Efter lidt over en time
drev HB Køges bedste, Kristian Andersen,
gæk med VB-forsvaret og serverede bolden
for Alexander Bah til 0-1. I overtiden cementerede sjællænderne sejren, da Jeppe Simonsen stjal bolden fra Simon Nagel og løb ned
og scorede.
”HB Køge var bare bedre end os og vandt
fortjent,” erkendte en ærlig Andreas Alm
efter kampen.

Yue Xin kom ind til debut i hjemmekampen mod HB Køge den 11. september. Men den første kineser på
divisionsholdet kunne ikke gøre noget ved nederlaget. Her er han omringet af tre HBK-spillere
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18-09-16

FC Fredericia - Vejle Boldklub 3-2 (1-1)
Pavol Bajza, Jacob Egeris, Anders Egholm, Lucas Maia,
Kim Elgaard (69. Oliver Drost), Steffen Kielstrup (89. Agon
Mucolli), Gaël Ondoua, Jacob Schoop, Viljormur Davidsen
(83. Diego Mendivil), D’Avila Ba Loua, Dominic Vinicius
Kampens gang:
07. 0-1 Jacob Schoop
24. 1-1 Christian Ege Nielsen
57. 2-1 Frans Dhia Putros
68. 2-2 Dominic Vinicius
80. 3-2 Frans Dhia Putros
Dommer: Benjamin Helm Svedborg
Tilskuere: 1528

VB tabte skuffende lokalopgøret i Fredericia,
som for første gang i ni år lykkedes med at
slå rivalerne hjemme bag jordvoldene.
Andreas Alms hold – igen i en 3-5-2 opstilling
– havde tre ændringer til opgøret, og de rødblusede fik ellers en perfekt start, da Jacob
Schoop allerede efter seks minutter kunne
heade D’Avilas fine indlæg i mål.
Gæsterne styrede nu totalt begivenhederne,
indtil fredericianerne efter 24 minutter ud af

ingenting kunne udligne, da anfører Christian Ege scorede umiddelbart efter en ellers
fin halvklaring ad Pavol Bajza.
Nu smuldrede det lidt for vejlenserne, som
dog fik uafgjort med sig til halvleg.
Fredericia dominerede efter pausen med
vinden i ryggen, og Frans Dhia Putros kunne
bringe fredericianerne foran, da Bajza gik
fejl af en hjørnesparksbold.
Udeholdet fik dog udlignet, da man endelig
fik udbytte af et hjørnespark, hvilket ellers
ikke havde været en spidskompetence i
efteråret. Værterne lod sig narre af et kort
hjørne til Schoop, hvis indlæg Vinicius headede i mål.
Det lignede en pointdeling, men det var ikke
ganske ufortjent, at Frans Dhia Putros med
sit andet mål kunne sikre Jesper Sørensens
hold sejren med 10 minutter igen efter et
frispark.
”Jeg ser ingen fremgang i spillet,” konstaterede Andreas Alm tørt…

23-09-16

Vejle Boldklub – FC Nykøbing 2-0 (2-0)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Anders Egholm, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, Christian Kudsk, Jacob Schoop (69. Gaël
Ondoua), Steffen Kielstrup, Simon Nagel (88. Jacob Egeris),
D’Avila Ba Loua (79. Yue Xin), Dominic Vinicius
Kampens gang:
07. 1-0 Kim Elgaard
27. 2-0 Christian Kudsk
Dommer: Michael V. Jensen
Tilskuere: 2019

VB kom for en stund tilbage på sporet med
den første hjemmesejr siden 20 marts (!). I
lighed med kampen i Fredericia fik holdet en
drømmestart, men denne gang lykkedes det
vejlenserne at slå mønt af den tidlige føring,
som backen Kim Elgaard skaffede efter seks
minutter, da han gik solo fra egen halvdel og

fra godt 20 m hamrede bolden i nettet. En
gudekasse!
Christian Kudsk øgede efter en lille halv time
fra kanten af feltet efter lidt ping-pong med
Vinicius.
Herefter trak vejlenserne sig tilbage og overlod initiativet til oprykkerne fra Sydhavsøerne. Enkelte omstillinger blev det til for hjemmeholdet, der til kampen var tilbage i 4-4-2
formation, men først og fremmest gjaldt det
om at trille en sjælden hjemmesejr i hus.
”Det var dejligt at score, men det allerbedste
var, at vi vandt kampen. Jeg kunne have trillet den ind fra en halv meter, og jeg kunne
have lavet det mål, som jeg gjorde. Det var
lige forløsende…” fastslog Kim Elgaard,
manden bag det sjældent flotte føringsmål.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Jubel efter Christian Kudsks scoring i 2-0 sejren over Nykøbing FC.

28-09-16

Skive IK - Vejle Boldklub 1-0 (1-0)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Anders Egholm, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, Christian Kudsk (68. Diego Mendivil), Jacob
Schoop (75. Agon Mucolli), Steffen Kielstrup, Simon Nagel,
Oliver Drost (46. D’Avila Ba Looua), Dominic Vinicius
Kampens gang:
09. 1-0 Simon Sterring
Dommer: Jakob Kehlet
Tilskuere: 650
Jubilar: Simon Nagel: 50 kampe

”Det er på ingen måde godkendt, det vi
leverer heroppe,” sagde en frustreret jubilar
Simon Nagel efter et skuffende VB-nederlag
i Skive – et nederlag, som indledte en trist
stime med tre kampe uden point.

Gæsterne kom ellers fint ud til kampen og
lagde tryk, men alligevel fandt kampen hurtigt sin afgørelse i den modsatte ende, hvor
Skives Simon Sterring fik scoret efter et kort
hjørne i modsatte side. Mere aktivitet var der
nemlig ikke på måltavlen i den kamp, skønt
vejlenserne havde så rigeligt med chancer til
en udligning. Nagel traf overliggeren to gange, ligesom angriberne i en situation efter
pausen nærmest stod i kø for at score fra det
lille felt efter et hjørne. Alt dog resultatløst.
VB havde til kampen Oliver Drost med i
angrebet for D’Avila, som røg på bænken,
men de to byttede dog plads i pausen.
”Vi kan nu ikke stå her og sige, det var ufortjent, vi taber,” erkendte Andreas Alm.
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02-10-16

Hobro IK - Vejle Boldklub 1-0 (0-0)
Pavol Bajza, Yue Xin (89. Oliver Drost), Anders Egholm, Lucas
Maia, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua, Gaël Ondoua,
Jacob Schoop (90. Jacob Egeris), Simon Nagel, Dominic Vinicius, Patrick Rasmussen (74. Diego Mendivil)
Kampens gang:
86. 1-0 Kasper Povlsen
Dommer: Jens Maae
Tilskuere: 1061

For anden gang på fem dage tog VB en tur
nordpå, og for anden gang vendte VB-bussen
hjem med et 0-1 nederlag i bagagerummet.
Blandt en del ændringer stillede vejlenserne
med Yue Xin fra start – så vidt vides den første kineser nogensinde i startopstillingen i
Danmarksturneringen.

En urytmisk kamp – som så ofte når modstanderen hedder Hobro – med meget duelspil
og kun få situationer foran mål gjorde opgøret lidet seværdigt for de 1000 tilskuere.
Lucas Maia med et hovedstød og Nagel med
et skud på stangen var tætte på afgørelsen,
men alligevel var det de effektive superliganedrykkere, der lykkedes med at lave sejrsmålet kort før tid, da Kasper Povlsen scorede
fladt.
”I store dele af kampen har vi godt styr på
Hobros offensiv og deres meget omtalte
dødbolde. Den eneste chance, de så tilspiller
sig, scorer de på…” sagde en ærgerlig exhobroer Anders Egholm, der var tilbage på
sin gamle hjemmebane.

13-10-16

FC Roskilde - Vejle Boldklub 2-1 (1-0)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Anders Egholm (52. Jacob Egeris), Lucas Maia, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua, Jacob
Schoop, Gaël Ondoua, Agon Mucolli (90. Juan Diego Gutiérrez), Oliver Drost (77. Patrick Rasmussen), Dominic Vinicius
Kampens gang:
02. 1-0 Mark Leth Pedersen
76. 1-1 Agon Mucolli
87. 2-1 Stefan Hansen
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 793

Tredje udekamp i træk gav tredje et-måls
nederlag i træk. Og i lighed med Hobrokampen måtte VB tage imod modstanderens
sejrsmål i de absolutte slutminutter.
Kim Elgaard erstattede Yue Xin på backen,
Oliver Drost var med i stedet for Patrick Rasmussen i front, og på venstrekant var Agon
Mucolli for første gang med i startelleveren

– det gik ud over Simon Nagel.
Kampen fik en katastrofal åbning for vejlenserne, da Mark Leth Pedersen efter blot halvandet minuts spil udnyttede et VB-boldtab
og bragte hjemmeholdet foran.
Gæsterne, der måtte udskifte en skadet
Anders Egholm kort efter pausen, kom efter
en sløj 1. halvleg bedre med i 2., og Agon
Mucolli kunne da også udligne med et kvarter igen – Ba Loua havde assisten.
En helt fri Patrick Rasmussen kunne herefter
have vendt op og ned på kampen, men i stedet var det værterne, der kort før tid kunne
afgøre kampen, da Stefan Hansen scorede
med hovedet efter hjørne.
”Nederlag i slutminutterne føles altid tunge,
og sådan skal det være,” fastslog Andreas
Alm efter endnu en udebane skuffelse.

23-10-16

Vejle Boldklub – Vendsyssel FF 1-1 (1-0)
Pavol Bajza, Kim Elgaard (68. Ole Bisp Rasmussen), Jacob
Egeris, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua,
Gaël Ondoua, Jacob Schoop (75. Simon Nagel), Agon
Mucolli (84. Steffen Kielstrup), Patrick Rasmussen, Dominic
Vinicius
Kampens gang:
02. 1-0 Dominic Vinicius
90. 1-1 Simon Okosun
Dommer: Aydin Uslu
Tilskuere: 1282
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”Ja, ja, denne gang nåede vi da helt frem til
overtiden, før vi lukkede et afgørende mål
ind,” sagde en galgenhumoristisk Andreas
Alm efter kampen. For fjerde gang i de seneste seks kampe lykkedes det nemlig VB at
smide point i slutminutterne.
Denne gang gav det dog et enkelt point
efter en god indsats af VB, som havde Jacob
Egeris med for en skadet Anders Egholm og
Patrick Rasmussen i stedet for Oliver Drost.

Patrick Rasmussen havde fundet vej til startopstillingen mod Vendsyssel den 23. oktober. Den unge angriber havde flere chancer, men scorede ikke. Her ses han i en duel med Mads Greve

Næsten som for at ære den legendariske,
nyligt afdøde, venstrebensskytte Henning
Enoksen, som blev mindet med klapsalver
inden kampen, startede Dominic Vinicius
opgøret med at banke bolden op i hjørnet
med venstrebenet fra godt 18 m: 1-0.
Efter en fin VB-start det første kvarters tid
tog nordjyderne teten og havde gode mulig-

heder, men Ba Loua sluttede dog halvlegen
med at sparke på overliggeren.
Vejlenserne havde pænt kontrol over kampen efter pausen mod lidt spagfærdige vendelboer, men Simon Okosun fik dog så alligevel puffet udligningen ind i overtiden efter
hjørne.

27-10-16

HB Køge - Vejle Boldklub 0-3 (0-3)
Michael Lansing, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Lucas Maia,
Viljormur Davidsen (63. Anders Egholm), D’Avila Ba Loua,
Jacob Schoop (73. Simon Nagel), Gaël Ondoua, Agon
Mucolli (76. Ole Bisp Rasmussen), Patrick Rasmussen, Dominic Vinicius
Kampens gang:
08. 0-1 Dominic Vinicius
19. 0-2 Agon Mucolli
33. 0-3 Dominic Vinicius
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 709

”Det er min overbevisning, at vi er et bedre
fungerende hold end Vejle, ” profeterede
HB Køge-anfører Henrik Madsen i dagens
kampprogram. Med årets hidtil bedste halvleg gjorde VB dog hans ord til skamme og
kom til gengæld mod ellers formstærke HB
Køge tilbage på sejrskurs efter længere tørketid.
VB, der havde Michael Lansing på mål for en

rygskadet Pavol Bajza, afgjorde kampen på
godt en halv time. Agon Mucolli stjal bolden
i venstresiden og lagde bolden ind til goalgetter Dominic Vinicius til et tidligt føringsmål.
Efter en snes minutter spillede Viljormur
Davidsen flot Mucolli op, og kantspilleren
chippede bolden ind til 0-2. Og hvis det hele
ikke var afgjort, så slog Vinicius det i alt fald
fast efter en halv time med sin ”signaturscoring” – et venstrebens drøn op i krydset fra
kanten af feltet.
Bl.a. Patrick Rasmussen kunne med flere
store muligheder have gjort ondt værre
for køgenserne, men det blev ved de 0-3. 2.
halvleg var ren cruise control fra vejlensernes side.
”Så godt spil og så fine relationer har vi ikke
tidligere vist. Vi blomstrer virkelig som hold
i første halvleg,” fastslog en tilfreds midterforsvarer Jacob Egeris.
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02-11-16

Vejle Boldklub - Fremad Amager 4-0 (3-0)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Lucas Maia, Viljormur Davidsen (77. Wang Xin), D’Avila Ba Loua, Jacob
Schoop, Gaël Ondoua, Agon Mucolli, Patrick Rasmussen (46.
Steffen Kielstrup), Dominic Vinicius (72. Anders Egholm)
Kampens gang:
07. 1-0 Gaël Ondoua
10. 2-0 Dominic Vinicius
13. 3-0 Dominic Vinicius
69. 4-0 Jacob Schoop
Dommer: Benjamin Leander
Tilskuere: 1234
Debutant: Wang Xin

For anden kamp i træk afgjorde vejlenserne
det hele i 1. halvleg. Ja, faktisk tog det kun
13 minutter at gøre det endegyldigt af med
John ”Faxes” amagerkanere.
VB, der havde Pavol Bajza tilbage i målet
efter overstået skade, var skræmmende
effektive i starten af kampen. Først ekspe-

derede Gaël Ondoua Agon Mucollis lidt
forkølede afslutning efter hjørne i mål. Så
sparkede Vinicius som så så ofte før bolden
i mål med venstrebenet fra kanten af feltet,
ligesom samme Vinicius bankede et Schoopindlæg til 3-0 fra kort afstand.
Resten af kampen blev en smule mere stilfærdig, og VB tillod oprykkerne med exVB’erne Anders Kaagh, Hakan Redzep og
Johannes Madsen, at spille lidt med. Jacob
Schoop undlod dog ikke at heade 4-0 målet
ind med en snes minutter tilbage efter oplæg
fra Davidsen.
Mod slutningen kunne værterne give debut
til Wang Xin på backpladsen.
”Første halvleg er en kopi af kampen i sidste
uge i HB Køge. Vi begynder meget stærkt og
scorer på alt, hvad vi afslutter på, og kampen
er reelt afgjort meget tidligt.” fastslog målscoreren til 4-0, Jacob Schoop.

Jubel, efter Dominic Vinicius har scoret et af sine to mål i 4-0 sejren over Fremad Amager på Vejle Stadion
den 2. november
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06-11-16

Vejle Boldklub – FC Fredericia 0-0
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, Juan Diego Gutiérrez (66. Steffen Kielstrup),
Gaël Ondoua, Jacob Schoop (88. Christian Kudsk), Agon
Mucolli (73. Yue Xin), D’Avila Ba Loua, Dominic Vinicius
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 1948
Jubilar: Steffen Kielstrup, 300 kampe

VB-målfabrikken, som havde kørt på høje
nagler de to foregående kampe, var ramt
af strejke, og det mest mindeværdige ved
dagens nullert var markeringen af Steffen
Kielstrups 300 kamps jubilæum. Noget ganske unikt i moderne fodbold. Midtbanemanden kom på banen i det 66. minut.
VB med Gutiérrez for en syg Patrick Rasmussen lagde ellers godt ud og havde store chancer det første kvarter, men det var bl.a. stolpe
ud for værterne. Herefter kom lokalderbyet
til at ligne så mange af slagsen mellem de to
hold – mere kamp end spil. Fredericianerne
kom ikke til det store – dog en enkelt friløber
før pausen til Andreas Oggesen, men Bajza
reddede.
”Det er generelt meget rodet, og der mangler flow i spillet. Begge hold kan egentlig
godt være tilfredse med udgangen på kampen. Det er tredje kamp i træk, vi spiller til
nul, og det kan vi godt tage med videre til
de kommende kampe,” analyserede jubilar
Kielstrup efter kampen.

Anfører Steffen Kielstrup kom ind fra bænken i
lokalopgøret mod FC Fredericia på Vejle Stadion til
kamp nr. 300 for VB. Her ses han med gæsternes
Dennis Høegh lige i hælene

Peruvianske Juan Diego Gutiérrez fik den første startplads i to måneder, da VB mødte FC Fredericia. Men
heller ikke Guti kunne lirke gæsterne op, der fortjent tog et point med hjem til fæstningsbyen
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17-11-16

Vejle Boldklub – Næstved 2-1 (2-0)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Lucas Maia, Yue
Xin, D’Avila Ba Loua, Simon Nagel, Arbnor Mucolli (80.
Kasper Nøhr), Agon Mucolli, Patrick Rasmussen (61. Anders
Egholm), Dominic Vinicius (86. Ole Bisp Rasmussen)
Kampens gang:
22. 1-0 Jacob Egeris
31. 2-0 Dominic Vinicius (straffespark)
85. 2-1 Sammy Adjei
Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen
Tilskuere: 1130

hjemmeholdet, som sejlede noget de sidste
minutter, men dog fik hevet sejren i land.
Næstved havde den tidligere VB’er Daniel
Norouzi med, mens jyderne kunne give
debut til U-19 spillerne Arbnor Mucolli og
Kasper Nøhr.
”Jeg fik afleveret det indtryk, jeg håbede,”
sagde efter kampen en tilfreds, ung debutant, Arbnor Mucolli (lillebror til Agon), som
i sine 80 minutter på banen fik afleveret et
overbevisende indtryk.

Debutanter: Arbnor Mucolli og Kasper Nøhr

Næstved må foreløbig kåres som VB’s yndlingsmodstander i sæsonen – det eneste
hold, vejlenserne har slået to gange i den
igangværende turnering.
Det holdt dog unødvendigt hårdt for et VBhold med en del ændringer fra sidste kamp.
Skønt sjællænderne var mest på bolden i
starten, kom VB foran efter en snes minutter, da Jacob Egeris fik scoret fra tæt afstand
efter et Nagel-hjørne og Vinicius-hovedstød.
Efter målet gik gæsterne lidt fra koncepterne, og VB havde flere chancer for at øge.
Det lykkedes da også ti minutter senere, da
Dominic Vinicius udnyttede et straffe begået
mod ham selv.
VB var fortsat i teten – også efter pausen,
hvor D’Avila Ba Loua bl.a. havde et skud på
indersiden af stangen. En fejl af Yue Xin mod
slutningen med efterfølgende reducering
af Sammy Adjei bragte dog hektik ind på

17-årige Arbnor Mucolli fik debut, da han begyndte
på banen mod Næstved. Her ses midtbanespilleren
med den tidligere VB’er, Daniel Norouzi

Jacob Egeris (nr. 4) har netop bragt VB foran 1-0 i 2-1 sejren over Næstved på Vejle Stadion den 17. november. Næstved-målmanden Sebastian Olsen appellerer for offside, men målet blev godkendt af dommeren
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27-11-16

FC Helsingør - Vejle Boldklub

0-0

Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Lucas Maia, Yue Xin,
D’Avila Ba Loua (90. Diego Mendivil), Steffen Kielstrup, Gaël
Ondoua, Agon Mucolli (64. Simon Nagel), Patrick Rasmussen
(74. Christian Kudsk), Dominic Vinicius

Ondoua med på midtbanen for Nagel og
Arbnor Mucolli, havde vinden med sig og
dermed teten i de første 45 minutter. Helsingør var dog nærmest scoring i en situation,
der indbragte Lucas Maia et særdeles mørkegult kort, og hvor værterne havde haft en
mand helt fri, hvis dommer Kasper Madsen
havde anvendt fordelsreglen…
Sjællænderne var med vinden i ryggen ganske meget på bolden i 2. halvleg, men et velorganiseret VB-forsvar holdt hjemmeholdet
stangen.
”Det var en kamp, der skulle ende 0-0,” konstaterede Kim Elgaard tørt efter kampen.

Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 552

En stærk kuling på langs af et stormomsust
Helsingør Stadion, der ligger helt ud til Øresund, gjorde det svært for aktørerne at spille
noget, der lignede organiseret fodbold. Det
blev således en lidet mindeværdig sidsterunde-kamp.
VB, der havde Kielstrup og en karantænefri
01-12-16

Nykøbing FC - Vejle Boldklub

4-3 (2-1)

Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Lucas Maia, Yue Xin
(75. Anders Egholm), D’Avila Ba Loua, Gaël Ondoua, Jacob
Schoop (61. Simon Nagel), Agon Mucolli, Patrick Rasmussen
(66. Christian Kudsk), Dominic Vinicius

hamrede et langskud ind til 2-0, lignede det
et vejlensisk sammenbrud. Vinicius fik dog
headet håbet tilbage hos gæsterne inden
pausen.
I 2. halvleg var der igen åbent-hus hos VB,
og Joachim Wagner kunne score til 3-1. Så
var der imidlertid dømt Kudsk-show, for da
U-19 spilleren kom på banen, fik han på et
par minutter skabt balance.
Det var dog stadig Hawaii-fodbold med to
fuldtsatsende mandskaber, og efter at Kudsk
havde banket på underkanten af overliggeren fem minutter før tid, slukkede Joachim
Wagner i den anden ende lyset for VB i overtiden med sit andet mål.
”Vi får det hele lige tilbage i hovedet,” sagde en frustreret Kudsk, som var så tæt på at
blive dagens helt.

Kampens gang:
24. 1-0 Mikkel Dahl
30. 2-0 Mikkel Dahl
39. 2-1 Dominic Vinicius
59. 3-1 Joachim Wagner
69. 3-2 Christian Kudsk
70. 3-3 Christian Kudsk
90. 4-3 Joachim Wagner
Dommer: Jakob A. Sundberg
Tilskuere: 752
Jubilar: Kim Elgaard, 50 kampe

VB havde en udsat kamp og måtte helt hen i
julemåneden, før spillerne kunne gå på ferie.
Det blev med en lidt traumatisk oplevelse i
bagagen, for efter seks kampe uden nederlag brast det – igen – i kampens døende
minutter for jyderne.
Steffen Kielstrup måtte se kampen fra bænken – Jacob Schoop var med i stedet – og Kim
Elgaard kunne således bære anførerbindet i
sin 50. kamp.
Det blev en af de kampe, trænere normalt
hader – frem over stepperne hu-hej-vilde-dyr
mellem de to felter – med et orgie i målchancer til følge.
VB ejede de første 20 minutter og burde
allerede her have afgjort kampen, men bl.a.
Patrick Rasmussen brændte to gange alene
med Nykøbing-keeper Thomas Villadsen.
I stedet kom falstringerne foran på en friløber ved Mikkel Dahl, og da samme Dahl

Ole Kristensen
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1. division efterår

Tilskuere i efteråret 2016

Kampe, mål og point

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

Hobro
Vendsyssel FF
FC Roskilde
Skive
Fremad Amager
HB Køge
FC Helsingør
Nykøbing FC
Vejle
FC Fredericia
Næstved
AB

Vejle Stadion:

K
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

V
9
9
8
9
7
6
6
8
6
6
6
3

U
4
4
6
2
7
10
9
3
7
5
3
2

T
6
6
5
8
5
3
4
8
6
8
10
14

Score Point
31-23
31
31-27
31
24-25
30
23-31
29
29-21
28
21-15
28
26-21
27
27-27
27
27-19
25
18-26
23
30-34
21
21-39
11

Fremad Amager
FC Roskilde
FC Helsingør
AB
HB Køge
Nykøbing FC
Vendsyssel
Fremad Amager
FC Fredericia
Næstved
I alt
Gennemsnit

Udebane:

2277
1697
1804
1729
1694
2019
1282
1234
1948
1130

Vendsyssel
Næstved
FC Fredericia
Skive
Hobro
FC Roskilde
HB Køge
FC Helsingør
Nykøbing FC

679
1214
1528
650
1061
793
709
552
752

16814
1681

I alt
Gennemsnit

7938
882

Målscorere efterår 2016
1. division
Dominic Vinicius
Simon Nagel
Christian Kudsk
Jacob Schoop
Kim Elgaard
Agon Mucolli
D’Avila Ba Loua
Patrick Rasmussen
Ole Bisp Rasmussen
Jacob Egeris
Gaël Ondoua
Mario Álvarez

10
3
3
2
1
2
2
1
1
1
1
0
27

D’Avila Ba Loua spillede flest kampe
Cheftræner Andreas Alm benyttede 28 spillere i efterårets 21 kampe. 19 kampe i 1. division og to kampe i DBU Pokalen. To af de 28
spillere opnåede ikke spilletid i kampene i 1.
division, mens syv af de 28 spillere ikke kom
på banen i de to kampe i DBU Pokalen.
D’Avila Ba Loua spillede flest kampe af alle.
Ivorianeren var på banen i 20 af de 21 kampe og missede kun 1. runde opgøret i DBU
Pokalen mod Tjæreborg. D’Avila spillede i
alt 1.619 minutter i de 19 kampe i 1. division
og missede kun 91 minutter i de 19 kampe. I
pokalopgøret mod Tjæreborg IF fra Serie 1
blev D’Avila sparet og måtte se til fra tribunen.
Pavol Bajza og Dominic Vinicius spillede
næstflest kampe, da de var på banen i 19 af
de 21 kampe. Pavol Bajza blev ligeledes spa-

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

I alt

Mål pr. 02-12-16

10
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
30

10
11
5
3
6
3
2
3
2
1
1
1

ret mod Tjæreborg, mens en skade i ryggen
forhindrede deltagelsen i udekampen mod
HB Køge den 27. oktober. Topscorer Dominic
Vinicius så udekampen mod Vendsyssel FF i 3.
spillerunde fra bænken, mens han sad over
med karantæne mod HB Køge den 11. september.
Forsvarsduoen med Jacob Egeris og Lucas
Maia missede hver tre kampe. Lucas Maia
blev først spilleberettiget til kampen i 3. runde mod Vendsyssel og missede derefter kun
kampen mod Tjæreborg, da han blev sparet.
Casper Bruun sad på bænken fire gange i 1.
divisionskampene uden at komme på banen,
mens peruvianske Juan Diego Li sad med
blandt reserverne én gang uden at komme
på banen. Jakob ”Yankie” Henriksen sad på
bænken i udekampen mod HB Køge den 27.
oktober, da en skade til Pavol sendte Michael
Lansing på banen. 17-årige Lucas From sad
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på bænken i to opgør uden at komme på
banen. Mod Næstved den 17. november og
i opgøret mod Nykøbing FC den 1. december.
Kolonnen til venstre oplyser om spillerens
antal kampe i Danmarksturneringen og den
næste antal kampe i DBU Pokalen efteråret

2016. Den tredje er en sammentælling af de
to, mens den fjerde viser, hvor mange kampe
spilleren har på spillerranglisten ved årets
udgang.
Lars Christensen

Pavol Bajza stod 19 af efterårets 21 kampe for VB. Den stærke slovakiske målmand var skadet i udekampen
mod HB Køge, mens han blev sparet og så til fra bænken i DBU Pokalkampen mod Tjæreborg

Benyttede spillere efterår 2016
1. division
D’Avila Ba Loua
Pavol Bajza
Dominic Vinicius
Jacob Egeris
Lucas Maia
Kim Elgaard
Viljormur Davidsen
Gaël Ondoua
Simon Nagel
Jacob Schoop
Anders Egholm
Steffen Kielstrup
Agon Mucolli
Patrick Rasmussen
Christian Kudsk
Ole Bisp Rasmussen
Juan Diego Gutiérrez
Yue Xin
Mario Álvarez
Oliver Drost
Diego Mendivil
Jesper Fleckner
Michael Lansing
Casper Bruun
Sheka Fofanah
Wang Xin
Arbnor Mucolli
Kasper Nøhr
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19
18
17
17
17
14
16
14
15
14
12
13
12
14
11
8
6
7
5
5
5
3
1
0
0
1
1
1

DBU Pokalen 2016-17
1
1
2
1
1
2
0
2
1
1
2
1
2
0
1
2
2
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0

I alt
20
19
19
18
18
16
16
16
16
15
14
14
14
14
12
10
8
7
6
6
5
4
2
1
1
1
1
1

Spillerrangliste
pr. 02-12-2016
20
19
19
18
18
50
81
16
56
15
14
301
16
30
21
38
8
7
6
6
5
10
2
1
1
1
1
1

Vejle Boldklubs landsholdsspillere
VB havde i 2016 syv landsholdsspillere på herresiden. Viljormur Davidsen og Sheka Fofanah
var ene om at spille A-landskampe, da de optrådte for Færøerne og Sierra Leone henholdsvis. D’Avila Ba Loua spillede kampe for U/23-landsholdet i Elfensbenskysten, og fire spillere
optrådte på de danske ungdomslandshold.
Viljormur Davidsen
Født: 19-07-1991
Position: Forsvar
Landshold: Færøerne
A-landskampe/mål i 2016: 4/0
Viljormur Davidsen spillede fire landskampe for Færøerne i 2016. I foråret sad VB’s solide venstreback ude med en skade i længere perioder,
men sidst på sæsonen var han igen fit. Den 3. juni spillede han 90
minutter, da Færøerne i Frankfurt i Tyskland mødte Kosovo i en venskabskamp. Kampen var Kosovos første, efter de blev optaget i UEFA.
Kampen endte med et nederlag på 2-0 til Lars Olsen og Færøerne. I
efteråret spillede Viljormur Davidsen de tre første kampe i VM-kvalifikationen. Hjemmekampene mod Ungarn (0-0) og Portugal (0-6) samt
udekampen mod Letland (2-0). Alle kampene 90 minutter på venstreback. I den fjerde kamp i kvalifikationsturneringen – mod Schweiz på
udebane den 13. november – sad Viljormur på bænken i hele kampen.
Viljormur har i alt spillet 17 landskampe for ø-nationen.

Sheka Fofanah
Født: 02-01-1998
Position: Angreb
Landshold: Sierra Leone
A-landskampe/mål i 2016: 2/1
Sheka Fofanah skiftede til VB i sommeren 2016, hvor han blev placeret
i A-truppen, men primært spillede kampe med U/19-Ligaholdet. Lørdag den 3. september var han udtaget til Sierra Leones A-landshold,
der skulle møde Elfenbenskysten i kvalifikationen Africa Cup of Nations. 18-årige Fofanah så hele kampen fra bænken. Kampen endte 1-1.
Elfenbenskysten skal dermed til Africa Cup of Nations, mens Sierra
Leone ikke er kvalificeret. I forårssæsonen spillede Fofanah to landskampe for Sierra Leone og scorede sejrsmålet i den ene, da Sierra
Leone slog Sudan 1-0 den 4. juni. Senere på sommeren lavede han en
aftale med VB.
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D’Avila Ba Loua
Født: 25-07-1996
Position: Midtbane
Landshold: Elfenbenskysten U/23
Landskampe/mål i 2016: 2/0
D’Avila Ba Loua var udtaget til U/23-landsholdet i Elfenbenskysten to
gange, efter han skiftede til VB i sommeren 2016. Den 31. august var
han i hjemlandet, hvor ”Les Elephants” skulle møde Burkina Faso i
Abidjan. Venskabskampen endte med et sejr på 2-0 til Burkina Faso.
Torsdag den 10. november var D’Avila Ba Loua i Beauvais i Frankrig,
hvor ivorianernes U/23-landshold mødte Frankrigs U/21-landshold i en
venskabskamp. Franskmændene vandt hele 5-1. Det blev årets sidste
landskamp for D’Avila.

Christian Kudsk
Født: 09-01-1998
Position: Midtbane
Landshold: Danmark U/18 og U/19
Landskampe/mål i 2016: 10/2
Christian Kudsk var VB’s mest aktive landsholdsspiller i kalenderåret
2016. Fra fast mand på U/18-landsholdet i foråret til en nøglespiller
på U/19-landsholdet i efteråret, hvor han kronede flere gode kampe
med et par mål. I marts var han med det danske U/18-landshold til
to venskabskampe mod Ungarn i Telki. Kudsk begyndte på banen i
begge kampe. Først tabte danskerne 0-3, inden det blev 2-2 i anden
kamp. I maj var danskerne i Podgorica for at møde Montenegro i to
venskabskampe. Kudsk blev indskiftet i 6-0 sejren, mens han begyndte
på banen da danskerne to dage senere vandt 5-2 over samme modstander. I efterårssæsonen blev årgang 1998 rykket op på U/19-landsholdet, der brugte de første samlinger i efteråret på at forberede EMkvalifikationen i november. I september var Danmark samlet i Nyborg
til træningskampe. Først mod Norge, hvor man tabte 1-2. Kudsk udlignede tidligt il 1-1. Fire dage senere vandt danskerne 3-1 over Sverige.
Her blev Kudsk indskiftet efter en times spilletid.
Sidste forberedelse inden EM-kvalen i november fandt sted i BielBienne, Schweiz, hvor danskerne mødte Schweiz i to træningskampe.
Danmark slog schweizerne med 3-1 og 4-0. Kudsk blev indskiftet i den
første kamp, mens han begyndte på banen i anden kamp.
I november var Christian Kudsk – sammen med holdkammeraten fra
VB, Agon Mucolli – udtaget til EM-kvalifikationen i Bulgarien. Kudsk
spillede to af de tre kampe i turneringen. I åbningskampen mod Hviderusland den 10. november i Stara Zagora vandt Danmark 5-0. Kudsk
åbnede scoringen med et flot spark. To dage senere tabte Danmark
3-1 til Bulgarien. Her spillede Kudsk den første time. Kudsk så til fra
bænken i den sidste kamp mod Portugal, som Danmark tabte 2-1. Dermed skal det danske U/19-landshold ikke til EM i 2017.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Agon Mucolli
Født: 26-09-1998
Position: Midtbane
Landshold: Danmark U/19
Landskampe/mål i 2016: 2/0
Agon Mucolli var efter længere tids fravær tilbage i landsholdsvarmen
i 2016. Den elegante tekniker fandt vej til truppen, da Danmarks U/19landshold under ledelse af Henrik Clausen skulle spille kvalifikation til
EM for U/19-landshold. Kval.’en fandt sted i Bulgarien i november, og
Agon Mucolli blev udtaget på en af de sidste pladser. Agon blev indskiftet i de to første kampe i turneringen mod Bulgarien og Hviderusland. Han spillede 20 minutter mod Hviderusland og 28 minutter mod
Bulgarien. Agon Mucolli sad – ligesom klubkammeraten Christian
Kudsk – på bænken i den sidste puljekamp mod Portugal.

Arbnor Mucolli
Født: 15-09-1999
Position: Midtbane
Landshold: Danmark U/18
Landskampe/mål i 2016: 2/0
Arbnor Mucolli – yngre bror til Agon Mucolli – debuterede på det
danske U/18-landshold i oktober. Arbnor var udtaget til to venskabskampe mod Hviderusland i efterårsferien. 18. oktober spillede Arbnor de sidste to minutter i den danske sejr i Skjern. To dage senere
var midtbanespilleren med fra start, da Danmark bød hviderusserne
op i Vildbjerg. Her blev resultatet 1-1. Arbnor Mucolli spillede alle 90
minutter. Kampene var årets sidste for det danske U/18-landshold, der
trænes af Claus Nørgaard, der er tidligere ungdomstræner i VB.

Thais Damgaard Nielsen
Født: 23-03-2000
Position: Midtbane
Landshold: Danmark U/16
Landskampe/mål i 2016: 2/0 Thais Damgaard Nielsen fra VB’s U/17Ligahold spillede to U/16-landskampe i 2016. I marts var han med i en
international turnering i Holland, hvor han spillede to kampe. 9. marts
mod Frankrig, hvor Danmark vandt 3-2. Thais Damgaard spillede de
15 minutter. To dage senere var med fra start mod Holland. Her blev
det til de første 40 minutter i den danske sejr på 2-1. De to kampe blev
de eneste landskampe for midtbanespilleren Thais Damgaard Nielsen
i 2016.
Lars Christensen

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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DBU Pokalen
Superligahold for stor en mundfuld
VB’s optræden i den igangværende pokalturnering blev ikke videre mindeværdig. Et
besøg på Blue Water Arena gav en pligtsejr
over serie 1 holdet fra Tjæreborg. Kampen
vil mest blive husket for, at VB gav plads til
fire debutanter. Men allerede næste runde
betød exit for Andreas Alms tropper. Skønt
VB var inde i en rigtig god periode med syv

kampe i træk uden nederlag, var holdet
chanceløst mod det ellers ikke specielt formstærke Superligahold fra OB. 0-4 nederlaget
vidnede om klasseforskel.
Den danske pokalturnering har nu som før
ikke den store bevågenhed hos hverken forbund, klubber eller medier. Kampene er drysset tilfældigt ud over sæsonen, og klubberne
nedprioriterer den ofte ved at sende deres
næstbedste spillere.

16-08-16

Tjæreborg IF – Vejle Boldklub 1-3 (1-2)
Michael Lansing, Casper Bruun, Anders Egholm, Jesper
Fleckner, Ole Bisp Rasmussen, Jacob Schoop (71. Sheka Fofanah), Kim Elgaard (76. Juan Diego Gutiérrez), Gaël Ondoua,
Christian Kudsk, Dominic Vinicius, Mario Álvarez (71. Agon
Mucolli)
Kampens gang:
06. 0-1 Mario Álvarez
20. 1-1 Michael Vind Jensen
44. 1-2 Jacob Schoop
63. 1-3 Kim Elgaard
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2130
Debutanter: Michael Lansing, Casper Bruun, Anders Egholm,
Sheka Fofanah

Den lille vestjyske klub Tjæreborg IF havde
valgt at flytte aftenens pokalopgør mod VB
fra egne mere ydmyge rammer til Esbjerg
fB’s hjemmebane Blue Water Arena. Og serie

1 holdet blev belønnet med imponerende
2130 tilskuere.
Selve kampen var der ikke meget at skrive
hjem om. VB var længe om at vise den nødvendige klasseforskel, og først kort før halvtid kunne Jacob Schoop give VB en halvegsføring, da han scorede til 1-2 fra tæt hold.
Mario Álvarez havde ellers tidligt i kampe
bragt 1. divisionsholdet foran efter et Christian-Kudsk indlæg, men vestjyderne udlignede midt i halvlegen, da Michael Vind Jensen headede i mål hos debuterende Michael
Lansing.
Efter pausen kørte de undertippede værter
dog trætte, og Kim Elgaard kunne lukke til
1-3 efter oplæg fra Vinicius.
”Det vigtigste i sådan en kamp er at gå videre…” konstaterede Andreas Alm tørt efter
kampen.

07-09-16

VB - OB 0-4 (0-2)
Pavol Bajza, Ole Bisp Rasmussen (78. Agon Mucolli), Jacob
Egeris, Anders Egholm, Lucas Maia, Juan Diego Gutiérrez,
Steffen Kielstrup (64. Kim Elgaard), Gaël Ondoua, Simon
Nagel, D’Avila Ba Loua (62. Oliver Drost), Dominic Vinicius
Kampens gang:
28. 0-1 Rasmus Jönsson
44. 0-2 Rasmus Festersen
59. 0-3 Rasmus Jönsson
85. 0-4 Thomas Mikkelsen
Dommer: Morten Krogh
Tilskuere: 2515
Debutant: Oliver Drost

VB var optisk pænt med den første lille hal54

ve time af styrkeprøven mod Kent Nielsens
Superligahold. Hjemmeholdet, der måtte
undvære en skadet Jacob Schoop samt en
Viljormur Davidsen på landsholdsopgave, var
ubesejret i turneringen op til kampen, mens
odenseanerne havde et svært efterår. Det
var således håbet, at vejlenserne kunne spille
op med ”De strivrede”. Men da først Rasmus
Jönsson havde bragt udeholdet foran, så
fynboerne sig ikke tilbage mod et rystet VBmandskab.
Rasmus Festersen øgede inden pausen, og i
2. halvleg slog Rasmus Jönsson og ex-VB’er
Thomas Mikkelsen sejren fast – sidstnævnte
med en flot flugter. 0-4 nederlaget kunne der

ikke – heller ikke i den størrelse – indvendes
noget imod. Heller ikke, selv om VB’s debuterende Oliver Drost efter pausen brændte en
af de største chancer, der er set i Nørreskoven
i nyere tid…

”Der var den forskel på holdene, der skal
være. Vi er ganske godt med i starten, men
de udnytter kynisk deres chancer,” slog en
afklaret Andreas Alm fast efter VB’s pokalexit.

Holdet der skulle prøve kræfter med Alka Superligaholdet OB i 2. runde af DBU Pokalen. Fynboerne var
hårde ved VB og vandt hele 4-0.

Havnegade 13 . 7100 Vejle
Telefon 75 82 34 31

Oliver Drost kom ind fra bænken og debuterede
i pokalkampen mod OB. Den unge offensivspiller
kunne dog ikke vende slagets gang. Her forsøger
han at løbe fra gæsternes Mathias Thrane.

– specialforretning med det store
udvalg i polyetherskum og stoffer.
På gensyn hos Idea Skum!
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Reserveligaen
Reserverne spillede et fornuftigt
forår
Efter en fornuftig halvsæson med reserveholdet i efteråret 2015 blev Vejle Boldklubs
reserver i foråret 2016 placeret i midterpuljen med Lyngby, FC København og SønderjyskE som modstanderne. VB hentede syv point
i de seks kampe, hvilket rakte til en 3. plads
kun et point efter SønderjyskE på 2. pladsen.
Forårets første kamp blev spillet den 22.
februar på Frederiksberg mod FC København. Cheftræner Klebér Saarenpää brugte
kampen som næstsidste træningskamp for 1.
divisionsholdet. FCK stillede også med mange fine navne, så kampen blev en stærk test
for begge mandskaber på en tung græsbane
på københavnernes træningsanlæg ”Nummer 10”.
Bashkim Kadrii sparkede FCK på 1-0, da
han fladt sendte et frispark i nettet. Føringen blev udlignet seks minutter senere, da
Mikael Antonsson scorede selvmål på et
Simon Nagel-frisparksindlæg. Det blev til
slutresultatet 2-1 ved Andreas Cornelius kort
efter pausen.
Den 15. marts blev forårets anden kamp
afviklet. Det var mod SønderjyskE på Haderslev Atletikstadion, og VB vandt med 3-1.
Sebastian Sommer bragte hjemmeholdet på
1-0. Unge Søren Mortensen udlignede efter
en dødbold, inden Patrick Rasmussen med to
mål i de sidste fire minutter afgjorde kampen til VB’s fordel. Midtbanespilleren Arbnor
Mucolli fra VB blev udvist ved stillingen 1-1 ni
minutter før tid.
Den 4. april blev forårets første hjemmekamp
afviklet. Lyngby var modstanderen i VB Parken, og oprykningskandidaternes reservehold vandt fortjent 2-1. Lars Brøgger Hansen
og Casper Højer Nielsen bragte Lyngby på
2-0. Jesper Rasmussen scorede et flot reduceringsmål til 1-2, da han trak ind i banen og
bankede bolden i nettet. Alle tre mål blev
scoret før pausen i 2-1 sejren til Lyngby.

efter afskeden med Klebér Saarenpää. Den
nye cheftræner afprøvede en 4-1-4-1 opstilling mod FCK, og det gav en 1-0 sejr. Anfører
Jesper Fleckner scorede til 1-0 i det 13. minut.
Målet blev sat ind med hovedet efter et hjørnespark og blev kampens eneste.
Ugen efter ventede en udekamp mod Lyngby. Her spillede VB 1-1 mod de senere vindere
af reserveholdspuljen. Casper Højer Nielsen
scorede for anden gang i foråret på frispark
mod VB’s reserver. Jeppe Hansen udlignede
på en friløber mod Viktor Noring til 1-1 allerede inden pausen.
Tirsdag den 17. maj blev forårsturneringens
sidste kamp afviklet. Det var en hjemmekamp mod SønderjyskE på Vejle Stadion.
Gæsterne vandt en sikker sejr på 3-1 efter 2-0
ved pausen. Emmanuel Okwi (2) og Silas Songani bragte SønderjyskE foran, mens Agon
Mucolli reducerede til 1-3 et kvarter før tid.
Målscorer Mucolli brændte ved stillingen 0-2
et straffespark.
VB benyttede i de seks kampe 41 spillere.
Ingen deltog i alle kampene, men Jacob Dehn
Andersen, Jesper Fleckner, Jeppe Hansen og
Patrick Rasmussen spillede fem kampe hver.
Morten Haastrup Jensen, Ole Bisp Rasmussen, Anders Kaagh og Charles de Souza spillede fire kampe. Der blev benyttet tre spillere udefra. FC Fredericias reservemålmand
Victor Krøyer og den iranske midtbanespillere Malid Zanidpour spillede hjemmekampen mod Lyngby. Til udekampen mod Lyngby
havde VB lånt forsvarsspilleren Martin Fisch
fra HIK, der spillede anden halvleg.
Resultater:
FC København - Vejle B
SønderjyskE - Vejle B
Vejle B - Lyngby		
Vejle B - FC København
Lyngby - Vejle B		
Vejle B - SønderjyskE

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

Reserveliga forår, Slutspil pulje 1
Kampe, mål og point

25. april ventede en hjemmekamp mod FC
København i VB Parken. To på papiret stærke
mandskaber gav hinanden en god kamp midt
i forårssæsonen, hvor Steen Thychosen netop
havde overtaget ansvaret for divisionsholdet
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1
2
3
4

Lyngby
SønderjyskE
Vejle
FC København

K
6
6
6
6

V
3
2
2
2

U
2
2
1
1

T
1
2
3
3

Score
10-8
13-12
8-9
7-9

Point
11
8
7
7

Jesper Fleckner spillede fem af reserveholdets seks kampe i forårssæsonen. Den store midtstopper blev
tilmed matchvinder i hjemmekampen mod FC København den 25. april, da han headede et hjørnespark i
nettet til slutresultatet 1-0

Reserverne havde et svært efterår
Vejle Boldklubs hold i reserveholdsturneringen blev i efterårssæsonen 2016 placeret i
pulje 2. Her var modstanderne OB, SønderjyskE, Esbjerg og FC Midtjylland. VB hentede
kun de tre point fra premierekampen mod
OB den 8. august, da de sidste syv kampe i
efteråret resulterede i nederlag. Heriblandt
var et par store nederlag til SønderjyskE
og Esbjerg, men også tætte kampe mod FC
Midtjylland og SønderjyskE, hvor der kunne
være kommet flere point på kontoen. VB
sluttede efteråret på 5. pladsen i puljen og
skal i foråret 2017 møde de dårligst placerede hold fra pulje 1 og 3.
Efterårets første kamp blev spillet mandag
den 8. august mod OB i Vejle. Kampen blev
efterårets eneste sejr til reserveholdet, der
tilmed kom tilbage efter at have været bagud 0-1. Først udlignede Sheka Fofanah, da
han udnyttede opspil fra Mendivil på kanten.
Senere var det Agon Mucolli, der scorede til
2-1, da han udnyttede forarbejde af Patrick
Rasmussen.
Tirsdag den 23. august kom VB ned på jorden igen. VB mødte Esbjerg på udebane, og
selvom vestjyderne var kommet skidt i gang
med den nye sæson i Alka Superligaen, var
deres navnestærke reservehold VB overlegent. EfB vandt med hele 7-0 efter 2-0 ved

pausen. Brent McGrath scorede fire gange,
mens de sidste mål blev fordelt mellem Awer
Mabil (2) og Mads Hvilsom. Der stod 4-0 indtil syv minutter før tid, hvor VB faldt sammen
og slap yderligere tre mål ind bag en velspillende Michael Lansing, der var en af vejlensernes bedste i opgøret.
Allerede den 12. september fik VB mulighed
for at revanchere det store nederlag til EfB.
Her var vestjyderne modstanderen på Vejle
Stadion. Esbjerg vandt igen, men denne
gang kun 2-1. Robin Söder scorede til 1-0
og 2-1, mens det var VB’s Sheka Fofanah,
der fem minutter inden pausen udlignede
til 1-1 på et straffespark. Straffesparket blev
tilkendt, efter at Christian Kold tog et godt
løb i venstre side, og på backens indlæg tog
en Esbjerg-spiller hånden til hjælp. Assistenttræner Søren Vie Clausen, der efteråret igennem havde ansvaret for kampene, var tilfreds med returkampen mod EfB.
- Sejren til Esbjerg er fortjent, men når det er
sagt, så er jeg stolt af spillernes præstation.
Vi havde bange anelser inden kampen, da
vi skulle op mod det samme EfB-hold, som
senest splittede os i atomer. Vi greb kampen
anderledes an i dag. Spillerne stod længere
tilbage på banen, og vi gjorde det meget
kompakt centralt, så de skulle angribe os
over kanterne. Vi lukkede godt af og spillede
kampen perfekt rent taktisk, sagde Søren Vie
Clausen til klubbens hjemmeside.
57

Efteråret fjerde kamp blev spillet den 3.
oktober. Her var hjemmekampen mod FC
Midtjylland flyttet til Vandel Efterskole. Her
skulle reserverne fra VB og FCM indvie en ny
kunstgræsbane på efterskolen. Opgøret på
banen vandt Superligareserverne 3-1. Marco
Larsen og Zackarias Faour scorede inden pausen, mens Jonas Borring øgede straks i anden
halvleg. Oliver Drost satte en reducering ind,
da han scorede midt for mål til slutresultatet.
Den 17. oktober tog VB imod SønderjyskE
på hjemmebane. VB stillede på papiret et
stærkt hold, og nederlaget på 1-0 var efterårets største skuffelse for reserverne. Et VBhold med navne som Michael Lansing, Juan
Diego Li, Jacob Egeris, Ole Bisp Rasmussen,
Yue Xin, Christian Kudsk, Steffen Kielstrup,
Simon Nagel, Patrick Rasmussen og Juan Diego Gutiérrez kunne ikke score mod sønderjyderne, der vandt 1-0 på Rasmus Vinderslevs
scoring kort inde i anden halvleg.
Returmødet med sønderjyderne i Haderslev
den 31. oktober endte med en 6-0 sejr til
SønderjyskE. VB var udspillet og overmatchet
over hele linjen, og nederlaget var ikke for
stort. Et stærkt hjemmehold havde fem forskellige målscorere, og der stod allerede 4-0
ved pausen. Emmanuel Okwi scorede to mål,
Matthias Maak, Mikkel Hedegaard Christensen, Nicolaj Ritter og Mads Olesen et hver.
Torsdag den 10. november mødte VB FC
Midtjylland på kunstgræsbanen i Vildbjerg.
VB kom til opgøret i landsholdspausen med
et stærkt hold, men midtjyderne havde også
mange navne omkring Alka Superligatruppen med, og det blev en efter forholdene
velspillet kamp. FC Midtjylland vandt 2-1,
da Martin Pusic scorede til 1-0 efter en halv
time. Simon Nagel var uheldig at øge føringen efter en time, da han sendte et hårdt
indlæg i eget net. Samme Nagel reducerede
ti minutter før tid, da han hamrede et frispark i målnettet. I slutminutterne pressede
VB på for en udligning. Nagel var tæt på –
igen efter frispark – og Anders Egholm kunne have udlignet efter et hjørnespark. FCM
holdt dog stand og vandt med 2-1.
Efterårets sidste kamp blev spillet mandag
den 14. november på kunstgræsbanen i Taarup, Odense, mod OB. Hjemmeholdet vandt
med 2-0 efter 1-0 ved pausen. Kristian Weber
og Yao Dieudonne scorede målene i en
kamp, hvor Superligareserverne igen var en
tand skarpere i de fleste af spillets facetter.
VB benyttede i de otte reserveholdskampe 44
forskellige spillere. Ingen spillede med i alle
kampene, men Juan Diego Li, Casper Bruun
og Michael Lansing spillede hver syv kampe. Diego Mendivil og Juan Diego Gutiér58

rez deltog hver i seks kampe, mens der var
fem optrædener til Sheka Fofanah, Mathias
Eriksen og Gleb Lubin. To spillere udefra fik
spilminutter. Det var Enoch Adu, FC Nordsjælland, der spillede de sidste to kampe, og
Mikkel Ørbech fra Næsby, der deltog i den
sidste kamp mod OB.
Lars Christensen
Resultater:
Vejle B - OB		
Esbjerg - Vejle B 		
Vejle B - Esbjerg		
Vejle B - FC Midtjylland
Vejle B - SønderjyskE
SønderjyskE - Vejle B
FC Midtjylland - Vejle B
OB - Vejle B		

2-1
7-0
1-2
1-3
0-1
6-0
2-1
2-0

Reserveligaen, Pulje 2 Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5

FC Midtjylland
Esbjerg
OB
SønderjyskE
Vejle Boldklub

K
8
7
7
8
8

V
5
5
4
2
1

U
2
1
0
1
0

T
1
1
3
5
7

Score
18-13
25-11
18-15
13-16
5-24

Point
17
16
12
7
3

Målmanden Michael Lansing stod syv af efterårets
otte kampe for reserveholdet. Amerikaneren var
chanceløs ved mange af målene og leverede generelt gode præstationer i målet.

Reserveholdet:
Bagest fra venstre: Thomas Gosvig (fysioterapeut studerende), René Krogh (fysioterapeut), Claus Troelsen
(U/19-Ligatræner), Søren Vie Clausen (assistenttræner), Rasmus Glintborg, Casper Bruun, Mads Boldt, Christian Kold, Yue Xin, Sebastian Bruhn, Michael Lansing, Diego Mendivil, Sheka Fofanah, Jesper Spangsbjerg
(holdleder) og Michael Busk (holdleder)
Forrest fra venstre: Juan Diego Gutiérrez, Wang Xin, Mathias Eriksen, Arbnor Mucolli, Mikkel Eriksen, Nikolaj Lebæk, Jes Broby og Juan Diego Li

•
•
•
•

Jordarbejde
Kloakarbejde
Belægningsarbejde
Vejarbejde
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VB forlænger med unge talenter
VB forlængede mod årets slutning kontrakterne med to af klubbens unge talenter fra
U/19-Ligaholdet. Arbnor Mucolli har sat sin
signatur på en aftale frem til sommeren
2019, mens Lucas From kontraktligt er bundet til Vejle Boldklub til sommeren 2020.
De to 17-årige talenter, Arbnor Mucolli og
Lucas From, var begge udtaget til divisionsholdets kamp mod Næstved d. 17-11. Arbnor
fik en flot debut, da han spillede de første 80
minutter på midtbanen, mens Lucas From må
vente på debuten, da han så hele kampen fra
indskiftningsbænken.
Sports- og akademichef Steen Thychosen ser
et stort potentiale i de to spillere, der begge
har været i Vejle Boldklub siden de var U/13spillere.
- Arbnor Mucolli og Lucas From er to spillere med et uforløst potentiale, som vi håber
at være med til at indfri i den kommende
periode. Det er to spillere, som først bliver
seniorspillere om halvandet år, men allerede
nu sikrer vi en binding på de bedste af vore
ungdomsspillere, hvorfor vi er tidligt ude.
Man ved aldrig, hvordan den sidste tid som
ungdomsspiller forløber, men de er begge
inde i en god udvikling, som vi også vil være
med til at præge i den kommende periode.
Der er scouts til vores ungdomskampe, og
der bliver hele tiden lagt mærke til de bedste
spillere. Det er også en del af vores strategi,
at vi skal beholde vores A-licens, og der er
kontrakter med vore unge talenter vigtig,
siger Steen Thychosen.
- Lucas From er en offensivspiller, der er teknisk dygtig. Han er god med begge ben og
har et godt blik for spillet, ligesom jeg oplever ham som fodboldintelligent. Lucas har
tidligere døjet med skader, og det er hans
udfordring, at han skal være skadesfri for at
præstere optimalt. Ellers ser jeg ingen umiddelbar begrænsning for ham, siger Steen
Thychosen og supplerer om Arbnor Mucolli:
- Arbnor Mucolli er en dygtig central midtbanespiller med et godt venstreben. Potentialet er stort, hvilket vi så i debutkampen på
Vejle Stadion mod Næstved. Han kan spille
både 6’er og 8’er positionen centralt, og han
slår gode afleveringer og er god til at komme
frem i banen. Arbnors diagonalskifte er på et
meget højt niveau, og det er en spiller, som
kan få udfordringer i højden, men løb, fysik
og ærgerrigheden er på et højt niveau, siger
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Steen Thychosen.
Lucas Skjoldborg From, der er født den 22.
maj 1999, skiftede til VB som U/13-spiller fra
KUV-samarbejdsklubben Ammitsbøl/Egtved.
Mod Næstved sad han for første gang på
bænken, men kom ikke ind til debut.
- Jeg er rigtig glad for muligheden for at
fortsætte min udvikling i Vejle Boldklub.
Den første kontrakt underskrev jeg i sommer, så det er gået stærkt med nummer to.
Jeg ser forlængelsen som et skulderklap fra
klubbens side og føler selv, at jeg har fået
sat det aftryk på kampene i efteråret, jeg
gerne ville. På den korte bane er mit mål, at
jeg skal debutere på 1. divisionsholdet og ind
omkring kampene her, men jeg ved også, at
der er udviklingspunkter for mig. Der spilles
mere fysisk i 1. division, og modstanderne er
stærkere. Jeg skal trække mere ind i banen
og være opmærksom på, hvor backen er i
forhold til min placering, siger Lucas From.

Lucas From spillede et stærkt 2016. Først på U/17Ligaholdet i foråret og siden på U/19-Ligaholdet.
Han skrev den første kontrakt med klubben i sommeren 2016, men forlængede allerede i november
2016 den kontrakt

Arbnor Mucolli var en profil på VB’s U/19-Ligahold i efteråret 2016. I november forlængede han kontrakten
med klubben

- Hvis jeg selv skal bestemme, vil jeg helst
spille 10’er rollen. Men hvis den ikke indgår i
formationen, så spiller jeg gerne på venstrekanten, hvor jeg kan trække ind i banen. Mit
venstreben arbejder jeg på at gøre bedre,
særligt i indlægssituationer. I den kommende kontraktperiode drømmer jeg om at blive
fast mand på 1. divisionsholdet, og i første
omgang skal der laves en plan for, at jeg skal
træne mere med det bedste hold i klubben,
siger Lucas From.
Ved siden af fodbolden i Vejle Boldklub studerer Lucas From på Campus Vejle, hvor han
er i gang med andet år på HHX-uddannelsen.
Arbnor Mucolli, der er født den 15. september 1999, var U/13-spiller, da han skiftede fra
Fredericia fF til Vejle Boldklub. Han blev fast
mand på U/17-Ligaholdet i foråret 2015 og
underskrev samme sommer den første kontrakt med VB. Nu har han forlænget aftalen
med klubben i 2½ år.
- Jeg har valgt at forlænge min aftale, da det
er bedst for min udvikling at være her, og det
nåede aldrig at blive aktuelt for mig at tale
med andre klubber, da VB’s udspil til en aftale var tilfredsstillende. Min skolegang er også
i Vejle, og den vil jeg også gerne færdiggøre,
så det var optimalt for mig at blive her, siger
Arbnor Mucolli.
- Jeg har i et stykke tid trænet med 1. divisionsholdet, og det er noget andet i forhold til
U/19.. Niveauet er højere, og det var et mål,

jeg satte mig, at jeg gerne ville debutere. At
jeg begyndte på banen, var også stort, og jeg
har tænkt mig at arbejde hårdt i den kommende tid, siger Arbnor Mucolli.
Den 17-årige midtbanespiller debuterede i
sidste måned på det danske U/18-landshold,
og det unge talent drømmer om mere landsholdsfodbold.
- Når U/18-landsholdet samles igen, håber jeg
at beholde min plads, men ellers er målet,
at jeg skal spille mig til EM-kvalifikationen
med U/19-landsholdet i næste sæson. Siden
min første kontrakt har jeg arbejdet meget
på flere udviklingspunkter. Højrebenet har
jeg arbejdet meget med, men det kan stadig
blive bedre, siger Arbnor Mucolli, der helst
optræder centralt på midtbanen.
- 6’er positionen og 8’er positionen ligger
godt til mig. Som 6’er kan jeg godt lide, at
jeg skal med tilbage og bygge spillet op,
mens jeg også kan være 8’eren, hvor jeg er
mere boks-til-boks-spilleren. Jeg prøver at
bygge på mit spil, at jeg skal score flere mål,
men jeg vil også gerne lave assists. For mig
er mål og assists det samme, siger Arbnor
Mucolli.
Han er født og opvokset i Fredericia, men
flyttede med familien til Vejle i 2012, da han
skiftede klub. Forældrene er fra Kosovo. Ved
siden af fodbolden er Arbnor Mucolli studerende på Campus Vejle, hvor han er i gang
med andet år på HHX-uddannelsen.
Lars Christensen
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Steffen Kielstrup rundede 300 kampe
Vejle Boldklubs anfører, 32-årige Steffen
Kielstrup, rundede i hjemmekampen mod
FC Fredericia søndag den 6. november 2016
kamp nummer 300 for Vejle Boldklub. Kampen endte 0-0, og Kielstrup indledte kampen
på bænken, men blev indskiftet i det 66.
minut for Juan Diego Gutiérrez.
Steffen Kielstrup første 300 kampe for VB
fordeler sig med 278 kampe i Danmarksturneringen og 22 kampe i Landspokalturneringen. Af de 278 kampe i Danmarksturneringen er de 60 af kampene i Superligaen og de
sidste 218 i 1. division.
Debutkampen:
Steffen Kielstrup debuterede i hjemmekampen mod Farum Boldklub den 6. maj 2001 i
24. spillerunde af sæsonen 2000-01. Kielstrup
begyndte på højreback i en 4-4-2-opstilling.
De øvrige tre spillere i bagkæden var Klaus
Eskildsen, Jesper Olesen og Peter Gravesen.
Kielstrup blev udskiftet med Kenneth Knudsen i det 83. minut ved stillingen 2-3. Farum
vandt 4-3. Det var den eneste kamp, Steffen
Kielstrup spillede i den sæson. Anden optræden på divisionsholdet var den 10. september
2001, da Steffen Kielstrup kom på banen for
Jesper Olesen i det 77. minut af udekampen
mod AGF i Superligaen. AGF vandt 3-0.
Mål:
Steffen Kielstrup har scoret 27 mål i sine første 300 kampe. 15 af målene er scoret efter
hjørnespark og yderligere et efter et frisparksindlæg. Flere af de sidste 11 mål er scoret på
langskud. Kielstrups første mål for VB faldt
den 19. juni 2004, da han udlignede til 1-1 i
hjemmekampen mod FC Aarhus. Målet faldt
i det 28. minut, da han pandede et hjørnespark op i nettaget.
Straffespark:
Steffen Kielstrup har sparket tre straffespark
for VB. Første gang den 18. juni 2005, da VB
vandt 2-1 på udebane over AC Horsens. Kielstrup overplacerede sit spark og brændte.
I kampen i DBU Pokalen 2015 mod Middelfart scorede Steffen Kielstrup på straffespark
i både ordinær tid og i straffesparkskonkurrencen, som VB vandt.
Kielstrup har begået to straffespark i de første 300 kampe. Begge gange i 2003. Først
i udekampen mod B 1913 og siden i hjemmekampen mod Skjold. Der blev scoret på
begge forsøg fra 11 m-pletten.
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Advarsler:
Steffen Kielstrup har fået 61 advarsler i de
første 300 kampe for VB. Den første advarsel
modtog han den 17. april 2003 i udekampen
mod Randers FC, der var Kielstrups 13. kamp
på førsteholdet. VB vandt 5-0.
Udvisninger:
Kielstrup er blevet udvist to gange for VB i
de 300 kampe. Første gang af dommer Emil
Laursen i hjemmekampen mod FC Midtjylland i Superligaen den 6. august 2006. Her
blev Kielstrup udvist med et direkte rødt
kort i 64. minut, da han gik alt for hårdt til
FC Midtjyllands Simon Poulsen i en tackling
midt på banen. VB tabte 5-2. Anden udvisning faldt den 20. juni 2010 i udekampen i 1.
division mod Lyngby. Kielstrup fik advarsler
af dommer Thomas Kurt Lo Turco i det 17.
og 89. minut og måtte for anden gang i karrieren forlade banen før tid. Lyngby vandt
opgøret 1-0 og rykkede op i Superligaen.
Anfører:
Steffen Kielstrup har båret anførerbindet i 93
kampe fra start, og i et ukendt antal kampe
har han undervejs overtaget anførerbindet,
som han gjorde i jubilæumskamp nummer
300. Han bar anførerbindet fra start første
gang den 10. april 2005 i en hjemmekamp
mod FC Fredericia, da den normale anfører
Carsten Hemmingsen afsonede karantæne.
VB vandt kampen 4-3. Hemmingsen gav
anførerbindet fra sig efter en kamp mod
Næstved den 8. maj 2005 i skuffelse over
at begynde på bænken. Cheftræner Frank
Andersen udnævnte Kielstrup til ny anfører
i en alder af bare 20 år.
184 holdkammerater
Steffen Kielstrup har i tidens løb haft mange
holdkammerater på førsteholdet. Helt præcist har 184 spillere fået spilletid på førsteholdet i de 300 kampe, Kielstrup har spillet.
Jesper Olesen er den holdkammerat, Steffen
Kielstrup har spillet flest kampe med. Jesper
Olesen har spillet 122 kampe af de 300 kampe, Kielstrup har spillet.
Trænere:
Steffen Kielstrup har haft 15 forskellige trænere på Vejle Boldklubs førstehold. Det var
Keld Bordinggaard, der gav Kielstrup debut,
og siden har han haft 14 trænere. Flest kampe har han spillet under Ove Christensen

Kielstrup på banen mod FC Fredericia i kamp nr. 300
for VB.

Kielstrup hyldes af publikum efter 300 VB-kampe

Kielstrup havde selskab
af sine to børn, da han
hilste på tilskuerne
efter 0-0 kampen mod
FC Fredericia

Kielstrup med en buket
blomster efter det
runde kampjubilæum.
Til højre sports- og akademichef Steen Thychosen
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med 54 kampe.
Trøjenumre:
”Kiel” har båret fem forskellige rygnumre i
de 300 kampe. I debutkampen spillede han i
trøjenummer 19, mens han i øjeblikket spiller
med nr. 6.
Spillerrangliste:
Med Steffen Kielstrups 300-kampsjubilæum
er det kun otte spillere, der har spillet flere
tællende kampe for Vejle Boldklub end den
nuværende anfører. Finn ”Ferrari” Christensen er den senest aktive af de otte.
Top 10 - Vejle Boldklubs spillerrangliste
1. Gert Eg, 509 kampe
2. Knud Herbert Sørensen (2), 476 kampe
3. Finn Christensen, 457 kampe
4. Niels Wodskou, 388 kampe
5. Alex Nielsen, 327 kampe
6. Jørgen Markussen, 324 kampe
7. Karsten Lund, 310 kampe
8. Poul Mejer, 307 kampe
9. Steffen Kielstrup, 300 kampe
10. John Sivebæk, 296 kampe
Sportschef: Steffen Kielstrup har stort klubhjerte
Sports- og akademichef Steen Thychosen
kunne overrække Steffen Kielstrup blomster
efter 0-0 kampen mod FC Fredericia på Vejle
Stadion den 6. november. Anføreren havde
rundet kamp nummer 300 for VB, og sportschefen roser den 32-årige midtbanespiller
for mere end 22 år i VB.
- Jeg har kendt Steffen Kielstrup siden hans
spæde ungdomstid i Vejle Boldklub på Nordre Stadion, og man så tidligt, at her var der
et stort fodboldtalent. Kielstrups talent var
stort, men han har i mange perioder ladet
hjertet tale, og derfor står han i dag med 300
kampe for VB. Det er meget specielt, ikke
bare i dansk fodbold, men i branchen generelt, at man er det samme sted så længe og
opnår 300 kampe for en klub, siger sports- og
akademichef Steen Thychosen.
- Steffen Kielstrup bærer Vejle Boldklub i
hjertet, og det her er ikke kun et jubilæum,
Steffen kan være stolt af, det kan VB også.
Steffen er en rigtig sportsmand. Han er en
vinder, der vil vinde i dagligdagen til træning
og i kamp. Han favner som fodboldspiller og
som menneske meget bredt. Begynder han
en kamp som indskiftningsspiller, så opmuntrer han konkurrenter til pladsen og alle
andre holdkammerater og bidrager med det,
han kan. Som menneske er han fantastisk,
hvilket mange af vores nye udenlandske spil64

lere har påpeget overfor klubben, efter de
kom til i sommer, siger Steen Thychosen.
Den nuværende sports- og akademichef
siden oktober 2014, Steen Thychosen, har
haft Steffen Kielstrup både som sportslig
leder og som cheftræner i Nørreskoven.
- Kielstrup er dygtig fodboldspiller, der fortjent søgte muligheden på højeste niveau i
Danmark i en periode af hans karriere, hvor
han aldersmæssigt og sportsligt var på toppen. Senere vendte han hjem til VB, og det
var vi glade for. Det er en spiller, vi i klubben
kan være stolte af, og de mange kampe vidner om, at Vejle Boldklub altid har haft en
stor prioritet hos Steffen. Det er store spillere, han er iblandt på klubbens spillerrangliste, og selvom Steffen ikke har spillet i klubbens guldalder, er de mange kampe fortjent
og vidner om et stort klubhjerte. Steffen er
også den eneste af de 10 spillere med flest
kampe for VB, der har haft fodboldkarrieren
som fuldtidsbeskæftigelse, siger Steen Thychosen.
Steffen Kielstrup: 300 kampe er stort
Da VB’s 32-årige anfører blev indskiftet for
Juan Diego Gutiérrez i det 66. minut af kampen mod FC Fredericia, var det til optræden
nummer 300 på Vejle Boldklubs førstehold.
Kielstrup erkendte da også, at det var specielt i minutterne efter dommer Chris Johansens sidste fløjt.
- Det var specielt i minutterne efter kampen,
hvor jeg var ovre ved fansene, og sportschef
Steen Thychosen holdt tale i omklædningsrummet. Det blev jeg rørt over, og det vækkede følelser i mig. Jubilæet fylder noget i
min bevidsthed, og det er en milepæl, jeg har
set frem til i et stykke tid. 300 kampe for den
samme klub er stort. De navne, jeg er sammen med på spillerranglisten, er store spillere i VB’s historie, og de har nået mere end
jeg og vundet titler, så det er en stort ære at
stå blandt dem, siger Steffen Kielstrup.
- De 509 kampe når jeg ikke, men jeg spiller
videre, så længe kroppen og lysten er til det,
og det er den stadig. Jeg vil gerne spille, så
længe jeg kan, men jeg er også begyndt at
kigge på tiden efter fodboldkarrieren. Jeg
er i gang med træneruddannelser, og det
er en spændende vej, som jeg arbejder på
ved siden af fodbolden. Måske kan det også
fortsætte i Vejle Boldklub…? slutter Steffen
Kielstrup.
Lars Christensen

Senior - Herrer
Serie 2 forår

Der var ansat ny cheftræner op til den nye
forårssæson i serie 2. John Andersen skulle
forsøge at rette op på en seniortrup, som var
tæt på nedrykning til serie 3 i efteråret 2015.
Der blev lagt hårdt ud med træningen i januar måned, og målet var højt sat: Vi gik benhårdt efter oprykning til serie 1.
Træningskulturen skulle også ændres - der
blev stillet krav til spillerne, 3 x træning om
ugen, og hvis man ikke trænede, spillede
man ikke kamp i weekenden…!
Der kom gode spillere til - tidligere Vejlespillere kom tilbage for at være en del af den
nye satsning. Blandt de nye navne var Jesper Stab U-19 Liga, Oliver Olesen U-19 Liga,
Martin Kjartan fra Hover, Jacob Esbensen
fra Hedensted, Michael Thor fra Bredballe
kom tilbage, og spillerne, som var med i den
hårde sæson i 2015 blev. Nu var der en sammensat en god trup, og afdelingsleder Benny
Gylling arbejdede hårdt i kulissen for at optimere forholdene for truppen.
Første træningskamp var mod Kolding IF i
Kolding. VB hentede 1-1 i en seværdig kamp,
som VB burde have vundet. Der var noget at
bygge videre på, og derefter tog holdet til
Middelfart og vandt hele 4-0. Selvforståelsen
på holdet var på kort tid ændret, og truppen
var sulten efter mere.
Det blev til en stime på hele 17 kampe uden
nederlag og en stensikker oprykning til serie
1. Topscorer i serie to blev Lasse Gude med
hele 16 mål.
Et forår som var mere end godkendt!

Serie 1 efterår

Den korte opstartsperiode til efteråret gjorde det svært at forberede sig både fysisk og
mentalt til den stærke række i serie 1, men
efter en hård opstart med et par nederlag
kom drengene i gang hjemme mod Egen
med en sikker 6-1 sejr og arbejdede sig langsomt mod toppen af rækken. Det blev til en
flot, flot 3. plads, hvilket også var mere end
godkendt i vores første sæson i rækken. Gennemsnitsalderen på Vejle-holdet er 19 år…
Årets spiller i seniortruppen 2016 blev Mikkel
Eriksen, som hele året har udviklet sig til at
være en meget vigtig spiller for holdet. Eriksen har gennem hele 2016 arbejdet hårdt
både til træning og kamp og har en stor
andel i de flotte resultater.
Topscorer i hele 2016 blev Lasse Gude med
hele 33 mål i alle kampe. Flot af en spiller,
som blev omskolet fra midtstopper til angriber i start 2016, men Lasse greb chancen, da
den bød sig.
John Andersen
Træner serie 1
Herrer Serie 1 - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Kolding IF
Bramming B
Vejle B
Aabenraa BK
Kolding B
Vojens BI
Egen UI
Bredballe IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
7
7
7
4
5
3
2

U
4
4
2
1
5
2
4
2

T
1
3
5
6
5
7
7
10

Score Point
55-20
31
36-25
25
27-21
23
32-33
22
22-30
17
33-35
17
23-46
13
19-37
8

Herrer Serie 2 - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Vejle B
Tørring/Ølholm
Billund IF
FC Horsens
Ammitsbøl/Egtved
Hover IF
Hornsyld IF
Hedensted IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
8
8
7
6
5
4
1

U
0
2
0
3
2
3
0
0

T
2
4
6
4
6
6
10
13

Score Point
45-12
36
23-20
26
28-18
24
26-16
24
35-26
20
24-23
18
18-34
12
11-61
3
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Årets spiller Mikkel Eriksen

Serie 1-coach John Andersen

Serie 4 forår

ninger, massiv spillerflugt, dårlig træningsflid samt ingen holdmoral.
Alt dette er vi kommet til livs i dette efterår!
En KLAR oprykning med maksimumpoint,
3-4 nye ansigter er kommet til, vi står gennemsnitligt med 12-16 mand til træning, og
der er kommet et socialt og meget stærkt
sammenhold.
Da vi i trænerteamet startede i sommer, blev
spillerne præsenteret for nogle faste rammer
og konsekvenserne, hvis disse ikke blev overholdt, samt nogle målsætninger, som, vi i
trænerteamet mente, var realistiske. Heldigvis var spillerne med på det, hvilket også har
gjort vores arbejde meget nemmere.
Spillerne har virkelig taget store skridt på
kort tid. Både fodboldmæssigt og personligt har alle rykket sig, hvilket trænerteamet
tydeligt har kunnet se på træningsbanen.
De unge har taget mere ansvar, og de ældre
på holdet har holdt et stabilt niveau og har
været en stor hjælp som vejledning for de
unge.
Samarbejdet mellem senior trup 1 og vores
U-19 afdeling er også vokset markant mere
sammen, så fremtiden for VB´s senior trup 2
ser igen meget lys ud.

Anders Pedersen skrev i Årsskriftet 2015 om
efterårssæsonen for VB’s serie 3, som med
kun 4 point røg ned med et brag: ”Forhåbentlig får vi en træningskultur til foråret i
serie 4.”
Det viste sig desværre ikke at være tilfældet…
Det kneb stadig at stille et slagkraftigt hold
på amatørafdelingens næstbedste herrehold, og med træningsfliden var det så som
så. Elevatoren havde da heller ingen stopknap, og holdet fortsatte ned i serie 5 efter
forårssæsonen. Det blev til en sjetteplads, og
selv om nogle sjettepladser reddede sig, rakte VB’s 11 point ikke til en forbliven i rækken.
De to eneste sejre kom over bundholdet Billund. I næstsidste runde lykkedes det ikke VB
at stille hold i lokalopgøret mod Vinding.
Lykkeligvis skulle tingene ændre sig radikalt
henover sommeren…
OK
Herrer Serie 4 - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

FC Hornstrup
Vinding SF
FB Fodbold
Hornsyld IF
Holdet Vejle
Vejle B
Hover IF (2)
Billund IF

Serie 5 efterår

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
14
12
8
7
4
2
2
1

U
T
0
0
0
2
1
5
2
5
2
8
5
7
2 10
0 13

Score
76-24
80-22
34-30
31-42
39-56
30-48
30-60
18-56

Point
42
36
25
23
14
11
8
3

De sidste par sæsoner for VB´s senior trup 2
har været lidt af en rutsjebane. To nedryk66

Johnny Jungquist

Herrer Serie 5 - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5

Vejle B
Hover IF
Grejs-Dalen IK
Tørring/Ølholm (2)
DTF, Vejle

K
8
8
8
8
8

V
8
4
4
2
1

U
0
1
0
0
1

T Score
0 56-9
3 31-37
4 19-22
6 21-29
6 2 1-51

Point
24
13
12
6
4

Herre serie 1
Bagest fra venstre: Assistenttræner Jan-Erik Simmelhag, cheftræner John Andersen, Søren Balsgaard, Emil
Ladefoged, Christian Rothausen, Michael Thor, Kjartan Martin Højgaard, Andreas Schousboe, Lasse Gude,
assistenttræner Mike Trøst, holdleder Ole Rasmussen
Forrest fra venstre: Mikkel Eriksen, Martin Gernow, Ilir Jakupi, Christian Huno, Martin Damsbo, Ozhan Bib
Samed, Mikkel Bjerg

Serie 5 herrer
Bagest fra venstre: Træner Rene Vad, Henrik Fruergaard, Patrik Gude, Frederik Als, Simon Callesen, Kasper
Kjær, Martin Pedersen, træner Johnny Jungquist
Forrest fra venstre: Zhacary, Makenga Kalala, Frederik Kjær, Benjamin Søgaard, Nicklas Jørgensen, Kajan
Variyeswaran, Stelios Maragkoudakis, Mike Löyche
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Oldboys - Veteraner
Oldboys
Veteraner - DGI Senior Old Boys

I år var alting, som det (næsten) altid er: Vi
vandt både i foråret og i efteråret!!!
Som sædvanlig var det planen, at der skulle
spilles en runde mod alle 9 modstandere i
foråret, men da et hold trak sig i sidste øjeblik, var vi kun 9 hold, og vi måtte således
nøjes med 8 kampe. I en runde var vi således
oversiddere, men den dag tog vi så mod et
tilbud om at spille mod topholdet i 1. division
fra Vamdrup/Vejen. Vi tog således en dejlig
juni aften til Vamdrup og ”gennembankede”
dem 1-0…
Og det skulle vise sig, at det nok var den
kamp med det tætteste resultat, som vi
havde i foråret. Vi vandt nemlig samtlige 8
kampe og sluttede med en målscore på 23-2
og hele 8 point foran nr. 2!!!
Det kan vist ikke gøres mere eftertrykkeligt.
Og vi spillede da også til tider ganske pænt
fodbold, og selv de ”gamle” kom i form hen
mod sommerferien…
Vi holdt en grillaften hos undertegnede en
mandag aften efter kamp i Gauerslund, og
det blev rigtig hyggeligt til langt efter solnedgang – og det var ikke så få gamle minder, der blev genopfrisket.
Efterårsturneringen gik i gang før sommerferien (!), og i kamp nr. 2 havde vi bare en
offday og tabte for første gang i 2016, da
Fredericia fF i Madsby Parken bare var bedre
på dagen og havde gejsten – i modsætning
til os…..
Vi fik rejst os inden ferien, så alt var igen helt
i orden.
Efter en god lang sommerferie måtte vi desværre konstatere, at formen forsvinder hurtigere, end den bygges op! Vi startede således
med at komme bagud 2-0 mod Gauerslund,
der havde samlet et ungt og løbestærkt
hold. Vi begyndte med 8-900 divisionskampe
på bænken, og det blev da også lidt bedre,
da Steen, Kurt og Morten fik spilletid, Vi fik
stabiliseret det hele og fik fortjent udlignet.
Men til sidst dummede vi os alligevel, da
Gauerslund fik listet bolden ind bag Ferrari
Finn, der som i sine 457 divisionskampe spillede uden handsker….men han plejer jo heller ikke at være målmand.
Igen fik vi hurtigt styr på tingene i de næste
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kampe, som også blev vundet – og de fleste
endda ret suverænt. Vi spillede bare bedre
og bedre, som sæsonen kom i gang, og da vi
i september igen mødte først Fredericia og
siden Gauerslund, så blev det to klare sejre
på hjemmebane. Ja Gauerslund som jo lå og
pustede os lidt i nakken, fik en sæk på 5-0
med hjem.
Og heller ikke i de sidste kampe var der
nogen som helst slinger i valsen, så igen
en sikker førsteplads med 12 sejre og de 2
nederlag – og dermed igen hele 8 point ned
til nr. 2. Og også målscoren var suveræn: 42
– 10.
Så når vi til april igen spiller i VB Parken, så vil
det til den tid være to år siden, at vi sidst har
tabt en hjemmekamp, hvilket vores trofaste
publikum jo er vældig begejstrede for – og
det gælder både Ronni og Finn…!
De flotte resultater i efteråret er opnået til
trods for, at vort ikon af en holdleder, Robert
Torntoft, desværre ikke har kunne være på
sidelinjen, da synet har voldt endnu større
problemer end hidtil.
Så vi var alle meget glade, da Robert var frisk
på at tage med til afslutningsfest i Skanderborg den 29. oktober 2016. Kurt Bakholt og
fru Toni havde inviteret alle med ledsager til
en aften ”med det hele”.
Først rundvisning og mange informationer
i galleriet og møbeludstillingen. Så noget
fantastisk mad med super vin og avec mv.
Og pludselig rungede musikken fra det hidkaldte 3-mands live-band, der spillede til
langt efter midnat. Og Robert havde bestemt
været sidste mand, hvis ikke BC havde tilbudt
et lift hjem ved midnat. Ja, så er det ingen
sag at runde de 90…
Der skal lyde en meget stor tak til Toni og
Kurt for et helt igennem fantastisk arrangement, som vi kommer til at snakke om
mange år frem. De få stykker, der ikke kunne
deltage denne aften, gik virkelig glip af en
oplevelse. Tak til Robert og til alle spillere
for en god og meget, meget flot sæson – jeg
håber, at alle og gerne flere er klar til næste
år.
Peter Fruergaard Hansen

DGI Superliga - Senior old boys (+40) 11-mand
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Vejle B.
Gauerslund IF OB
Fredericia ff
Bredballe IF
Ammitsbøl-Egtved Fodbold
VV United (Vamdrup/Vejen)
Thyregod OB
Vejle Kammerater

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
8
7
7
5
4
3
2

U
0
4
3
0
1
3
1
4

T
2
2
4
7
8
7
10
8

Score Point
42-10
36
32-17
28
31-34
24
34-30
21
20-27
16
18-31
15
20-37
10
14-25
10

går vi efter 1. pladsen!
Under afslutningen i Vejles indre by blev det
besluttet, at trænerstaben skal udvides med
en fremragende assistent, som skal løfte holdet til succes. Det drejer sig om benknuseren
Lars Tørslev, som er valgt til jobbet. Vi ser
frem til samarbejdet i 2017 og tak for 2016 til
alle medvirkende.
Træner Niels Ole Præstbro
DGI SENIOR OLD BOYS (+40) 7-MAND

Oldboys +40 7-mands

2016 var året, hvor VB igen kunne stille med
et ungt og sprudlende Old boys +40 7-mands
hold. Holdet bestod af unge spillere, hvoraf
to endda må være under fyrre, når der spilles kampe. Som træner har det været en fornøjelse at følge holdets udvikling gennem
sæsonen, og alt tyder på, at vi er godt på
vej til at tage 1. pladsen i nærmeste fremtid,
gerne i forårssæsonen 2017!
Fra en begyndelse i foråret 2016, hvor vi faktisk var lidt i tvivl om, hvordan man organiserer sig på en 7-mands bane, og en midterplacering i forårsrækken, så blev resultatet
i efteråret 2016 en delt 2. plads. Delt med
ærkerivalerne fra Bredballe IF 1.
Vi fik 16 point. Målscoren blev 36-8. 5 sejre,
1 uafgjort og 1 tabt. Den tabte kamp mod
netop Bredballe IF 1 blev afgørende. I endnu en tæt og hård kamp mod Bredballe IF 1
havde vi alt spillet og en masse chancer og
var foran 1-0, men på magisk vis fik målmand
Gert viftet boldene væk fra netmaskerne i
Bredballe-buret. Vi kunne ikke score. Så kom
der et dumt mål og et straffe til Bredballe, og
vi tabte ufortjent 1-2. Dette måtte selv Bredballe give os ret i efterfølgende…
Til gengæld spillede vi lige op mod rækkens
nummer 1 Vinding SF 2 på udebane. Så vi
skal fortsætte de gode takter i foråret, og så

KJELD DREJER

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7

K
7
7
7
7
7
7
7

Vinding Sf 2
Bredballe IF 1
VB
Vinding SF 1
Erritsø GIF
Bredballe IF 2
Gårslev Gf

V
6
5
5
3
3
1
1

U
1
1
1
2
1
1
1

T
0
1
1
2
3
5
5

Score Point
30-7
19
33-13
16
36-8
16
18-10
11
23-21
10
4-24
4
7-32
4

www.insigncenter.dk

MUSIK

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

KJELD DREJER NIELSEN Musiker kjelddrejer@live.dk
Musik til Deres fest: Telefon: 26978483
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7-mands +50

Efter at have vundet mesterskabet i 2015
kom vi lidt ned på jorden igen.
Vi spillede i sæsonen 28 kampe og tabte 2.
Det var 1 mere end i sidste sæson, og det
resulterede i en flot andenplads.
Vi brugte i sæsonen 25 spillere, hvilket er
mange til et 7-mands hold. Dette skyldes et
hav af skader.
En lille trofast skare hjalp godt til gennem

det meste af sæsonen.
Kim Kjær blev topscorer.
Herfra skal lyde en tak til spillere på holdet,
holdleder og til dem, der hjalp med at dømme vores kampe.
Lige nu mangler der en holdleder til holdet i
2017-sæsonen.
Søren Kromann

11 mands o/40:
Bagest fra venstre: Peter Fruergaard Hansen, Robert Torntoft, Jesper Bech Sørensen, Niels Ejnar Gammelgaard, John Sivebæk, Gert Eg, Finn Christensen, Søren Kromann
Forrest fra venstre: Johnny Schytz Madsen, Carlo Andersen, Brian Jochumsen, Jens Henrik Petersen
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7 mands o/50
Forrest fra venstre: Ole Olesen, Svend Erik Kristensen
Bagest fra venstre: Peter Fruergaard Hansen, Carsten Andersen, Peter Vanting, Ole Dregaard, Søren Kromann

Oldboys/7
Bagest fra venstre: Kenni Rudolph Olsen, Ole Dregaard, Niels Ole Præstbro, Etienne Ebel
Forrest fra venstre: Damir Dzehverovic, Kritian Jessen, Jakob Thygesen
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Herre ungdomsafdelingen

Klubsamarbejde om Ungdomsfodbold på Vejleegnen

KUV-året 2016

Har man fulgt med i KUV´s historie siden
1995, vil man også vide, at her komme folk
til, laver et godt stykke arbejde, efterlader
et fodaftryk og finder andre arbejdsopgaver.
En af de personer, der ikke er en del af Vejle
Boldklub og KUV længere, er talentchef
Lasse Christensen, som ikke fik forlænget sin
kontrakt. KUV har meget at takke Lasse for.
For et år siden vidste vi ikke, i hvilken retning KUV ville bevæge mod. Meget sker jo i
klubben, ligesom jeg personligt havde meldt
ud, at det var tid til at finde nye kræfter, og
andre måtte tage over.
Desværre lykkedes det ikke, og pt. er der
ikke nye drivkræfter, der stå på spring. Derfor valgte folkene bag KUV, VB Amatør og
VB Elite, at jeg skulle drifte KUV, fortsætte
med de ”selvkørende” opgaver, men ikke
tænke så meget nyt.
Til at tage et stort slæb har jeg haft hjælp
af Anders Schytz der har taget sig af KUVholdene. Anders har gennem 8 år været en
vigtig faktor i KUV. Først selv som ung purk,
der kæmpede sig til en plads på KUV-talentholdet i 2006 og siden hen som KUV-træner.
Jeg ønsker Vejle Boldklub, KUV-klubberne
og alle jer, der bare holder af den lille runde,
et rigtig godt 2017.
KUV koordinator
Carsten S. Hansen

Klubsamarbejde om ungdomsfodbold på
Vejle-egnen
I 21 år har KUV været limen, der har holdt
Vejle Boldklub og samarbejdsklubberne
uadskilleligt sammen. 21 år, mine damer
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Carsten S. Hansen, KUV-koordinator

og herrer. 21 år, hvor vi sammen har løftet
den kæmpemæssige opgave, det er at drive
talentudvikling på allerhøjeste niveau i Danmark. Det kan vi i Vejle Boldklub, KUV og i
samarbejdsklubberne godt tillade os at være
stolte over. For kun det bedste er godt nok til
Vejle Boldklub, vore samarbejdsklubber og i
sidste ende vore børn.
I 21 år har vi med gensidig respekt og passion
påvirket et utal af børn og unge mennesker.
Om det så er på eliteplan eller breddeplan,
er lige vigtigt for KUV. For selvfølgelig er vi
stolte over at se KUV’ere som Bisp-brødrene,
Kristian Fæste, Jeppe Andersen, Oliver Thychosen med mange flere bryde igennem på
førsteholdet. Selvfølgelig giver det da en
følelse af stolthed at se en KUV’er score på
Vejle Stadion. Selvfølgelig føler man, det
er et kæmpe klap på skulderen og en anerkendelse af det, vi med stor passion laver i
vores hverdag, når en spiller vises tillid og får
debut på førsteholdet.
Men om det er på eliteplan eller på breddeplan, har alle spillere en rygsæk, der gennem
ungdomsarbejdet er blevet fyldt med en
masse værktøjer, man på og uden for banen
hele tiden benytter sig af.
Værktøjer, som vi i 21 år i fællesskab har
været med til at præge børn og unge med i
deres udvikling. Og derfor bliver vi i KUV lige
så stolte over at se fremskridt i vore samarbejdsklubber som hos os selv. I er i høj grad
rødderne, hvorfra spillerne i mange år trygt
er vokset og senere har høstet frugterne.
Det er fx med meget stor glæde, at KUVteamet kan stå i Egtved efter endt KUV-træning og iagttage en startellever næsten kun
bestående af tidligere KUV-spillere, der gør
sig på Ammitsbøl/Egtved’s serie 2 hold, som
på meget uheldig vis glippede muligheden
for oprykning til serie 1 til allersidst. Dette

med en gennemsnitsalder på ca. 20 år. Det er
da imponerende!
Det er med yderligere meget stor stolthed,
vi i KUV iagttager, hvordan KUV-klubberne
hele tiden bygger på på alle fronter. Gauerslund IF, Vinding SF, Bredballe IF, Egtved
IF, Hedensted IF og delvis Jelling FS har alle
kunststofbaner, der sikrer fantastiske udviklingsforhold for børn og unge. Egtved IF har
netop fået et splinternyt idræts- og multicenter, der sikrer nogle imponerende faciliteter
for børnenes idrætsmuligheder.
Ene gør dig stærk, sammenhold gør dig endnu stærkere
I Vejle Boldklub kan vi være stolte over at
have noget, mange andre klubber i Danmark
ikke har. En glorværdig og fantastisk historie.
Den kan ikke købes for penge, men skabes
igennem hårdt arbejde. I de senere år har
Vejle Boldklub oplevet en del udfordringer.
Folk har med længsel drømt sig tilbage til
dengang, Vejle Boldklub var Danmarksmestre, og børn og unge i dag drømmer fortsat

om at komme i det fineste selskab: Superligaen. Det er netop disse længsler og drømme, der udspringer af vores historie. For med
historie kan alle huske, og alle kan drømme.
Og hvor er det imponerende at se den loyalitet og den kærlighed for vores klub, som
kommer til udtryk både på lægterne, men så
sandelig også i KUV-regi.
Frivillige ildsjæle knokler dag ind og dag ud
for at gøre det bedste for deres klub og dermed også for KUV. I KUV ønsker vi at samle
endnu flere kræfter for at løfte opgaverne
ude i klubberne. For hvem ved bedre, hvad
der er bedst for samarbejdsklubberne end jer
selv? Men vi mangler kræfter og hænder til
at løfte opgaverne ude i klubberne. For kun
ved fælles hjælp kan vi stå stærkere sammen.
KUV-visionen
KUV ser det som sin mission at være en sparringspartner til at højne niveauet i samarbejdsklubberne. Samtidig ser KUV det også
som sin mission at være vejleder for den
enkelte spiller, både hvad angår udviklingen
på banen og udviklingen uden for banen. I

Årgang 2003
Forrest fra venstre: Navn: Yannick Ebel,Klub: Vejle Kammeraterne - Navn: Anders Lovmand, Klub: Engum UI
- Navn: Viktor Grundholm, Klub: Vinding SF - Navn: Jonas Banborg, Klub: Engum UI - Navn: Mads Andersen,
Klub: Gauerslund IF - Navn: Lasse Bach, Klub: Hedensted IF
Midten fra venstre: Navn: Simon Jørgensen: Klub: Gauerslund IF - Navn: Mikkel Pabst, Klub: Egtved IF
Navn: Tobias Vindum Skipper, Klub: Vejle Kammeraterne - Navn: Markus Hermansen, Klub: Hedensted
IF - Navn: Malthe Kudsk, Klub: Gauerslund IF - Navn: Mikkel Moberg, Klub: Hedensted IF - Navn: Rasmus
Schacht, Klub: Gauerslund IF
Bagest fra venstre: Navn: Nikolaj Bisp, Klub: Bredballe IF - Navn: Joachim Kvejborg, Klub: Engum UI - Navn:
Malthe Bækgaard, Klub: Bredballe IF - Navn: Jesper Østerlund, Klub: Egtved IF - Navn: Emil Rossen, Klub:
Vejle Kammeraterne - Navn: Albert Linke, Klub: Gauerslund IF- Navn: Jan-Erik Simmelhag -Klub: KUV Vejle/
Vejle Boldklub - Navn: Nikolaj Hagelskjær, Klub: KUV Vejle
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KUV er spilleren altid i centrum, og vi stræber efter at gøre, hvad der er rigtigt for
den enkelte spiller. For der er mange veje
til Rom, men der er også utrolig mange veje
til opnåelsen af drengens største fodbolddrømme. KUV er bl.a. med inde over spillerens fodboldmæssige udvikling, tidspunkt
for at flytte klub og hvilken klub, spilleren
kunne tænke sig at skifte til. Vigtigt for KUV
i denne proces er loyalitet og åbenhed. At vi
i KUV-samarbejdet ikke er bange for at sige
vores mening og ikke hemmeligholder oplysninger til skade for klubsamarbejdet.
KUV i løbet af kalenderåret
I marts måned blev udtagelsestræningerne
for 21. gang gennemført - denne gang hos
samarbejdsklubben Hedensted IF. To talenthold kom der ud af det. Et i årgang 2003 og
et i årgang 2004.
Efterfølgende afholdt KUV sine 12 træningspas. 6 i foråret og 6 i efteråret. KUV har
besøgt samarbejdsklubberne Jelling FS, Gauerslund IF, Hedensted IF, Egtved IF og Vejle

Kammeraterne. Det er altid en kæmpe fornøjelse at komme ud og besøge samarbejdsklubberne og få fingeren på pulsen dér, hvor
det for mange spillere starter. Det er altid en
kæmpe fornøjelse at se, hvor meget KUV’s
besøg betyder for klubberne. Klar står KUVrepræsentanterne med velpumpede bolde,
klargjorte træningsveste, kegler i alle farver
og gode træningsbaner - kan man ønske sig
mere?
I skal have en stort tak for jeres altid store
engagement.
KUV har også deltaget i to talentstævner.
Det ene gik fremragende, mens det andet
ikke gik som håbet.
Første talentstævne foregik i Vejle i VB Parken. Hos årgang 2004 deltog talenthold fra
Esbjerg, Horsens, Randers og Vejle, der alle
havde delt to hold, der spillede i to separate 8-mands puljer mod hinanden. Pointene
og målscoreren fra de to grupper blev lagt
sammen til en samlet stilling. Her manglede KUV’s drenge et enkelt mål for at vinde

Årgang 2004 - Forår 2016
Forrest fra venstre: Navn: Tobias Bendixen, Klub: KUV Vejle/Vejle Boldklub - Navn: Anders Schytz, Klub: KUV
Vejle/Vejle Boldklub - Navn: Anders Hauge, Klub: Give Fremad - Navn: Gustav Lorenzen, Klub: Grejs-dalen
IK - Navn: Mads Sommer, Klub: Vinding SF - Navn: Marcus Pedersen, Klub: Jelling fS - Navn: Diyar Adel Omar,
Klub: Ammitsbøl/Egtved - Navn: Oliver Friis, Klub: Hover IF - Navn: Jacob Schmidt, Klub: Hedensted IF, Navn:
Christian Rasmussen, Klub: Vinding SF - Navn: Jonas Rothausen, Klub: KUV Vejle/ Engum UI
Midten fra venstre: Navn: Sune Linderoth, Klub: Bredballe IF - Navn: Daniel Pedersen, Klub: Bredballe IF Navn: Simon Vilstrup, Klub: Bredballe IF - Navn: Carl Emil Nielsen, Klub: Jelling fS - Navn: Hjalte Ottosen,
Klub: Ammitsbøl/Egtved - Navn: Alfred Ullerup, Klub: Gauerslund IF - Navn: Markus Kristensen, Klub: Bredballe IF - Navn: Jens Jacobsen, Klub: Bredballe IF - Navn: Zakarias Vestergaard, Klub: Hover IF - Navn: Peter
Mikkelsen, Klub: Hover IF
Bagest fra venstre: Navn: Lasse Schelde, Klub: Egtved IF - Navn: Jacob Hansen, Klub: Gauerslund IF - Navn:
Lasse Mangor, Klub: Gauerslund IF - Navn: Mads Bang, Klub: Bredballe IF - Navn: Villiam Skærlund, Klub:
Vejle Kammeraterne - Navn: Nikolai Møller, Klub: Juelsminde IF - Navn: Jonas Lange, Klub: Gauerslund IF Navn: Christian Dyrehauge, Klub: Vinding SF - Navn: Markus Esbensen, Klub: Sole IF - Navn: Viktor Hansen,
≠Klub: Grejs-dalen IK
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talentturneringen for foråret – i stedet blev
det Esbjerg.
Selvsamme Esbjerg vandt talentturneringen
i efteråret, hvor Horsens lagde baner til denne gang en talentturnering på 11-mands.
Resultaterne gik ikke som håbet, men drengene blev til gengæld vigtige erfaringer rigere. Anderledes gik det for årgang 2003, da de
i VB Parken sikrede en utrolig flot turneringssejr. Med rigtig flot spil og hårdt arbejde var
det meget fortjent, at årgang 2003 kunne
løfte pokalen til sidst.
Ugen efter var skuffelsen lagt væk for årgang
2004. Her arrangerede KUV nemlig det årlige
arrangement: Forkampen på Vejle Stadion.
En begivenhed der for mange spillere fremstår som den måske største oplevelse, de har
prøvet. Med julelys i øjnene gik spillerne ind
i omklædningsrummet på det gamle stadion
for at klæde om. På de selvsamme gange og
ved de mure som Allan Simonsen, Steen Thychosen, Preben Elkjær mv. så ofte har gjort
det. Drengene varmede op på det gamle stadion. Det stadion, hvor VB senest blev danske
mestre.
KUV-koordinator Carsten Hansen udtalte om
begivenheden:

”Det at kunne give KUV-drengene denne
oplevelse for livet og se deres glæde og stolthed over at være en del af KUV - det er bare
det hele værd.”
Jeg kunne ikke være mere enig. For efter
opvarmningen skulle spillerne over på det
nye stadion, og for os, der har prøvet det
og været med et par gange, er det altid en
kæmpe oplevelse at se “gibbet” i drengene,
når de går ind på stadion, gennem lågen, der
ellers altid er lukket og låst og dermed hidtil
har henvist dem til at kigge på, mens andre
udlever den drøm, de også håber at kunne
opnå. Det næsten kroniske smil, der spreder
sig på børnenes læber og jubelscener, der er
uendeligt meget større end det normale. Se,
det gør det det hele værd.
I år prøvede KUV et nyt tiltag. Børnene skulle
hver især invitere deres årgang fra skolen,
som sammen med deres familier var inviteret til forkampen og den efterfølgende 1.
divisionskamp mellem VB og Nykøbing. Ikke
mindre end 609 personer havde fundet vej
til Nørreskoven en fredag eftermiddag klokken 16:15! Det er så imponerende flot! En
stor tak skal lyde til jer, der mødte frem. I har
en meget stor fortjeneste i, at børnene den
dag i dag stadig drømmer sig tilbage til 23.

Årgang 2004 - Efterår 2016
Bagest fra venstre: Navn: Anders Schytz, Klub: KUV Vejle/Vejle Boldklub - Navn: Mohammad Al-Hirz, Klub:
Vejle Kammeraterne - Navn: Mads Bang, Klub: Bredballe IF - Navn: Alfred Ullerup, Klub: Gauerslund IF Navn: Jens Jacobsen, Klub: Bredballe IF - Navn: Gustav Lorenzen, Klub: Grejs-dalen IK - Navn: Hjalte Ottosen,
Klub: Ammitsbøl/Egtved - Navn: Diyar Adel Omar, Klub: Ammitsbøl/Egtved - Navn: Viktor Hansen, Klub:
Grejs-dalen IK - Navn: Lasse Schelde, Klub: Egtved IF - Navn: Jonas Rothausen, Klub: KUV Vejle/ Engum UI
Forrrest fra venstre: Navn: Carl Emil Nielsen, Klub: Jelling fS - Navn: Simon Vilstrup, Klub: Bredballe IF Navn: Lasse Mangor, Klub: Gauerslund IF - Navn: David Alici, Klub: Gauerslund IF - Navn: Anders Hauge,
Klub: Give Fremad - Navn: Jacob Hansen, Klub: Gauerslund IF - Navn: Villads Martinussen, Klub: Vejle Kammeraterne - Navn: Marcus Pedersen, Klub: Jelling fS - Navn: Christian Dyrehauge, Klub: Vinding SF - Navn:
Nikolai Møller, Klub: Juelsminde IF
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september. For med fremragende stemning
på lægterne, flotte bannere og endda det
islandske “huh” spillerne og de 609 tilskuere
imellem har drengene sikret sig en oplevelse
for livet og en helt ny gulerod i.f.t at nå deres
helt store drøm.

Spillersamtaler
Samtalen, hvor spilleren er i centrum. Både
hvad angår den fodboldmæssige udvikling,
men også i forhold til trivslen til fodbold og i
skolen. Alle spillerne havde på forhånd modtaget nogle udviklingsplaner, hvor de skulle

Årgang 2005 - Efterår 2016
Bagest fra venstre: Navn: Malte Skau, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Emil Sommer, Klub: Vejle Boldklub
Navn: Lucas Steen Nielsen, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Theo Lauersen, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Valdemar Kunckel-Hansen, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Simon Aas Larsen, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Benjamin
Hedelund, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Tasal Rahmani, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Mathias Juhl-Kamp,
Klub: Vejle Boldklub - Navn: Lukas Henriksen, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Maks Henriksen, Klub: Vejle
Boldklub - Navn: Phillip Rytter, Klub: Vejle Boldklub - Navn: Mikkel Antonsen - Klub: Vejle Boldklub
Forrest fra venstre: Navn: August Lydiksen, Klub: Jelling fS - Navn: Noah Fyhn Hougaard, Klub: Give Fremad,
Navn: Holger Sandholm, Klub: Give Fremad - Navn: Lasse Kragh, Klub: Give Fremad - Navn: Magne Ottosen
Klub: Give Fremad - Navn: Albert Gantzler, Klub: Give Fremad - Navn: Hjalte Kristensen , Klub: Give Fremad
Navn: Jonas Skelkjær, Klub: Hover IF - Navn: Anders Blæhr, Klub: Hover IF - Navn: Martin Pedersen, Klub:
Vejle Kammeraterne - Navn: Rasmus Larsen, Klub: Vejle Kammeraterne
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notere deres egne styrker og udviklingspunkter inden for kategorierne: Mentalt, teknisk,
taktisk og fysisk.
Det er en af de dage, der i KUV betyder allermest. For at sidde og præge en spillers fremtid er forbundet med et meget stort ansvar
og en knivskarp analyse. For alle spillere er
det KUV’s ambition at rykke vedkommende
fra a til b, og dermed gøre spilleren til den
bedste version af sig selv.

så gode til. At sikre et fantastisk klubsamarbejde sammen.

Gentagne gange bliver vi prikket på skulderen fra forældre til tidligere KUV-spillere
med beskeden om en stor tak, for i KUV gør
vi en forskel. Både på eliteplan, men også på
breddeplan.

Spillere, der skiftede til VB denne sommer
Årgang 2004:
Oliver Friis - Hover IF
Zakarias Vestergaard - Hover IF
Villiam Skærlund - Vejle Kammeraterne
Mads Sommer - Vinding SF
Sune Linderoth - Bredballe IF
Daniel Pedersen - Bredballe IF
Årgang 2003:
Emil Grøn Rossen - Vejle Kammeraterne
Yannick Ebel – Vejle Kammeraterne

KUV dribler derud af
Til marts afholdes der igen udtagelsestræning i KUV-landet. Denne gang for årgang
2004 og 2005. Vi glæder os rigtig meget til
at tage imod kendte ansigter og en hel del
nye fra vores samarbejdsklubber. Vi glæder
os til at gøre det, vi igennem 21 år har været

Spillere, der gennem tiden er kommet til VB
gennem KUV og stadig gør sig på Liga holdene

Spillersamtaler

Spillersamtaler

U-17 Liga
Jakob Kristensen - Give Fremad
Christian Heckmann Geil - Egtved IF
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Kasper Døhr Thychosen - Vinding SF
Villads Rasmussen - Skibet IF
Jakob Bull - Engum UI
Jonas Bisp - Bredballe IF
Noah Madsen - Jelling fS
U-19 Liga
Jonas Erngaard - Vejle Kammeraterne
Rasmus Fink -Vinding SF
Sebastian Bruun - Bredballe
Lucas From - Ammitsbøl/Jerlev
Mathias Eriksen (mm) - Bredballe IF
Tobias Utoft - Vinding SF
Anders Schytz
KUV-træner
Spillerberetning
Jeg hedder Lasse Schelde Spedtsberg, er 11
år og blev udtaget til KUV U-13 i foråret
2016. Jeg spiller til daglig i Egtved IF for U-12
A-rækken. Vi har ikke noget U-13 hold i Egtved, så jeg spiller sammen med mine klassekammerater i U-12 som kvartalsspiller.
Jeg elsker at spille fodbold og bruger rigtig
meget af min fritid på det. Egtved IF er en
forholdsvis lille klub, hvor vi er 19 spillere i
U-12 årgangen. 12 af drengene kommer fra
min egen klasse, mens de øvrige spillere er
fra omegnsklubberne Ammitsbøl og Vester
Nebel. Jeg har haft min far som træner,
siden jeg startede som 4-årig med at spille
fodbold, så vi får mange mandesnakke derhjemme om træningen, om kampe og om
fodbold i det hele taget. Min far er stadig
træner i dag sammen med tre andre forældre.
Jeg har deltaget i flere af VB´s tilbud om
talenttræninger både i Egtved og i VB
Parken. Træninger, som jeg har lært rigtig meget af. Så for mig ville udtagelse til
KUV-holdet være et stort ønske. Min største
bekymring var nok, om jeg kunne klare mig
mod U-13 spillere, når jeg selv kun plejede
at spille U-12.
Jeg var den eneste spiller fra Egtved, som
skulle til udtagelse til KUV-holdet. Udtagelsestræningerne foregik i Hedensted over to
søndage, hvor ca. 50 spillere fra VB’s samarbejdsklubber deltog. Der gik mange scouts
rundt og bedømte vores præstationer. Det
var lidt nervepirrende, men nervøsiteten
forsvandt hurtigt, når først træningen var i
gang. Vi skulle jo, som de sagde, ”bare spille,
som vi plejer”, men derfor ille man jo godt
yde sit allerbedste.
Ca. halvdelen af spillerne skulle sorteres fra,
så efter de to træninger var man noget
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Anders Schytz

spændt på, om man var udtaget. Heldigvis blev jeg udtaget, og jeg blev meget glad,
da jeg fik beskeden. Jeg havde store forventninger til det KUV-forløb, jeg nu skulle
igennem, og når jeg efterfølgende tænker tilbage, må jeg sige, at alle mine
forventninger er blevet indfriet. Det har
været super sjovt, og jeg har glædet mig
hver gang, jeg skulle af sted.
Til KUV-træningerne har vi haft nogle dygtige trænere i Anders og Jonas, som har
været gode til at coache hver enkelt spiller. Dem skylder vi alle en stor tak. Virkelig
gode træninger, hvor man bliver matchet
med mange rigtig gode spillere, som alle
elsker fodbold og derfor altid gør deres
bedste til træning.
Vi har trænet 6 gange i foråret og 6 her
i efteråret. Derudover har vi deltaget i to
talentstævner, et i Vejle i juni måned og
et i Horsens i september måned, hvor
vi spillede kampe mod KUV--holdene fra
Horsens, Esbjerg og Randers. I Vejle blev vi
nr. 2 efter Esbjerg, men kun fordi de havde
scoret et sølle mål mere end os. I Horsens
spillede vi 11-mands, hvilket var første gang
jeg prøvede det, så det var lidt af en
udfordring med så stor en bane og med
offside. Men sjovt var det. Efter sommerferien flyttede enkelte af spillerne til VB for at
træne, mens alle øvrige tilbageværende
KUV-spillere fik tilbud om at træne med
VB’s U-13 spillere i VB Parken én gang
om ugen eller hver anden uge, henover
efteråret. Jeg har deltaget i disse træninger hver gang, hvilket også har været
virkelig sjovt og givet mig et indblik i,
hvordan der trænes på højeste niveau i
U-13 årgangen, og hvad der kræves for at

Lars Schelde

Oliver Friis Dorph

være med.
Kulminationen for alle KUV--spillerne kom,
tror jeg, da vi skulle spille forkamp på
Vejle Stadion, hvor vi måtte invitere klassekammerater, søskende, forældre, bedsteforældre og venner med for at bakke
os op. Der kom ca. 600, som hujede og
klappede, hvilket var en kæmpe oplevelse.
Så en stor tak fra mig til KUV for alle de
oplevelser, det har givet mig.

sidste kamp scorede de andre lige før tid,
så vi desværre endte på en andenplads
– ét mål efter Esbjerg.
Fredag d. 22/9 blev der arrangeret et KUV
arrangement, hvor vi fik lov til at spille
forkamp på Vejle Stadion, da 1 divisions holdet mødte Nykøbing FC. Det var
en rigtig fed oplevelse, og jeg havde aldrig
før prøvet at spille foran så mange mennesker. Det kunne jeg godt tænke mig at
prøve igen…
Jeg synes, at KUV har været en stor hjælp,
fordi at man på en måde kom ind i VB`s
miljø og måde at træne på. Da jeg startede
i VB, blev jeg rigtig positivt overrasket
over den måde, spillerne og trænerne tog
imod mig på. Jeg synes, at trænerne er
gode til at bakke en op og hjælpe med det,
jeg kan blive bedre til.
Tak til alle omkring Hover IF, KUV og Vejle
Boldklub.

Lasse Schelde Spedtsberg
Spillerberetning
Hej, mit navn er Oliver.
Jeg er 12 år og startede til fodbold, da jeg
var helt lille og har altid interesseret mig
for sporten. Det var mine forældre, der
opfordrede mig til det, og de har bakket
mig op lige siden. Jeg har spillet i Hover
lige indtil for ca. 3 måneder siden, hvor
jeg skiftede til VB. Jeg var rigtig glad for
at spille i Hover, og jeg synes, at mine
trænere har været med til at udvikle mig
til den spiller, jeg er i dag.
Jeg var så heldig at blive udtaget til KUV
af mine trænere sammen med to andre
holdkammerater fra Hover IF. Det har
været rigtig spændende og udfordrende
med nye trænere og træningsøvelser, og
jeg glædede mig hver gang. Det var især
fedt, for så fik jeg ekstra træning og spillede sammen med mange dygtige spillere
fra andre lokale klubber, som jeg ellers
normalt møder til kamp.
Til KUV talentstævnet, som jeg havde set
meget frem til, skulle vi møde Randers,
Horsens og Esbjerg, og det gik heldigvis
rigtig godt. Vi var 2 KUV hold fra Vejle, og
det var det samlede resultat, som talte. I

Oliver Friis Dorph
Spillerberetning
Jeg hedder Jakob Emil Hansen, er 12 år
gammel og står til dagligt på mål for
Gauerslund IF’s U-13 Vest.
Jeg har været så heldig at blive udtaget til
KUV, og det har været en nervepirrende,
men også rigtig god oplevelse. Jeg vidste,
at der kun var tre målmænd, der ville
blive udtaget i alt, og følte derfor der
var lidt af et pres på mig, da der var
mange af de andre, der var rigtig gode.
Jeg gjorde mig meget umage for at gøre
mit bedste og stå så godt på mål, som
jeg kunne.
Dagene efter de to prøvetræninger var jeg
helt vildt spændt på at høre, hvordan det
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var gået, og om jeg mon var blevet udtaget. Det var svært at vide, om jeg havde
gjort det godt nok, da der som sagt også
var mange andre gode målmænd.
Jeg kan tydeligt huske den dag, jeg fik
af vide, jeg var gået videre, og jeg kan
huske, at jeg blev helt vildt glad og stolt
af mig selv. Det var lidt ærgerligt, at nogle
af mine kammerater ikke blev udtaget,
men sådan er fodbold jo.
Jeg har ikke været vant til så meget målmandstræning i min egen klub og synes
derfor, det har været rart med så meget
fokus på målmændene. Jeg føler, at al
denne intense træning har gjort mig til
en bedre målmand.
Vi har været til to talentstævner, hvor
vi har mødt hold fra Esbjerg, Horsens
og Randers.
Det første stævne foregik i
VB Parken på 8-mands, og det andet i
Horsens, som var på 11-mands. Det var
lidt fedt at prøve at stå på sådan et
stort mål, og stævnerne var også en god
måde at blive rystet sammen som hold.
Noget af det, der var rigtig sjovt, var, da
vi skulle spille forkamp på Vejle Stadion.
Det var en rigtig god oplevelse, og det var
vildt fedt at spille på sådan en stor bane
og for så mange tilskuere. Det var også
lidt nervepirrende, da jeg gerne ville det

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk
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Jakob Emil Hansen

gøre det så godt, jeg kunne, især når der
var så mange af mine venner og familie,
der var med ude og kigge på. Det har
været et mega fedt forløb, og det har
været fedt at få lov til at være med til
KUV. Vi har haft nogle supergode trænere,
og jeg har virkelig rykket mig som målmand. Jeg har også lært en masse nye
drenge at kende og fået mange nye gode
kammerater.
Jakob Emil Hansen

Expert H. C. Radio
Vestergade 11 • 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 29 00
Expert
Mølholm
Expert H.
C. Radio
Vindinggaard
Center
11 • 7100
Vestergade 11 • 7100
Vejle Vejle
Tlf.:
75
82
22
99
Tlf.: 75 82 29 00
Expert Mølholm
Vindinggaard Center 11 • 7100 Vejle
Tlf.: 75 82 22 99

Farvel til mangeårig talentchef
Lasse Christensen, der havde været talentchef i Vejle Boldklub siden 2005, stoppede i
VB i sommeren 2016. Afskeden skyldtes, at
VB valgte at ændre i organisationen omkring
sporten.
Sportschef Steen Thychosen udtalte i den
forbindelse:
- Vi har denne sommer valgt at lave en ny
organisation omkring sporten. Stillingen
som talentchef nedlægges og placeres under
sportschefen, mens vi arbejder på at ansætte
en A+ træner, så vi lever op til kravene for at
være A-licensklub.
Stillingen som talentchef i Vejle Boldklub
havde siden 1. februar 2005 været besat af
Lasse Christensen.
- Lasse Christensen har gjort et kanon stykke
arbejde i de godt og vel 11 år, han har været
ansat i Vejle Boldklub, og det skylder vi ham
en stor tak for. Han skal anerkendes for at
have været med til at føre mange spillere
op i Alka Superligaen og op i klubbens førsteholdstrup. Det har været hans primære
opgave, og den er blevet løst, siger sportschef Steen Thychosen.
Lasse Christensen, der blev 65 år tidligere
på året, nåede i de 11 år i Nørreskoven to
perioder som vikarierende cheftræner. Første gang i efteråret 2005, hvor han tog over
for Frank Andersen og sammen med Jesper
Søgaard gjorde efterårssæsonen færdig. I
marts 2009 overtog han sammen med Ole
Schwennesen klubbens førstehold og stod
i spidsen for holdet i de sidste 13 kampe af
sæsonen. Vejle Boldklubs ungdomselitehold
har været Ligahold for U/17- og U/19 siden
2008.
Lars Christensen

Når det skal være nemt og
samtidig præget af kvalitet,
så kontakt
Din Madpartner
Vi byder på unikke og
kulinariske oplevelser
Find inspiration på vores
hjemmeside

www.dinmadpartner.dk
info@dinmadpartner.dk
Tlf. 25766620
Fredericiavej 441·7080 Børkop
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Anders Nielsen som A+ træner
VB ansætter Anders Nielsen som A+ træner
Vejle Boldklub ansatte 45-årige Anders Nielsen som klubbens nye A+ træner med virkning fra 1. oktober, men allerede i ugerne
inden påbegyndte den tidligere angriber
arbejdet med udviklingen af talentarbejdet
i Nørreskoven. Anders Nielsen kommer til VB
fra det private erhvervsliv, og han var senest
cheftræner for Boldklubben Marienlyst i
perioden 2011-15.
Sportschef Steen Thychosen er glad for at
have fået papir på Anders Nielsen som klubbens nye A+ træner:
- Jeg er glad for, at vi kan tilknytte en træner
som Anders Nielsen til stillingen som A+ træner. Jeg har i flere omgange talt med Anders
Nielsen, og nu vurderer vi, at vi har den helt
rette stilling til ham. Anders Nielsen har en
P-licens, den højeste træneruddannelse i
Danmark, og er en meget stærk ressource at
tilknytte vores i forvejen stærke trænerstab,
siger sports- og akademichef Steen Thychosen.
A+ træneren i A-licens klubberne er ikke
direkte ansvarlig for et hold, men har mange
opgaver på tværs af den sportslige organisation.
- At være A+ træner er et flerstrenget job.
Når vi er A-licensklub, er der en lang række
krav fra DBU, vi skal leve op til, og et af dem
er, at vi skal have en A+ træner. De administrative opgaver, der lå i den tidligere stilling, flyttes over til sportschefen, mens de
mere trænerbaserede opgaver vil blive varetaget af Anders Nielsen. En hovedopgave
for Anders bliver et særligt fokus på vores
af DBU prioriterede spillere, siger sportschef
Steen Thychosen.
Anders Nielsen er efter 12 måneder i det private erhvervsliv tilbage i fodboldens verden.
- Jeg har været i fodboldverdenen, siden
jeg var 5 år, og det er en drøm for mig at
blive fodboldtræner på fuldtid. Jeg skal selv
være med til at definere meget af indholdet
i mit nye arbejde, og det er spændende. Jeg
brænder for at lære fra mig og være med til
at uddanne unge fodboldspillere. Jeg husker
selv overgangen fra U/17 og U/19 til seniorfodbold, hvor man pludselig kæmper med
otte og ti år ældre spillere om pladserne på
holdet. Jeg ser frem til igen at arbejde med
talentudvikling, og Vejle Boldklub er en
spændende udfordring for mig, siger Anders
Nielsen.
Anders Nielsen, der er 45 år, fik seniordebut
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for Nakskov i slutningen af firserne, inden
han rykkede videre til FC Helsingør i 1991.
Her var han med helsingoranerne i 1. division, inden han skiftede til HIK. Han optrådte
siden for en række udenlandske klubber,
primært i Belgien, hvor opholdet fra 19972002 i AA Gent var det længste for den
arbejdsomme angriber. Han er noteret for 10
kampe og 2 mål i Superligaen, da han i foråret 2002 var udlejet til AGF, der kæmpede
med VB om overlevelse i Superligaen. Anders
Nielsen stoppede karrieren i belgiske Red
Star Waasland midt i nullerne.
Trænerkarrieren indledte han i ungdomsafdelingen i OB i 2009, inden han fra 2011 til
2015 var cheftræner i Boldklubben Marienlyst, en mindre klub i Odense. Her kulminerede arbejdet i sommeren 2013, da BM rykkede op i 1. division. Siden afskeden med
BM sidste sommer har Anders Nielsen været
tilknyttet Middelfart og Otterup omkring
trænerstaben.
Lars Christensen

A+ træneren har ordet
Vejle Boldklub til et af de mest attraktive
uddannelsessteder for unge fodboldspillere
fra hele Danmark.

Med start 1/10 har den første tid som A+ træner været en meget observerende periode.
Det har handlet om at se ind i klubben, lære
spillere, trænere og ledere at kende samt
kigge på, hvad der fungerer rigtig godt, og
hvor nye øjne og tanker kan sættes ind med
nye input og idéer.
Vejles talentudvikling er via DBU og Divisionsforeningen sat under lup af Double PASS,
som er et topprofessionel belgisk set up, som
gennemanalyserer og vejleder i måden at
lede et fodboldakademi på. Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med et kursusforløb hos Double PASS.
Med Double PASS i bagagen er vi i øjeblikket
i gang med at udvikle og nytænke måden, vi
arbejder på med vores unge spillere, og det
skal gerne munde ud i nogle idéer og retningslinjer, som på den lange bane skal gøre

I efteråret 2016 har vores arbejde med vores
U-17 og U-19 hold allerede båret frugt, idet
både Arbnor Mucolli og Kasper Nøhr har fået
debut på klubbens 1. hold, samtidig med at
både Agon Mucolli og Christian Kudsk som
U-19 spillere har bidt sig fast i truppen og
ofte spiller fra start, hvilket bare viser, at
det målrettede arbejde på akademiniveau
lønner sig. Det skulle undre mig, om vi ikke
snart ser endnu flere af vores unge spillere
omkring 1. holdet. Samtidig har vi et stærkt
U-17 hold med rigtig mange spændende spillere, så fremtiden for Vejle Boldklub ift. at få
egne spillere ind på 1. holdet ser rigtig lys ud.
Forlængelsen af aftaler med Agon Mucolli,
Arbnor Mucolli og Lucas From er også et klart
udtryk for, at vi virkelig ønsker at benytte
spillere i fremtiden, som Vejle Boldklub selv
har udviklet.
På landsholdsniveau har Christian Kudsk i
efteråret vist sig som fast mand på vores U-19
landshold, og den seneste tur til Bulgarien
gav også spilletid til Agon Mucolli.
Arbnor Mucolli har i efteråret også fået
debut for U-18 landsholdet i to kampe mod
Hviderusland, hvor han i 1-1 kampen spillede
90 minutter og var banens bedste spiller.
Ud over disse landsholdsdeltagelser har vi
været rigtig fint repræsenteret i U-17 samlinger og U-17 future samlinger, så på landholdsplan er vi også fint med.
Anders Nielsen
A+ træner

I MEDGANG OG MODGANG
VB SPONSOR SIDEN 1978
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Talentudvikling og uddannelse
		
		

Talentudvikling
og uddannelse går
”hånd i hånd”

Ofte bliver vi stillet spørgsmålet, hvorfor
Vejle Boldklub overhovedet fokuserer på
uddannelse, når nu klubben har med fodbold og dermed talenternes færdigheder
på banen at gøre. Hvorfor lader man ikke
forældre og talentet selv tage sig af dette
område?
Svaret er ganske enkelt, idet fodboldmæssige færdigheder kun er en mindre del af
spillerens samlede talentudvikling. Hvis vi
som fodboldklub skal udvikle talenter, så bør
nemlig fokuseres på såvel de sociale kompetencer, familieopbakningen, de logistikmæssige udfordringer og så naturligvis uddannelsen. Ønsker vi således fortsat at være en
væsentlig dansk talentudvikler, så følger
også med at udvikle ”den hele fodboldspiller”.
Dertil kommer naturligvis samfundets stadigt forøgede krav til uddannelse. Hvis man
som de 90% af vore talenter ikke klarer ”cuttet” og kan præsentere en kontrakt efter
U-19-årene, så skal man videre i uddannelsesforløbet, hvor ca. 1/3 af de videregående
uddannelser endda kræver afslutningskarakterer på et vist niveau. Vi mener i Vejle Boldklub, at vi har et ansvar for, at vore talenter får den bedst mulige opbakning til disse
uddannelsesmæssige udfordringer.
Først og fremmest er der en tæt dialog,
når vore uddannelsesinstitutioner - lige fra
7./8./9. kl. på Novaskolen hen over 9./10. kl.
på Vejle Idrætsefterskole og til de to gymnasier Campus Vejle og Rødkilde - planlægger skoleåret. Takket være fantastisk samarbejde omkring skolemødetider, ekstratimer,
eksaminer, lejrskoler og på den anden side
træningstider, turneringskampe, udtagelses- og landsholdssamlinger samt reserveholdskampe, så lykkes det at få planlagt vore
spilleres hverdag. For vore lokale drenge fra
nærområde og KUV-klubberne, og som starter på Novaskolen i 7. kl., kan der være tale
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om en uddannelsesperiode på 7 år, hvilket
pointerer vigtigheden af, at koordinering og
planlægning er nødvendig.
Det er en klar målsætning for Vejle Boldklub, at samtlige talenter når igennem deres
uddannelsesforløb, så man i en alder af 19-20
år har erhvervet sig sin uddannelse, uanset
hvilke planer man måtte have efterfølgende.
For øjeblikket følger ca. 60 spillere i de fire
ældste årgange uddannelsesforløb, og som
uddannelseskoordinator er opgaverne
- at fastholde vore talenter i et uddannelses
forløb
- at agere kontaktperson for vore talenter og
deres forældre
- at udvikle uddannelsesområdet, så mulig
heder og praktik optimeres
- at koordinere uddannelse og klub, så vore
talenter også tilbydes mulighed for delta
gelse i divisionstræning og reserveholds
kampe
- at ”sparre” med vore talenter, når gymna
sietiden og U-19-årene er overstået, og vore
unge herefter skal videre såvel uddannel
ses- som fodboldmæssigt.
At arbejde med vore unge mennesker er
en fornøjelse. Ofte sker der en voldsomt
spændende udvikling, fra man måske flytter til Vejle som efterskoleelev og fire år
efter afslutter sin studentereksamen ofte
langt væk fra forældre og det nære netværk. Iblandt nuværende talenter er Christian Kudsk et fantastisk eksempel på, hvordan det lykkes at forene fodbold på højeste
niveau, herunder landsholdssamlinger, med
uddannelsen.
Visionen på koblingen sport/uddannelse i
Vejle kommune er etablering af Talentklasser fra 0. til 6. skoleårgang, så man på tværs
af de mange idrætsgrene i Vejle Kommune
tilbyder børn og deres forældre en naturlig
indlæring omkring det at være eliteidrætsudøver. Om det drejer sig om dans eller
fodbold eller én af de øvrige mange elitesportsgrene, så er forudsætninger omkring
skolemæssig indlæring, motorisk udvikling,
kost og fysisk optrapning identiske. En vision
som Elite Vejle er gjort bekendt med.
Henrik Jacobsen
Uddannelseskoordinator
Vejle Boldklub Alliancen A/S

Kontrakter til talentfulde 2000'ere
Vejle Boldklub har fortsat oprustningen på
talentsiden med indgåelsen af to nye kontrakter. Det er de to talentfulde U/17-Ligaspillere, Christian Hechmann og Kasper Døhr
Thychosen, der har underskrevet tre-årige
aftaler med VB. Begge 16-årige spillere er
kommet til klubben via KUV-samarbejdet.
Sports- og akademichef Steen Thychosen
offentliggjorde tidligere nye aftaler med
Lucas From, Arbnor Mucolli og Agon Mucolli.
Nu kom så turen til to af U/17 Ligaholdets
profiler.
- Vi har på det seneste ført spillere op i
A-truppen og dermed gjort plads til nye ungdomskontrakter. Aftalerne er lavet med to
af de dygtigste spillere på U/17 holdet, der
sammen med holdet har præsteret på et højt
niveau i hele kalenderåret 2016. Kontraktindgåelserne er samtidig et stort skulderklap
til det talentarbejde, der gøres i KUV-samarbejdsklubberne. Kasper Døhr Thychosen og
Christian Hechmann er begge kommet til
VB via KUV-klubsamarbejdet, og det understreger igen vigtigheden af det store talentarbejde, der gøres med de yngste årgange
i samarbejdsklubberne, siger Steen Thychosen.
- Selvom Kasper og Christian aldersmæssigt
hører til på U/17 Ligaholdet i resten af sæsonen, så har de begge gjort sig på andre hold
i VB. Kasper spillede med U/19 Ligaholdet i
efteråret og gjorde en god figur. Christian
Hechmann spillede for reserveholdet mod
FC Midtjylland og gik meget uimponeret til
værks, så de har begge prøvet det næste
niveau og set, hvad der kræves af dem, siger
Steen Thychosen.
Kasper Døhr Thychosen, der er født den
27. maj 2000, kom til VB fra Vinding SF som
U/13-spiller. Han er yngre bror til Mads Døhr

Thychosen (1997) og søn af den tidligere førsteholdsspiller, Lars Døhr Thychosen samt
den tidligere landsholdsspiller Annette Thychosen.
- Kasper Døhr er en spændende type, der
kan begå sig på de offensive positioner. Han
udfordrer godt og er ’fræk’ i sin spillestil.
Kasper skal lære at vurdere, hvornår han
skal udfordre sin modspiller, og hvornår han
skal spille fra. Der er meget fodboldspiller i
Kasper, og vi tror på, at vi den kommende
periode kan være med til at fremme talentet
i ham endnu mere, siger Steen Thychosen.
Christian Hechmann, der er født den 11.
september 2000, kom til VB igennem KUVsamarbejdsklubben Ammitsbøl/Egtved da
han var U/14 spiller. Hechmann blev U/17
Ligaspiller i VB i sommeren 2016 og har siden
spillet fast på det yngste af klubbens ungdomsligahold.
- Christian Hechmann har spillet solidt i hele
2016 og været en vigtig brik på et stærkt
U/17 hold. Han har tidligere gjort sig på
midtbanen, men har på det sidste mest stået
i tremandsforsvaret. Den kommende tid må
vise, hvor hans fremtidige position skal være.
Christian er en tænkende og spillende forsvarsspiller, der tager et stort ansvar, hvilket
anførerbindet også fortæller om. Jeg kan
godt lide typer som Christian, der går forrest
og tager fat i spillerne omkring sig. Han har
en godnstatur, og han har vist prøver på sit
store potentiale. Vi ser frem til at følge hans
udvikling i de kommende år, siger Steen Thychosen.
Kontrakterne med Kasper Døhr Thychosen
og Christian Hechmann træder i kraft 1.
januar 2017 og løber til 31. december 2019.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Talentholdet
Talentholdet så dagens lys i august 2016!
Vejle Boldklubs to afdelinger valgte at blåstemple det nye tiltag og initiativ. Et samarbejde om holdet mellem moderklubben og
eliten.
Holdet har spillet fem kampe - mod Lyseng,
Vojens, Kolding IF, Middelfart og Randers
FC. Kampene har været præget af kvalitet,
engagement og flot fodbold. Kampe, der
selvfølgelig spilles for at vinde, men lige så
vigtigt, at vores talenter bliver matchet, så
det fremmer deres udvikling som fodboldspillere.
Det, vi nu kan tilbyde, er et seriøst tilbud til
klubbens dygtige spillere. Et ambitiøst og
målrettet ekstra tilbud, som fremmer en personlig og holdmæssig dygtiggørelse.

Dette er også med til at sikre en tættere tilknytning mellem moderklubbens og eliteafdelingens talenter.
Mål for talentholdet: At de bedste spillere
via ekstra kampe og få ekstra træningspas
matches, så den enkelte udvikles og bliver
bedre.
Spillere på holdet vil primært bestå af ældste ungdomsårgange U-17 liga, specielt U-19
liga og ungseniorer fra moderklubbens førstehold. Holdet har deltaget i en U-21 turnering. Desuden tages der kontakt til andre
divisionsklubber, Superligaklubber, og der
arrangeres private kampe.
Frank Rasmussen

Talentholdet
Bagest fra venstre: Holdleder Benny Gylling, Jonas Andersen, Lasse Gude, Jeppe Mogensen, Nikolaj Lebæk,
Andre Sanz, Rasmus Glintborg og træner Frank Rasmussen
Forrest fra venstre: Sujeen, Ozhan, Tobias Utoft, Martin Gernow, Jakob Barklin, Jes Broby og Mathias Eriksen
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VB-træner består UEFA-træneruddannelse

Allan Drost

Vejle Boldklubs U/15-træner Allan Drost
bestod som én af de tre første ungdomstrænere i Danmark UEFA’s træneruddannelse,
UEFA Elite A-youth i marts 2016. Uddannelsen er en overbygning på UEFA’s A-licens og
gør VB-træneren til specialist i at udvikle
14-19-årige eliteungdomsspillere.
Vejle Boldklubs 40-årige U/15-træner Allan
Drost var til eksamen på den nye UEFA Elite
A-youth uddannelse i Esbjerg i marts 2016.
Allan Drost bestod eksamen, som blev varetaget af DBU-instruktør Klavs Rasmussen og
opponent Lene Terp, der er tidligere anfører
på kvindelandsholdet.
- Ved selve eksamen skulle opgaven forsvares og perspektiveres, og her drog jeg blandt
andet paralleller til, hvad vi gør i VB, ligesom
jeg reflekterede over, på hvilke punkter de to
miljøer kan lære af hinanden. Desuden skulle
jeg redegøre for et selvvalgt emne, som vi
behandlede i forbindelse med uddannelsen,
og her faldt valget på fodboldledelse. Jeg
kom med nogle konkrete værktøjer til, hvilken ledelsesstil vi som trænere skal anvende
i forhold til den enkelte spillers sportslige

kompetencer samt modenhedsniveau. Dette
blev rost en hel del af såvel vores instruktør
Klavs Rasmussen som opponent, Lene Terp,
siger Allan Drost.
Eksamen var afslutningen på et forløb, der
har varet mere end tolv måneder.
- Uddannelsen har været et forløb over tretten måneder, indeholdende blandt andet
fem undervisningsmoduler á hver to dage,
hvor der hver gang har været oplægsholdere,
som hver især har været specialister på deres
felt i forhold til arbejdet med ungdomselitespillere. Derudover har jeg haft lejlighed til
at besøge et af de bedste talentudviklingsmiljøer i svenske Örebro, hvor man over de
senere år har haft stor succes med at udvikle
ungdomsspillere, som har klaret springet til
såvel A- som U/21-landsholdsniveau. Data
opsamlet på turen dannede baggrund for
min skriftlige projektopgave, der omhandlede de virkemidler, der forøger chancen for,
at vore bedste ungdomsspillere klarer overgangen fra lovende ungt talent til etableret
seniorspiller på eliteniveau, siger Allan Drost.
Det er første gang, at uddannelsen tilbydes
fodboldtrænere i Danmark. Ti kursister har
været en del af uddannelsesforløbet, og
Allan Drost var den første af de ti, der skulle
op til mundtlig eksamination af et selvvalgt
emne samt forsvar af skriftligt projekt.
- Alt i alt har hele forløbet været fantastisk lærerigt - men selvfølgelig også meget
intensivt. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg selv
er blevet en bedre træner af at gennemgå
forløbet, og at jeg har tilegnet mig nogle
konkrete værktøjer, der i fremtiden vil sætte
mig i stand til lette spillernes overgang fra de
ældste ungdomsårgange til VB's førstehold,
siger Allan Drost.
Han begyndte som træner i VB i september
sidste år, hvor han fik ansvaret for U/15holdet. Tidligere har han trænet U/17-Ligakvinder i Varde IF, ligesom CV’et tæller et år
i brasiliansk fodbold som assistenttræner for
Serie B-klubben Joinville EC. Allan Drost er
oprindelig fra Odense, hvor han har trænererfaring fra blandt andet ungdomsholdene i
FC Fyn.
Lars Christensen
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U-19 Drenge
U-19 Liga forår

Vejle Boldklubs U-19 hold har haft et blandet
kalenderår, hvor man udover blandede resultater har været rigtig dygtige til at levere
spillere til klubbens 1. divisionshold. I foråret
med Kim Engstrøm som træner lå mandskabet ved kalenderårets start placeret i midten
af tabellen, hvilket også blev slutresultatet,
da foråret var overstået.
Foråret startede ikke for godt, da holdet
tabte 6-2 i Nordsjælland, hvorefter holdet
leverede et par gode resultater på hjemmebane med først en vild sejr på 4-3 over AGF. I
den kamp scorede Patrick Rasmussen to mål,
Kristian Kirkegaard et enkelt, inden Agon
Mucolli afgjorde kampen med fire minutter
igen. Kampen efter blev Randers slået med
1-0 på mål af Hamid Khalidan.
Generelt var foråret en blandet omgang,
men VB sluttede flot af med at være ubesejret i de sidste fire kampe, som gav to
meriterende sejre i Brøndby (Kasper Nøhr
og Christian Kudsk scorede målene) og FC
København (mål af Patrick Rasmussen og
Rasmus Fink), mens hjemmekampene mod
Esbjerg og Silkeborg endte uafgjort.
Efter 22 kampe endte Vejle Boldklub med 26
point på en ottendeplads. En placering, som
den daværende træner Kim Engstrøm gerne
ville have vekslet til en placering et par placeringer højere oppe. Med den afsluttende 1-1
kamp mod Silkeborg stoppede Kim Engstrøm
efter 6½ år i Nørreskoven. Han er nu træner
for U-19-holdet i OB.
Topscorer for Vejle Boldklubs U-19 hold i
sæsonen 2015/16 blev Patrick Rasmussen,
som scorede otte mål for holdet, selvom han
ikke spillede alle kampe. Agon Mucolli var
med sine seks scoringer den næstmest scorende VB-spiller.
Til afslutningen for Vejle Boldklubs ungdomshold blev de forskellige kåringer klaret. Campus Vejle Prisen gik til U-19-holdets
anfører Casper Bruun, som fik følgende ord
med på vejen af daværende talentchef Lasse
Christensen:
- Casper Bruun er en spiller, der har stor
betydning for et hold og en spillertrup.
Han er dedikeret og ærgerrig til træning og
i kamp, og så er han et godt eksempel for
andre. Casper Bruun har været et samlingspunkt i denne sæson som i de tre foregående, og han fortjener om nogen Campus Vejle
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prisen som årets VB-talent.
Årets spiller blev kantspiller Kristian Kirkegaard, som fik disse ord med fra træner Kim
Engstrøm, inden turen gik videre til Kolding
Boldklub for den unge kantspiller:
- Kristian Kirkegaard har udviklet sig til at
være det første og sikreste valg i startopstillingen. Han kom op fra 2. holdet før sæsonen
og stod hurtigt som en stamspiller. Da han
begyndte at sparke mod mål, kom scoringerne også, og han har været igennem en flot
udvikling i de seneste 12 måneder. Vi kan kun
ærgre os over, at han kom så sent ind til VB.

U19 Drenge Ligaen 2015/16
Kampe, mål og point

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

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

K
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
18
16
14
11
9
8
7
7
8
5
6
3

U
2
2
2
6
2
4
5
5
2
5
0
5

T
2
4
6
5
11
10
10
10
12
12
16
14

Score
57-16
65-35
50-26
39-38
38-37
36-37
27-31
34-45
28-45
23-41
25-47
23-47

Point
56
50
44
39
29
28
26
26
26
20
18
14

U-19 Liga efterår
Efter sommerferien stod en ny træner klar
til Vejle Boldklubs ældste ungdomshold, da
Claus Troelsen var ny cheftræner efter tidligere at have været i blandt andet AC Horsens
og Middelfart.
Truppen bestod af spillere, som for manges
vedkommende tidligere havde spillet sammen som U-17 spillere i Vejle Boldklub. Dog
kom der internationale islæt på banen i løbet
af efteråret, da både Gleb Lukin fra Rusland,
Xin Wang fra Kina og Sheka Fofanah fra Sierra Leone alle fik spilletid på holdet. Specielt
Gleb Lukin har spillet stærkt i mange af kampene og har vist sig som en teknisk og klog
central midtbanespiller.
Efteråret
startede
fremragende
for
U-19-mandskabet, som i den første kamp
slog Lyngby meget overbevisende med 3-0
efter et opgør, der allerede var afgjort i første halvleg på mål af Lucas From og siden
to scoringer af Agon Mucolli. Herefter blev

U/19-Liga
Bagerste fra venstre: Sebastian Bruhn, Jonas Andersen, Jonas Erngaard, Kasper Nøhr, Lucas From, Gleb
Lubin og Jonas Jakobsen.
Midterst fra venstre: Claus Troelsen (cheftræner), Mathias Eriksen, Christian Kold, Jacob Barklin, André
Sanz, Rune Hansen, Nikolaj Lebæk, Jesper Sørensen, Jeppe Mogensen, Rasmus Fink Hansen, Jes Broby,
Brian Rasmussen (assistenttræner).
Forrest fra venstre: Lars Hansen (holdleder), Tobias Utoft, Chen Zirong, Rasmus Glintborg, Agon Mucolli,
Frederik Kallesøe, Frederik Nørgaard og Arbnor Mucolli.

kamp to noget unødvendigt tabt med 4-2
i AaB efter to scoringer af hjemmeholdet i
overtiden. Agon Mucolli var igen dobbelt
målscorer i denne kamp.
Claus Troelsens tropper kom herefter tilbage
på sporet med en flot sejr på 3-1 over FC

Nordsjælland. I Nordsjælland-kampen scorede Agon Mucolli sit femte mål i tre kampe,
inden den tidligere Nordsjælland-spiller Jes
Broby og Sebastian Bruhn øgede.
Herefter startede en trist, trist periode for

U/19-Ligaholdet før en træningskamp mod FC Skanderborg i sommeropstarten.
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Vejle Boldklub, som tabte de næste seks
kampe uden at spille ret godt.
- Det var en hård periode for os, hvor vi skiftede meget ud på holdet på grund af skader,
fortæller Claus Troelsen.
Efterårssæsonen sluttede dog stærkt for
Vejle Boldklub, da de i efterårets sidste kamp
spillede 1-1 med Brøndby efter en flot fight. I
den kamp scorede Sebastian Bruhn vejlensernes eneste mål.
- Efterårssæsonen har været en hård
omgang, men samtidig har det også været
en positiv oplevelse, da mange af vores spillere har gjort det godt på reserveholdet. Derudover har flere af U-19 spillerne også været
med omkring 1. divisionsholdet, hvilket trods
alt er den vigtigste opgave for os som klubbens ældste elitehold, siger Claus Troelsen.
Agon Mucolli, Arbnor Mucolli, Christian
Kudsk og Kasper Nøhr har allerede fået kampe på 1. divisionsholdet i løbet af efteråret,
mens Lucas From har siddet med på bænken.
Topscorer for U-19 holdet i efteråret er Agon

Mucolli, som startede sæsonen stærkt og i
den periode scorede fem mål, inden han som
nævnt ovenfor blev rykket permanent op på
klubbens 1. divisionshold.
Jacob Thychosen
		
U19 Drenge Ligaen 2016/17
Kampe, mål og point

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

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

K
11
9
8
9
10
10
10
11
11
9
10
10

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

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

T
2
0
1
2
3
4
5
6
5
5
7
7

Score Point
32-18
21
22- 7
19
20- 9
19
14-14
17
14-10
15
14-18
14
20-22
13
24-27
13
21-23
12
17-22
10
11-26
7
15-28
5

Jes Broby spillede fast på U/19-Ligaholdet i efteråret 2016.12.06

U-19 drenge 2. division forår

Efter et forrygende 2015 efterår var vi igen
at finde i U-19 2. div.
Vi i trænerteamet håbede, at det ville fortsætte lige så godt efter vinterpausen. Men
under opstarten blev der rokereret rundt på
spillerne, således at nogle af U-19 spillerne
blev rykket op i seniortruppen. Det betød, at
vores trup blev meget smal, så sammen med
afbud og skader henover foråret blev det
meget svært at stille hold.
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U-19 Liga truppen stillede en til tre spillere
til rådighed hver gang og U-17 2.div. truppen stillede med fire spiller hver gang. Under
disse betingelser spillede vi både nogle flotte
og nogle ganske forfærdelige kampe.
Der skal herfra lyde en stor tak til trænerne
fra U-19 Liga og U-17 2. div. samt en meget
stor tak til de spillere, der mødte op til kamp
og træning på vores hold.
Jan Erik, Ulrich og Ole

U19 Drenge 2. div. (1997-1998) - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Dalum IF
S.f.B.
Skovbakken Herrefodbold
Kolding IF
Viby/AGF
Vejle B
IF Lyseng
Silkeborg IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
7
7
7
4
5
4
3

U
3
3
3
2
4
0
2
3

T
2
4
4
5
6
9
8
8

Score Point
47-13
30
39-23
24
39-31
24
31-23
23
25-36
16
21-38
15
22-40
14
19-39
12

U-19 Vest efterår
Efteråret blev indledt med et helt nyt makkerpar på trænersiden for U-19: Kim Hansen,
der kom retur til Vejle efter at have prøvet
sig selv af andetsteds, og så undertegnede,
der havde været træner for vores U-17 2.
division i to år.
Optakten til efteråret var en god blanding af
spillere, som var flyttet op fra U-17, og så en
del nye. Vi endte med en trup på 16 mand,
som var nogle rigtig dygtige fodboldspillere.
Dog var der ingen, som var skolede forsvarsspillere, så vi har kæmpet med at få vores
forsvarskæde til at hænge sammen.
Efterårsturneringen blev indledt med en
udekamp mod Lyseng, der endte 0-0 - en
kamp med flere store chancer i begge ender,
men som også bar præg af, at det var den
først kamp.
Vores første kamp hjemme var et ægte lokalopgør mod Vinding. Vi havde valgt at tage
en chance med et tremands forsvar, i håb om
at kunne vinde kampen længere fremme på
banen, da vi jo stod lidt usikkert i forsvaret,
fordi vi ikke havde nogen rutinerede spillere
til de bageste plader. Kampen blev vundet
3-2 i en kamp med masser af nerver.
De næste to kampe blev desværre tabt,
men med lidt mere skarphed ville vi sagtens
kunne have fået point ud af disse kampe. Vi
holdt dog hårdt fast i, at vi gerne ville spille
fodbold og ændrede derfor ikke på vores tilgang til spillet, da vi havde en tro på, at vores
spil nok skulle komme til at give pote.
Og point skulle vi få og på allerflotteste vis.
Vi indledte en række på fire kampe som ubesejret - hjemme mod FC Djursland på 3-1,
dernæst 2-1 i Århus mod Viby/AGF, og bare
to dage efter tager vi imod FC Fredericia og
vinder 4-2.
En uge senere besøgte vi Vinding i det modsatte opgør og tog derfra med endnu en sejr
- denne gang på hele 9-1!

Nu begyndte det for alvor at lugte af oprykning, og drømmen om førstepladsen så
meget realistisk ud. De næste fire kampe
gik der så desværre gummiben i det hele, og
vi måtte derfor nøjes med et enkelt point.
Chancerne for mere var til stede, men ind
ville bolden ikke, og vi kunne ikke holde den
ude af vores eget mål.
Snart måtte vi sande, at puljen endnu engang
var helt åben, og vi blev presset under stregen af VSK Århus, da vi var dårligere indbyrdes. Presset på drengene blev ikke mindre af,
at vi i de sidste to runder havde topholdene
Viby/AGF hjemme og Fredericia ude.
Vores kamp mod Viby/AGF fik en lettere
rodet optakt - VB Parken stod under vand,
så kampen blev i sidste øjeblik flyttet til VIES.
Men klar til kamp var vi og førte 2-1 ved
halvtid. I pausen bliver der sagt, at nu må vi
ikke lukke det næste mål ind. Men bare fire
minutter inde i anden halvleg skifter stillingen til 2-2. Dette holdt AGF dog ikke længe,
og på bare 16 minutter fik vi ændret kampen til 7-2. Vi straffede deres fejl hårdt og
kontant, noget, vi ellers har haft så svært ved
hele sæsonen.
Vores sidste kamp skulle spilles mod Fredericia. Inden kampen havde VSK Århus tabt
deres sidste kamp, så vi vidste, at oprykningen var sikret. Kampen blev ikke mindre
intens af den grund, et opgør, som bølgede
frem og tilbage og endte 2-2, hvilket ville
have givet os det afgørende point, om det
havde været nødvendigt.
En kæmpe ros til alle spillerne, der altid leverer en rigtigt flot træningsindsats med højt
niveau og humør. Nu kigger vi frem mod et
spændende 2017 i 2. division.
Kim Hansen og Nicolai Haulrich
Kommentar fra en af vore spillere, Oliver
Lundgaard
Vi får en lidt blandet start, men efter de første par kampe kommer vi ind i en god stime,
hvor vi spiller rigtig godt og spiller op imod
de rigtig gode hold i puljen - vi slår bl.a. AGF/
Viby & FC Fredericia. Vi sætter os derefter i
en svær situation, da vi desværre ikke får de
nødvendige point, som i den sidste ende vil
give os billetten til opfyldelse af vores målsætning: U-19 2. division til foråret.
Men vi kommer flot igen og vinder overbevisende over AGF/Viby på egen bane, ligesom
vi spiller uafgjort mod FC Fredericia i sidste
spillerunde. Vi bliver dermed et af de fire
hold i puljen, som rykker op
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Overordnet set over hele sæsonen synes jeg,
vi har spillet rigtig mange gode kampe, men
vi har haft svært ved at score på vores 100 %
chancer. Vi har dog virkelig kæmpet og slidt
til det sidste, og derfor er det flot og kæmpestort, at vi nu er rykket op i forårets U-19
2.division som et af de 16 bedste U-19 hold
på amatørsiden i Jylland/Fyn.
Jeg ser meget frem til forårets kampe, som
både bliver spændende og udfordrende, og
hvor vi virkelig skal tage fat i os selv og vise,
vi hører til i den række. I øjeblikket ser både
holdet og jeg meget frem til vores superfede
tur til Rumænien i januar 2017, hvor vi helt
sikkert skal spille en masse fodbold, men
også ryste holdet sammen.

U19 Drenge Vest (1998-1999) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Odder IGF
FC Fredericia
Viby/AGF
Vejle B
VSK Aarhus
IF Lyseng
FC Djursland
Vinding SF

Oliver Lundgaard

U-19 er kampklar

Scoringsjubel
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Sejren er i hus

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
8
6
5
5
5
0

U
T
2
2
2
3
1
5
3
5
2
7
2
7
1
8
3 11

Score Point
36-13 32
40-19 29
31-26 25
38-31 21
24-37 17
26-33 17
22-34 16
16-40 3

U-17 Drenge
U-17 Liga

Vejle Boldklubs U-17 hold har leveret et glimrende
2016, hvor man først var rækkens sjettebedste hold
i foråret, inden man her ved vintertid ligger placeret på en 7. plads, selv om man har en udsat kamp
i baghånden.
Et stærkt forår
Foråret startede ellers ikke for godt for U-17 holdet,
da de tabte kalenderårets første kamp på udebane
med hele 5-1 til Nordsjælland efter at have ført 1-0
ved pausen. De næste to kampe blev vundet i den
nye 3-4-3 formation, som holdet var skiftet til i vinterpausen. Først blev AGF besejret med 2-1 på mål
af Mads Olesen og Lucas From, inden OB på udebane blev besejret med 1-0 på mål af Lucas From. I de
næste par kampe var marginalerne ikke med U-17
mandskabet, som først spillede 2-2 med Haderslev i
en kamp, hvor vejlenserne ellers var totalt dominerende. Herefter tabte VB på hjemmebane til Randers med 1-0 efter et opgør, hvor midtbanespiller
Nikolaj Lebæk var målmand i en time, da Frederik
Kallesøe måtte lade sig udskifte med en skade.
Herefter fulgte to nederlag først mod AaB og siden
Lyngby. I de sidste seks ligakampe leverede Vejle
Boldklub flot og tabte ikke. Først blev det til et
imponerende point med 1-1 på udebane mod det
suveræne tophold fra FC København. Her scorede
topscorer Mads Olesen vejlensernes mål.
I den næste kamp kom et af årets højdepunkter,
da FC Midtjylland på Vejle Stadion blev besejret
med 2-1 efter en fantastisk fight af hjemmeholdet. Mod Midtjylland bragte Mads Olesen VB foran
allerede i kampens første minut, mens Denis Suljic
blev matchvinder med sin scoring fem minutter før
sidste slutfløjt.
De gode takter fortsatte i den næste kamp, da
Brøndby på udebane blev besejret med 4-2. Lucas
From, Nikolaj Lebæk og Mads Olesen (2) scorede
målene i sejren.
De sidste tre kampe gav syv point med først en 2-2
kamp mod Esbjerg, hvor det længe lignede en ny
vejlensisk sejr, men så fik Christian Hechmann et
rødt kort, hvilket ændrede kampbilledet til Esbjergs
fordel. Sæsonens næstsidste kamp gav tre point
med en sejr på 3-1 over Silkeborg (Mathias Eriksen,
Thais Damgaard og et selvmål). Sæsonen sluttede
flot med en sikker sejr på 4-0 på udebane mod HB
Køge. Lucas From, Mathias Eriksen to gange og
anfører Arbnor Mucolli var spillerne bag de fire
mål.
Topscorer for Vejle Boldklubs U17-hold i sæsonen
2015/16 blev Mads Olesen med 10 scoringer i Ligaen, mens Lucas From scorede otte mål.

men blandt andet godt spil af Rami Ayman og målscorer Mads Olesen gjorde udslaget til en VB-sejr. I
semifinalen ventede Viborg på Energi Viborg Arena, hvilket blev til et rent Lucas From-show, da den
teknisk stærke offensivspiller scorede et hattrick i
3-2 sejren.
I finalen på kunstgræsbanen i Givskud ventede FC
Midtjylland, der dog viste sig at være for stor en
mundfuld for Søren Lykkes tropper. Kampen tabte
Vejle Boldklub 4-1 til et stærkt FC Midtjylland-hold.
Kåringerne for U-17 holdet blev uddelt i forbindelse med afslutningen, hvor Nikolaj Lebæk fik prisen
som bedste U-17 spiller, hvilket cheftræner Søren
Lykke gav følgende ord:
- U-17 holdets sæson er afspejlet meget godt i Nikolaj Lebæk. Efter en usikker begyndelse i sommer
og henover efteråret har han løftet sig sammen
med holdet. I foråret har han været en væsentlig
og vigtig profil på det hold, der har hentet mange
point. Nikolaj Lebæk er ligeledes kendetegnet ved
at være en god kammerat, og så kommer han altid
med højt humør.
Som bedste U-16 spiller gik prisen til Kasper Poulsgaard, hvilket daværende U-16 træner Rasmus
Ringgaard sagde følgende om:
- Kasper Poulsgaard er en spiller, der altid er hundrede procent parat til at blive bedre. Han har
sæsonen igennem holdt et højt niveau og lavet
få fejl. Når han har fejlet, har han været meget
bevidst omkring, at det er reaktionen på en fejl, der
afgørende. Kasper brokker sig aldrig over medspillere, dommere eller forholdene og er altid positiv
og imødekommende.

U17 Drenge Ligaen 2015/16 (2016)
Kampe, mål og point

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

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

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

V
22
16
15
14
11
10
10
8
9
9
6
5
5
3

U
4
2
4
6
7
7
6
9
5
4
5
7
6
6

T
0
8
7
6
8
9
10
9
12
13
15
14
15
17

Score Point
73-16
70
67-32
50
54-27
49
46-32
48
48-53
40
46-43
37
38-44
36
34-37
33
40-40
32
37-62
31
35-63
23
31-43
22
29-56
21
30-60
15

I løbet af foråret leverede U17-holdet ligeledes flot
i pokalen, hvor først AC Horsens i kvartfinalen blev
besejret 1-0 i Horsens. I den kamp fik anfører Arbnor Mucolli rødt kort efter 12 minutter på banen,
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U-17 Liga efterår

De gode takter fortsatte i efteråret
Staben omkring U-17 Ligaholdet var den samme
efter sommerferien, men årgang 1999 var rykket op
i U-19 afdelingen, hvilket gav plads til en masse nye
spændende spillere fra årgang 2001. Blandt de nye
spillere var Albert Romme Jakobsen fra Brøndby
og Thomas Gundelund fra Skive, som begge kom
til klubben blandt andet for at gå på Vejle Idrætsefterskole.
Efterårssæsonen startede stærkt for U17-holdet, da
de først var ubesejrede i træningskampene, hvorefter premierekampen mod Lyngby blev vundet med
4-1 efter scoringer af Jacob Kristensen (2), anfører
Christian Hechmann og Mark Asp Rasmussen. I den
næste kamp blev det til 1-1 på udebane mod AaB,
hvor anfører Christian Hechmann igen scorede.
Herefter blev en vild fodboldkamp tabt med 2-3 til
Nordsjælland, efter VB ellers havde leveret et flot
comeback med scoringer fra først William Førby og
siden Mark Asp Rasmussen. Nordsjælland løb dog
med sejren, da de scorede sejrsmålet to minutter
før dommerens sidste fløjt.
I den næste kamp ventede Randers på udebane, og
selv om vejlenserne var det bedste hold, så endte
det med en pointdeling på 1-1, selvom Kasper Døhr
Thychosen havde bragt VB foran med 1-0 tidligt i
opgøret.
En ikke prangende kamp blev tabt 3-0 i OB, hvor
den tidligere VB-spiller Lucas Møller Jensen var
blandt målscorerne hos værterne.
På Efterskolernes Dag var U-17 Ligakampen mod
Silkeborg blevet rykket til Vejle Idrætsefterskole,
og det viste sig at være en god ide, da Vejle Boldklub vandt kampen med 2-1 på scoringer af Rami
Ayman og Kasper Døhr Thychosen.
Tre uger efter, lørdag d. 15. oktober, var U-17 holdet med i en glimrende fodboldkamp, da de på

hjemmebane på kunstgræsbanen på Vejle Idrætsefterskole spillede 2-2 med det suveræne tophold
fra FC København, selvom VB’erne var bagud 0-2
undervejs. Rami Ayman blev dobbelt målscorer i

Thais Damgaard var en profil på U/17-Ligaholdet
i hele 2016.
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den kamp, hvor det udlignende mål faldt, efter VBspilleren havde krampe i begge ben!
De resultatmæssigt gode og vilde fodboldkampe
fortsatte i kampen efter, da Esbjerg blev besejret
med 4-3. Louie Steven Jacobsen scorede to gange,
Jacob ”Give” Kristensen en enkelt, inden Thomas
Gundelund med et brag af et langskud i sidste
minut sikrede sejren i en yderst underholdende
fodboldkamp. I de næste to kampe blev det til to
nederlag på 4-2 til først AGF og siden Brøndby.
Louie Steven Jacobsen og Daniel Møller scorede
mod AGF, mens Jacob Kristensen og Rami Ayman
var mændene bag scoringerne mod Brøndby.
Efteråret blev afsluttet med to sejre, da først Viborg
blev besejret 2-0 på udebane, hvor først Louie Steven Jacobsen og siden Thais Damgaard med et frispark sikrede en fortjent sejr. I den sidste kamp blev
bundholdet HB Køge på udebane sikkert besejret
med 4-1 i et opgør, hvor Vejle Boldklub havde hele
syv årgang 2001 på banen. Albert Romme Jakobsen (2), Daniel Møller og Thais Damgaard scorede
målene i sejren.
Vejle Boldklubs sports- og akademichef Steen Thychosen var efter sæsonens sidste kamp godt tilfreds
med U-17 holdets præstationer i hele 2017.
- U17-holdet har leveret en rigtig flot efterårssæson
ovenpå ligeledes flotte præstationer i foråret. Det
er længe siden, vi har haft et efterår, hvor både det
spillemæssige og resultaterne har været så stabile
og gode. Derudover har det været positivt, at vi
allerede nu har fået bragt så mange 1. års spillere
ind omkring holdet, siger sports- og akademichef
Steen Thychosen.
Med 26 scoringer er Vejle Boldklub det femte mest
scorende hold i rækken, og topscorerværdien deler
tre spillere med fire scoringer. De tre mest målfarlige VB-spillere i efteråret var Rami Ayman, Jacob
”Give” Kristensen og Louie Steven Jakobsen.
Jacob Thychosen

U17 Drenge Ligaen 2016/17
Kampe, mål og point

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

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

K
12
12
12
13
11
13
12
13
12
10
12
11
13
12

V
9
9
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
1
1

U
2
0
4
3
2
1
3
1
2
1
1
2
6
2

T
1
3
2
4
3
6
4
7
6
5
7
6
6
9

Score Point
37-15 29
28-15 27
33-22 22
32-21 21
16-11 20
23-23 19
26-24 18
21-30 16
25-31 14
18-26 13
15-24 13
15-17 11
19-26
9
10-33 5

U/17-Liga:
Bagest fra venstre: Waris Faghir, Noah Svenningsen, Christian Hechmann, Daniel Møller Berg, Mark Asp
Rasmussen, Kasper Poulsgaard, Louie Jacobsen og Jonas Bisp.
Midterst fra venstre: Jacob Thychosen (assistenttræner), Søren Holst (holdleder), Rasmus Ringgaard (assistenttræner), Alexander Jensen, Albert Romme Jacobsen, Rami Ayman, Jakob ”Give” Kristensen, Thais
Damgaard Nielsen, William Førby, Thomas Gundelund, Kasper Døhr Thychosen, Jakob Bull, Søren Lykke
(cheftræner) og Anders Bo Mikkelsen (U/16-Elitetræner).
Forrest fra venstre: Villads Rasmussen, Lundrim Hetemi, Jonas Rejsenhus, Mathias Peguero Sanchez Eriksen,
Bjarke Ejlskov, Noah Madsen og Oliver Bach.
Fraværende: Kasper Christoffersen

Glade VB-spillere fejrer sejren over Silkeborg på Vejle Stadion i juni.
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U19-Liga og U17-Liga-spillere »på bænken«

Søren Lykke og Jacob Thychosen var en del af trænerteamet omkring VB’s U/17-Ligahold.

U-17 drenge 2. division

2016 kan bedst beskrives som lidt af en rutschebanetur for U-17 2. division. Tre forskellige trænere og blandede resultater…
At 2016 skulle blive et hårdt år, var man ikke i
tvivl om, da man så den hårde pulje, VB kom
i allerede i foråret. Her blev det til en 6. plads
ud af 8 hold.
Men der var masser af optimisme at spore i
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sommeren 2016. En ny træner og et nyt kuld
af håbefulde U-17 spillere gjorde sig klar til
en ny sæson, hvor de fire bedste ville blive i
2. division, og de sidste fire skulle rykke ned i
Vest rækken. Starten af efteråret var ligesom
foråret med blandede resultater, og man
så for alvor, hvor tæt puljen ville blive. Alle
hold kunne slå hinanden. Midt på sæsonen
måtte VB desværre på grund af trænerrokader finde en ny træner til U-17. En ny træner
blev lynhurtigt fundet af sportschef Benny
Gylling, og målet var klart for den nye coach:
Undgå nedrykning!
Efter en flot debutsejr på 7-2 over topholdet fra Kolding fik VB for alvor ryggen mod
muren. To nederlag i træk, og så så det ellers
alvorligt ud for drengene. To kampe igen og
så på kun to dage! At U-17 har et hold af
talentfulde drenge beviste de ved at vinde
de to sidste kampe ganske overbevisende
med en målscore på 12-1 og samtidig klare
overlevelse, så det igen efter jul hedder 2.
division.
Målet for U-17 2. division i det nye år må
være at blande sig i toppen af rækken.
Mikkel Spatzek
træner

U-17 drenge 2. division
Bagest fra venstre: Træner Mikkel Spatzek, Jonas Bisp, Nicolai Agerskov Poulsen, Emil Hansen, Matthias
Praest Nielsen, Sylvester Elvis Fischer Sørensen, Christian Nagy, holdleder Makenga Kalala
Forrest fra venstre: Waris Faghir, Lucas Hernandez Sørensen, Kasper Lemming Møller Hansen, Bjarke Ejlskov, Alexander Jensen, Emil "Agger" Nielsen, Lasse Rishøj Østergaard.

Karsten Høgsborg

U17 Drenge 2. Div (1999) 11M - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Oure Fodbold Akademi
Ikast FS
FC Fredericia
Odder IGF
Spangsbjerg IF
Vejle B
Haderslev FK
Tarup/Paarup IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
10
8
7
6
4
4
3

U
2
0
3
0
1
1
0
1

T
2
4
3
7
7
9
10
10

Score Point
38-21
32
35-23
30
35-24
27
22-20
21
32-26
19
23-34
13
22-32
12
25-52
10

7100 Vejle

Bil-telefon
61 12 02
Karsten23
23611202

Kampe, mål og point

Kolding B
Løjt IF/Rødekro IF
Varde IF
Vejle B
FC Fredericia
Esbjerg fB
FC Sønderborg
Næsby BK

Karsten Høgsborg
23 6112 02

U17 Drenge 2. Div (2000) 11M - Efterår

1
2
3
4
5
6
7
8

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

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
7
7
7
6
5
2

U
0
1
2
1
0
1
0
1

T
4
4
5
6
7
7
9
11

Score Point
46-35
30
25-21
28
30-26
23
42-30
22
36-42
21
53-44
19
36-36
15
22-56
7

Jacob 22669019

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Nybygninger
Tilbygninger
Alt tømrer- og .snedkerarbejde
Ombygninger
Nybygninger
· Tilbygninger
Døre ogOmbygninger
vinduer efter mål
Stort og småt
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U-16 Drenge
U-16 drenge, forår

Vejle Boldklubs U-16-hold med træner Rasmus Ringgaard i spidsen leverede en glimrende forårssæson, hvor holdet sluttede på
2. pladsen efter at have vundet sæsonens sidste fem kampe. U-16 kan ærgre sig over, at
man undervejs satte point til mod Rødekro
og Næsby, da topkampene mod AGF og FC
Aarhus i alt gav otte point.
Der har i løbet af forårssæsonen været brugt
mange forskellige spillere på mandskabet,
hvor der både har været årgang 2000- og
2001-spillere med.
Rasmus Ringgaard kalder sæsonen for mere
end godkendt:
”I starten af foråret var vi lidt udfordret i
forhold til mandskabet, men vi blev løbende
bedre og leverede flere flotte præstationer,”
fortæller VB-træneren og uddyber omkring
de sidste kampe, hvor mandskabet lignede
det kommende U-17 Ligahold:
”Det var interessant at se holdet i de sidste
kampe, hvor vi havde Ligaspillere med samt
flere dygtige U15-drenge, som alle gjorde
det godt,” siger Rasmus Ringgaard, og glædede sig specielt over sæsonens sidste kamp
mod Lyseng/AGF, som ligeledes stillede
stærkt med mange Ligaspillere.
”I den kamp blev drengene matchet hårdt,
men det reagerede de godt på og leverede
en glimrende præstation, som samtidig viste,
at vi med det rigtige hold var rækkens bedste mandskab.”
Udover en flot 2. plads i rækken gjorde Vejle
Boldklub det ligeledes fremragende i pokalen, som blev vundet efter en finalesejr på
2-1 over Jetsmark.
Efter sommerferien startede U-16 op med
Anders Bo Mikkelsen som ny træner.

U-16 Drenge Vest 1 (2000) - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8
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FC Aarhus
Vejle B
Lyseng/AGF
FC Horsens
Esbjerg fB
Rødekro IF
Ikast FS
Næsby BK

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
9
5
4
5
4
0

U
2
3
2
5
4
0
1
3

T
2
2
3
4
6
9
9
11

Score
56-26
37-27
54-28
42-35
31-31
30-40
21-39
13-58

Point
32
30
29
20
16
15
13
3

U-16 drenge Vest - Efterår
Vejle Boldklubs U-16-mandskab vandt rækken, da de i puljefinalen på udebane besejrende IF Lyseng/AGF med hele 5-0 efter en
god præstation.
Sejren kom i hus efter en glimrende præstation fra de unge VB-spillere, som efter at
være kommet foran efter 25 minutter ikke
så sig tilbage, og finalekampen om puljen
aldrig blev rigtig spændende.
”Generelt var det en rigtig god præstation,
hvor spillerne til at starte med havde lidt
udfordringer med Lyseng/AGF\'s lange bolde,
men efter vi fik styr på det, spillede vi godt,”
sagde VB-træner Anders Bo Mikkelsen efter
sidste runde-kampen.
I søndagens kamp udmærkede William Førby
sig flot med tre scoringer, men også Alexander Jensen leverede godt på den centrale
midtbane. Noah Madsen og Alvin Huseinovic
scorede de sidste to mål i sejren over Lyseng/
AGF.
U-16-holdet har generelt leveret et flot efterår, hvor drengene vandt seks af de sidste syv
kampe. I turneringens 10 kampe er det kun
blevet til et nederlag og to uafgjorte kampe.
”Det har været en god gruppe at have med
at gøre, som både gør det godt til kampe,
men samtidig også klør godt på i de daglige
træningspas, siger Anders Bo Mikkelsen.
Følgende spillere er i Vejle Boldklubs U-16
Elitetrup:
Marius Mikkelsen (målmand)
Bjarke Jepsen
Magnus Bisgaard Clausen
August Juul Petersen
Daniel Thorninger
Victor Westborg
Mikkel Lindstrøm
Patrick Harritz
Noah Weng
Thomas F. Iversen
Gustav Petersen
Nikolaj Poulsen
Edmund Kurshumliu
Martin Rasmussen
Alvin Huseinovic
Andreas Ellemann Broe
Jacob Thychosen

U16 Drenge Vest 1 (2001) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B
Dalum IF
IF Lyseng/AGF
Horsens fS
Kerteminde BK
Kolding IF

K
10
10
10
10
10
10

V
7
6
6
4
2
1

U
2
3
0
0
2
1

T
1
1
4
6
6
8

Score Point
36-10
23
29-10
21
28-13
18
25-20
12
10-34
8
9-50
4

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

99

U-14 - U-15 Drenge
U-15 drenge (årgang 2001) forår

Vejle Boldklubs U-15 Elite havde en på mange måder godkendt sæson.
Første opgave efter juleferien var Viborgs
Elite Cup. Her spillede vi os frem til søndagens finale mod HB Køge. Desværre glemte
drengene lige netop den formiddag, at der
skulle præsteres for at vinde en finale. Det
vidste HB Køge, og de gav os en lektion og et
af holdets største nederlag i hele U-13 – U-15
– perioden.
Det var i øvrigt holdets 4. finale i denne periode og desværre også 4. finalenederlag.
Formkurven var dog stærkt stigende, og vi
slog bl.a. FCM i en træningskamp på vej mod
turneringsstarten. Her tyvstartede vi allerede i marts måned med en af de på papiret
sværeste kampe mod Esbjerg på deres bane.
Kampen endte hele 4-0 i vores favør efter en
superflot præstation hele vejen rundt. Vi var
i gang og havde fået ”blod på tanden”.
Vi satte dog 2 ”dumme point” til mod Haderslev i næste kamp og kom lidt ned på jorden,
inden vi atter engang slog Esbjerg. Optimismen var i behold, men desværre tabte vi udekampen i Haderslev og halsede nu bagefter
OB.
I Odense tabte vi klart til OB, som nu styrede
sikkert mod puljesejren og dermed finalen
om det jysk-fynske mesterskab.
Måske følte OB sig lidt for sikre. I hvert fald
fik vi kontakt igen og kom helt op at puste
dem i nakken, da vi slog dem 4-1 i VB Parken
efter en af sæsonens bedste kampe.
Vi skulle nu vinde resten af vores kampe og
OB snuble en enkelt gang for at sikre os puljesejren.
Vi troede på det helt frem til sidste kamp.

Men desværre vandt OB, samtidig med vi
dummede os mod Kolding IF, hvor vi efter en
hurtig føring og muligheder for at komme
på både 2-0 og 3–0 får totalt modvind og
stolpe ud og ender med at tabe kampen 1-4.
Ikke nok med, vi ikke fik førstepladsen, men
vi røg samtidig ned på 3. pladsen. En meget
skuffende og ”lunken” sæsonafslutning,
som spillere og teamet omkring holdet havde fortjent bedre.
Det var samtidig afslutningen på tre gode
år for holdet, der efter sommerpausen blev
splittet helt ad på henholdsvis U-16 og U-17
Liga. Enkelte valgte ligeledes at prøve lykken
i andre klubber.
Lidt vemodigt for alle, da vi jo også var mange forældre, der havde været med hele vejen
på sidelinjen.
Men tre flotte år, som holdet kunne være
tilfreds med. Som U-13 – U-15 nåede holdet
i alt fem finaler. Ud over allerede nævnte
finale i Viborg nåede holdet en JM finale,
en pokalfinale, en Brøndby Cup finale samt
finalen ved Esbjergs Elite Cup.
Esbjerg Elite Cup
Vi lå til en puljesejr efter klare sejre over
Haderslev og Randers i puljen og skulle ”bare
lige” spille mindst uafgjort med Roskilde.
Desværre tog vi os ”et blund”, og Roskilde
snuppede puljesejren med en 2-0 sejr.
Heldigvis var vi bedste 2’er, og det rakte til en
semifinaleplads mod Lyngby.
Efter et intensivt drama, der først blev
afgjort i kampens sidste minut, hvor Mark
lukker kampen på en hurtig omstilling, var vi
finaleklar efter en 3-1 sejr.

Fra finalen i Esbjerg
Elite Cup. Straffesparkskonkurrence
Bjarke redder
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Jacob Bull scorer det afgørende mål

Jubelen brydes løs

I finalen ventede Esbjerg, som vi havde haft
et godt tag på det sidste års tid. En meget
kedelig og forsigtigt spillet kamp sluttede
0-0, og kampen skulle afgøres fra ”11-meterpletten”. Et højintensivt drama med 7-8
spark pr. hold, slutter med, at vi brænder et
enkelt, og Bjarke snupper to af deres. Dermed lykkedes det endelig i femte forsøg at
vinde en finale.

over norske Stabæk. Vores egne drenge
blev nummer 2 i puljen, pga. en dårligere
målscore end Bristol City, som vi ellers slog
i en meget velspillet kamp. Desværre var vi
snublet i første puljekamp mod Kerteminde.
Vi kunne simpelthen ikke score. Vi ramte
træværket 5-7 gange og havde herudover
ca. 10 andre store scoringsmuligheder, men
ind ville bolden ikke. Kerteminde behøvede
blot et skud indenfor vores målramme til at
afgøre kampen.
Til gengæld var vi ret så suveræne i placeringskampene om 5.-7. Pladsen, hvor vi
besejrede Strømgodset fra Norge og Nierndorff fra Tyskland.
Et meget vellykket arrangement, der inddrog forældrene i daglige praktiske opgaver
på spisestederne og indkvartering af spillerne fra Hamborg. Herudover stod drengene
på skift for at filme kampene.
Alt klappede, og arrangementet tåler absolut en gentagelse næste år.
Bruno Ejlskov

Tusind tak til forældregruppen for endnu en
sæson med den altid store støtte og opbakning omkring holdet, når der skulle køres,
planlægges arrangementer m.m.
U-15 VB Elite Tournament.
Vejle Boldklub arrangerede for første gang
en stor international U-15-Elite turnering.
Stævnet foregik i uge 7 (vinterferien) og blev
afviklet dels på kunstbanen ved Hældager og
dels på Idrætsefterskolen.
Der var deltagelse af såvel store som små
danske klubber, bl.a. OB, samt norske, engel
ske og tyske klubber, bl.a. Bristol City og
Hamburger SV.
Hamborg vandt turneringen efter finalesejr

U15 Drenge Vest 1 (2001) - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

OB
Kolding IF
Vejle B
Esbjerg fB
Haderslev FK
Kerteminde BK
Næsby BK
Engum UI

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
9
9
8
7
3
3
0

U
1
1
1
3
3
1
0
2

T
2
4
4
3
4
10
11
12

Score Point
40-13
34
39-16
28
40-18
28
40-21
27
22-16
24
12-34
10
20-48
9
7-54
2
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U-15 drenge Vest 1 (2002) efterår

U-15 startede efterårssæsonen med at deltage i den store internationale turnering Iber
Cup i Esbjerg, hvor store hold fra Europa var
repræsenteret.
U-15 drengene var kommet i pulje med VSK
Århus, Silkeborg, Reading & Snarøya. En
turnering, hvor vi blev matchet mod nogle
udenlandske hold, men også hold fra hjemlige turneringer såsom Silkeborg. Vi gik videre som nummer 2 i vores række efter sejre
over VSK Århus, Snarøya og Silkeborg og et
nederlag mod Reading. I næste kamp ventede et stærkt og kompakt hold fra Japan
(Kyoto Shi), en kamp vi desværre tabte efter
forlænget spilletid og straffe.
En god turnering for drengene, som kunne
ses an af os nye trænere, men også gavnligt
for spillerne at se, hvad der ventede dem som
U-15 spillere.
Turneringen for Vest 1 startede med en snæver sejr på 4-3 ude mod Næsby i første runde
på et mål inden for de allersidste minutter,
men fuldt fortjent mod et hold, som har det
med at drille de store hold. Den næste kamp
bød på et nederlag imod et stærkt hold fra
SUB Sønderborg, som vi må erkende var bedre end os, og de var bestemt også stærkere
fysisk. Vi kæmper i denne årgang med, at
vi møder modstandere, som er fysisk større,
end det er tilfældet med størstedelen af
vores årgang.
Vi rejste os ugen efter ude mod Haderslev
med en klar sejr på 5-1, og vi ramte vores
spil med at turde spille forbi første mand og
spille gennem kæderne.
Ugen efter stod på et opgør, som har vist sig
at være altafgørende for vores overlevelse i
Vest 1 rækken, da den stod på OB hjemme
i VB Parken. Et hold, som drengene tidligere har haft problemer med at besejre, og
dermed var der en vis frygt og bekymrede
miner fra spillerne op til kampen, og det var
tydeligt at mærke under oplæg såvel som
opvarmning. Vores oplæg fra trænerteamet
gik meget på, at spillerne skulle slette alt,
hvad der tidligere var sket imod dagens
modstandere og i stedet fokusere på, hvilken
opgave vi skulle på, og man må sige, at takket være dyb koncentration tog drengene
opgaven meget seriøs, og fra første fløjt var
vi klar. Efter et minut og en boldbesiddelse
på 100% i VB-favør stod det 1-0 på et mål
af Thomas Junge. Et mål, der skabtes bredt i
venstre side af banen, og vi turde spille gennem kæden på midten for dernæst at spille
modsatte kant, som første gang lagde bolden ind i panden på Junge, som fortjent hea102

dede os på 1-0.
De næste par minutter presser OB mere på
og får et hjørnespark, som ikke bliver farligt, og vores keeper Andreas Jungdal griber
bolden og sender Mikkel Geer Kraul af sted
på kanten, og han stormer fremad og fra sin
modstander, inden han sætter Kasper Sommer op til en afslutning, som Kasper sender
højt i det korte hjørne til 2-0.
Så efter 4 minutter stod det 2-0 til VB, og
OB var tydeligt mærket af vores hurtige spil
og selvfølgelig de to hurtige mål. Resten af
kampen stod der meget OB på, dog uden at
de var alt for farlige. De fik dog reduceret til
2-1, men tættere kom de ikke, og vi vandt en
meget vigtig kamp over en stærk modstander.
Denne kamp viste sig at være afgørende i
forhold til vores modstandere fra Haderslev
og Næsby under os i rækken. Facit blev da
også en sjetteplads med afstand ned til de
to bundhold.
Målsætningen har hele tiden været at blive i
rækken, og det lykkedes.
I pokalen spillede vi første kamp imod FC
Fredericia og vandt her 2-0 imod et hold, der
intet skabte, men levede på at skulle skabe
sensationen imod et større hold. Dette skete
ikke, og vi gik videre til næste runde, hvor
AGF kom til VB Parken En noget stærkere
modstander, og her fik vi igen en rigtig god
start ved at komme foran 1-0, men desværre
tabte vi fuldt fortjent 1-2 og var dermed ude
af DBU Pokalen.
En konklusion på efterårssæsonen må være,
at vi tit bliver mødt af modstandere, som er
fysisk større, end vi er. Her arbejdes der til
træningen netop på duelspillet og at turde
have bolden. Vi vil gerne være det hold, der
har bolden mest i kampen, og derfor måles
der med stopur på dette i hver kamp.
Vi er sikre på, at vores hårde arbejde omkring
netop duelspillet og ikke mindst at turde
have bolden vil bære frugt til forårssæsonen,
hvor vi allerede nu har træningskampe fastlagt mod stærke modstandere som HB Køge,
AGF, Viborg og Randers.
En stor tak til alle spillerne for en god indsats
igennem efteråret og tak til forældregruppen for hjælp med kørsel, frugt, kakao og
ikke mindst optagelse af vores kampe mm.
Dejligt med så stor opbakning til holdet og
drengene.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i
2017.
Allan Drost & Peter Flies

U15 drenge Vest 1 (født 2002) - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Herning Fremad
SUB Sønderborg
Horsens fS
OB
Esbjerg fB
Vejle B
Næsby BK
Haderslev FK

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
9
8
8
7
4
2
1

U
2
0
1
0
1
2
1
3

T
0
5
5
6
6
8
11
10

Score Point
49-7
38
36-31
27
35-28
25
39-26
24
30-23
22
23-33
14
19-54
7
12-41
6

U-14 Vest 2 forår (årgang 2002)
I foråret 2016 spillede drengene U-14 og blev
placeret som på en af de to pladser, der desværre betød, at der ikke skulle spilles Vest
2 som U-15 efter sommerferien. Drengene
gjorde ellers en god figur i foråret med tætte
kampe, som desværre ikke vippede over til
deres fordel. Holdet forsøgte sig med godt
fodboldspil, som stadig skal være i højsædet
for et VB-hold.

U-14 Drenge Vest 2 (2002) forår
Kampe, mål og point

1 FC Fredericia
2 FC Kolding Nord
3 Dalum IF
		
4 Vejle B

K
8
8
8
8

V
6
4
4
2

U
0
2
1
2

T
2
2
3
4

Score Point
31-10
18
20-21
14
8-11
13
11-18
8

U-15 drenge M (2002) efterår
Efteråret 2016, startede med træning i en
uge, inden holdet bestående af 16 mand
drog til Vildbjerg Cup. Her boede vi i firemandstelte tæt ved banerne. Dagene i Vildbjerg var givtige for det sociale sammenhold,
som truppen har. Uanset om man er stor eller
lille, er sammenholdet i højsædet hos drengene. Der var god opbakning til kampene
alle dage. Dette har der været gennem hele
efterårssæsonen.
Vildbjerg Cup:
Drengene tog af sted torsdag formiddag og
var klar til ”indmarch”, hvilket betød at gå
gennem Vildbjerg by. Hele byen bakkede op
ved at stå på fortovene hele vejen til Stadion. Det var en stor oplevelse. Holdleder Jette

sørgede for, at drengene opførte sig ordentligt…
Senere på førstedagen så vi kamp fra vores
egne pulje, da vores første kamp først var
fredag morgen.
Fredag, startede med vækning kl. 6, morgenmad kl. 6.30, kamp mod Vadmyra fra Norge.
Resultatet blev 7-0 til VB – drengene spillede en rigtig fin kamp, mod en modstander,
som ikke var klar kl. 8 om morgenen, hvilket
resultatet også indikerer…
Fredag kl.14.00 mødte vi endnu et norsk
hold, Vardeneset – resultat 3-1 til VB. Denne
kamp gik ikke så let som første, selvom drengene troede, at man ikke behøvede at gøre
så meget - vi havde jo lige vundet 7-0 over
et andet norsk hold...! Men her er det, som
fodbold også er – man skal ikke bare tro, at
der ikke skal ”arbejdes”, uanset modstander.
Vi kom bagud 1-0, og VB spillede ikke, som vi
gerne ville. I anden halvleg begyndte drengene at spille fodbold, altså udenom modstanderne, samt at bevæge sig, også efter
man havde afleveret bolden. Dette gjorde
forskellen, idet modstanderen fortsat gjorde
det, de var bedst til: spille fysisk. Men heldigvis vinder fodboldholdet, der vil og tør spille
sammen og arbejde for hinanden. Derfor får
drengene vendt kampen til deres fordel, og
derfor ender det med sejren på 3-1.
Fredag aften blev tredje kamp spillet, denne gang mod Jetsmark, som var et hold, vi
kunne sammenligne os med, for de ville også
spille fodbold. Kampen var tæt, og VB vandt
1-0.
Lørdag morgen blev der spillet puljefinale
mod endnu et dansk hold, Sundby Boldklub,
som i øvrigt havde set alle vores kampe og
beundrede den måde, vores drenge spillede
fodbold på. Vi spillede 1-1, hvilket var nok
for VB til at vinde puljen.
Lørdag aften skulle der så spilles kvartfinale
mod Sjørring, og drengene fra VB satte tingene på plads med en sejr på 6-1.
Semifinalen søndag mod tyske Breckendorfer blev endnu en kamp, hvor VB-drengene
spillede modstanderne ”ud af græstæppet”
og vandt en flot sejr på 4-0.
Syvende kamp på tre dage blev således finalen, og modstanderen var Høng. Finalen blev
præget af træthed fra begge sider. Det blev
en lige kamp, om end vi var det bedst spillende hold gennem kampen, men man kunne
godt fornemme, at det var en finale. Resultatet blev 2-1 til VB, og dermed var den store
pokal en realitet.
Udover kampene i dagene i Vildbjerg, havde
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U-15 M i Vildbjerg

holdet nogle gode dage sammen socialt.
Truppen, der var i Vildbjerg: Målmand Victor Magnus Jensen, Jonas Moos, Christoffer Simonsen, Lasse Kofoed, Kasper Lange,
Thomas Mollerup, Hans Høllsberg, Mikkel
Haugaard, Christian Skou, Emil Karger, Lucas
Nielsen, Nicolai Nørlund Hviid, Niklas Kjær
Kristensen, Kasper Sommer, Nicolai Thrane,
Thomas Junge og Kasper Sommersted.
Der skal lyde en STOR tak til Holdleder Jette
Moos, som sørgede for, at alt klappede i de
dage, samt til Brian Sommersted og Jan Mollerup.

U-15M i Vildbjerg
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Turneringen:
Efter en vellykket tur til Vildbjerg nærmede
turneringen sig.
Vi var i en Mesterrække-pulje sammen med
Hedensted, FC Horsens, Erritsø, Haderslev og
Notmark/Egen/Midtals, og vi skulle lægge ud
hjemme mod sidstnævnte fra Als.
Det bliver til en fortsættelse af det fine spil
fra Vildbjerg og modstanderen bliver sendt
retur med et nederlag på 5-0. Drømmestart
på turneringen, som er første skridt til at
kunne komme tilbage i Vest 2 i foråret 2017,
idet vi i Vejle Boldklub gerne vil være repræsenteret med et hold i den bedste og næst-

U-15M i Vildbjerg

U-15 M's sidste kamp i
Hjørring

U-15 M's sidste kamp i
Hjørring

bedste række i ungdomsrækkerne.
Anden kamp i turneringen er også hjemme,
denne gang mod FC Horsens, som ender 2-0
til VB. 2 kampe og maksimum point - baseret
på godt spil. Det lader til at drengene ikke
kan stoppes!!
Næste kamp er ude mod Hedensted, hvilket
altid er et hold, der gerne vil stikke en kæp i
hjulet på VB. Kampen starter med et hurtig
mål til os, inden der var gået et minut. Det
kan da ikke gå galt, eller kan det…?
Jo, Hedensted scorer fortjent til 1-1, 2-1 og
3-1, inden vi får pyntet til sidst med et mål til
slutresultatet 3-2.
Tredje kamp er igen ude, mod Erritsø. Her
føles det, som om VB ikke er på banen – de
spiller årets hidtil dårligste kamp – men ikke
nok med det, så mangler indstillingen og villigheden til at hjælpe hinanden. Det bliver
mere enkeltmandspræstationer, og det er
sjældent i fodbold, at det er nok, at én skal
”gøre det” – det er jo et holdspil. Derfor
ender resultatet med en fuldt fortjent sejr til
Erritsø på 2-0.
Vi får talt om de sidste par kampe, hvor vi
troede, at ”ingen kunne stoppe os”. Vi får
talt rigtig godt om, hvad der skal ændres

i forhold til de sidste to kampe, og jeg må
sige, at drengene efterfølgende forstod,
hvad der skulle til for at kommer tilbage på
sporet. Det første, vi skulle ændre, var, at vi
skulle spille fodbold igen (lade bolden arbejde), indstilling, løbevillighed. Som talt om så
gjort i næste kamp, som var hjemme mod
Haderslev. Vi spillede en god kamp og kom
foran 1-0, så var drengene tilbage igen. Dog
fik Haderslev et par gyldne minutter med
et mål til 1-1 og et til 1-2. Det var en hård
skæbne for drengene, da de resultatmæssigt
havde fortjent bedre. Men at tabe sådan en
kamp hører også til fodboldspillet, og det
kan drengene, forældre og trænere lære af.
Indstillingen og spillet var rigtig fint, og der
kan arbejdes videre i den retning.
Det var sidste kamp i første halvdel af sæsonen, og status var, at vi desværre var næstsidst og dermed ville være nedrykker til forårets turnering, hvis den placering holdt. Der
var langt til Vest 2! Om end der var langt, så
skulle vi gøre, hvad vi kunne for at fortsætte
fra Haderslev kampen med at lade bolden
køre rundt på VB-fødder – for det er irriterende som modstander at løbe efter bolden.
Anden halvdel af efterårssæsonen starter
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med en tur til Midtals, hvor vi er fremme
før hjemmeholdet og ikke kan komme ind
i omklædningsrummet… Men det er ikke
det, der efter kampen er i fokus! Det er, at
vi har vundet 2-0, og at træneren kom for
sent… Det koster – træneren må bøde med
en vand til holdet og de medrejsende efter
kampen…!
Spillet i kampen fungerer, og holdet arbejder godt sammen og for hinanden. Sejren er
fuldt fortjent, selvom Notmark/Egen/Midtals
har store chancer, som heldigvis bliver elimineret af en godt spillende Rasmus i målet.
Udviklingen i holdet fortsætter i den følgende kamp mod FC Horsens ude, og vi kan tage
en fortjent sejr med hjem til Vejle på 3-1. VB
er igen med i ræset om en oprykningsplads.
Der er kun et hold i puljen, der ikke kan nå at
rykke op, og det holdet fra Als.
Derfor går alle de øvrige hold en spændende
sæsonafslutning i møde.
VB’s hjemmekamp mod Hedensteds godt
spillende hold starter med et mål til Hedensted, som også forbliver det eneste mål i første halvleg. Snakken i halvlegen går på, at vi
skal tilbage på sporet fra de sidste kampe,
for vores første halvleg var ikke god. Drengene viser i anden halvleg, at fodboldkampe
kan vendes, og kampen ender med en vigtig
sejr på 2-1, og dermed får vi revanche fra sidste kamp Hedensted.
Næstsidste kamp bliver hjemme mod Erritsø,
som bliver en meget lige kamp. Kampen bliver afgjort på et straffespark til VB, som der
bliver scoret på, derfor ender kampen med
en sejr til VB på 1-0.
Allersidste kamp venter ude mod Haderslev.
Inden denne runde er VB’s U-15 M på førstepladsen, et point foran Haderslev. Derfor bliver kampen en finale, da ingen af de øvrige
hold længere kan nå at blive nr. 1.
Til kampen på en meget regnvåd dag var der
troppet ikke mindre end 50-60 vejlensere op
for at bakke drengene op til denne spændende kamp. Holdleder Jette havde sørget
for kaffe, saft og kage til alle. Tak til Jette og
alle fremmødte.
Nå, men kampen skulle jo også spilles.
Begge hold ved, hvad der er på spil. Kampen
starter med, at VB spiller på Haderslevs banehalvdel i 70-80% af tiden i første halvleg. Det
resulterer også i et mål til VB, som også bliver
halvlegens eneste. VB spiller rigtig godt, og
der kan ikke sættes mange fingre på hverken
spil, indstilling eller fokus.
I anden halvleg giver Haderslev bolden op,
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men det er VB, der scorer efter 10 sekunders
spil i anden halvleg, 2-0. Fantastisk start på
anden halvleg. Det bliver til endnu 2 mål og
dermed slutresultatet 4-0 til VB.
Dermed var oprykning til Vest 2 i foråret
2017 sikret. Efter kamp 5 i turneringen havde
ikke selv den største VB-optimist regnet med,
at alle kampe i anden halvdel blev vundet,
og vi dermed var klar til oprykning, 4 point
foran nr. 2. Meget flot indsats af drengene
og stort tillykke med oprykningen.
Drengene blev hyldet efter kampen af alle
de fremmødte, og der blev uddelt en medalje og en pokal til holdet.
Der skal herfra lyde en stor tak til holdlederne Jette Moos Pedersen, Trine Sommer og
Brian Sommersted for at have styr på alt det
praktiske omkring holdet.
Spillere der er blevet brugt i kampene:
Victor Magnus Jensen, Rasmus Villadsen
(begge målmænd), Niklas Kjær Kristensen,
Emil Karger, Lasse Kofoed, Kasper Sommersted, Christian Skou, Lasse Christensen, Mads
Emil Holm Hallenberg, Jonas Moos, Mikkel
Haugaard, Mikkel Christiansen, Thomas Junge, Nicolai Thrane, Magnus Ladekjær, Amro
El-Jechy, Eric Lascan, Kasper Lange, Mads
Eskildsen, Christoffer Simonsen, Andreas
Mogensen (U-14 målmand), Alen Merusic
(U-14), Niklas Dupont Sigtenborg (U-14),
Yannick Ebel (U-14), Frederik Winther Andersen (U-14), Alexander Sørensen (U-14).
Som det kan ses, har vi ”lånt” spillere fra
U-14-årgangen, grundet en del skader på
U-15. Her skal der lyde en stor ros til de spillere, der har deltaget og gjort en rigtig god
figur på holdet, tak for det! Også tak til Jesper, Christoffer og Jan (trænere på U-14).
Jørgen Thychosen
U15 Drenge Mester (2002) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B
Erritsø GIF
Haderslev FK
Hedensted IF
FC Horsens
Notmark/Egen/Midtals

K
10
10
10
10
10
10

V
7
5
5
5
3
1

U
0
2
2
1
2
1

T
3
3
3
4
5
8

Score Point
22- 9
21
23-14
17
22-18
17
25-16
16
13-17
11
6-37
4

U-15 drenge M
Bagest fra venstre: Amro El-Jechy, Eric Lascan, Lasse Christensen, Christian Skou, Lasse Kofoed, Mikkel Christiansen, Emil Karger, Christoffer Simonsen, Magnus Ladekjær, træner Jørgen Thychosen
Forrest fra venstre: Mads Emil Hallenberg Holm, Niklas Kjær Kristensen, Kasper Sommersted, Rasmus Villadsen, Viktor Magnus Jensen, Jonas Moos, Nikolaj Thrane, Mikkel Haugaard, Mads Eskildsen, Kasper Lange.

U-15 drenge 1 Vest
Bagest fra venstre: Træner Allan Drost, Magnus Ladekjær, Christoffer Graversgaard Simonsen, Thomas Junge, Victor Palmelund Jakobsen, Peter Spanggaard Ullum, Lucas Nielsen, Christian Maglehøj Skou, Mikkel
Geer Kraul, Christian Ø. Nielsen, assistenttræner Peter Flies
Forrest fra venstre: Mads Eskildsen, Hans Høllsberg, Nicolai Nørlund Hvid, Rasmus Villadsen, Andreas Kristoffer Jungdal, Kasper Sommer, Mikkel Kristensen, Kasper Lange, Thomas Mollerup Pedersen
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U-13 - U-14 Drenge
U-13 drenge (årgang 2003) forår

Efter jul skulle U-13 årgangen deltage i fem
forskellige turneringer, som indebar træningsturneringer og DBU turneringer.
Vanen tro tog vi i januar til elitestævnet i
Viborg, hvor vi skulle møde stærk modstand.
U-13 var i pulje med AGF, B93 og Silkeborg IF.
Med en sejr, en uafgjort og et nederlag blev
vi klar til den svære kamp om 3.-4. pladsen
mod FCK. Kampen blev desværre domineret
af et meget stærkt FCK- hold, og vi sluttede
derfor på en 4. plads i et godt stævne.
Den anden turnering, vi skulle deltage i, var
vores U-13 liga, som er en intern træningsturnering bestående af AGF, FCM, OB, VB, Horsens og EfB. En meget stærk turnering, som
gav nogle rigtig spændende og gode kampe
gennem foråret. Vi slutter rigtig stærkt og
ender på en delt førsteplads sammen mod
OB. Generelt spiller vi en masse gode kampe, hvor jeg vil fremhæve vores storsejr over

www.isabella.net
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FCM på 4-0 som en af de bedste kampe.
I DBU-regi deltog vi i pokalen og med 8
mandsholdene i Vest 1 og drenge 1. I pokalen mødte vi i kvartfinalen et stærkt Horsenshold, som vandt 3-2. På trods af spilovertaget
og mange store chancer lykkedes det os ikke
at vinde over den gule fare, men jeg var tilfreds med indsatsen.
I DBU-turneringen var begge 8 mandshold i
hver deres stærke pulje, og mange gode og
spændende kampe ventede forude. Begge
hold sluttede på en acceptabel placering som
henholdsvis nr. 4 og 2.
Den sidste turnering, jeg vil fremhæve, er
KIA Elite Cup i Esbjerg. I denne stærkt besatte turnering blev det til fire gode kampe,
dog med et lidt skuffende resultat. Vi taber
to kampe og formår derfor ikke at gå videre
til semifinalerne, hvilket jeg på forhånd havde forventet, vi skulle.

Jeg vil gerne sige tak til både drengene og
forældrene for en rigtig god halvsæson med
stor udvikling og mange gode kampe.
En tak skal lyde til Peter Flies, som hjalp de
sidste par måneder.
Anders Paulin
U-13 træner

U13 Drenge Vest 1 (2003) 8M - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Herning Fremad
Esbjerg fB
FC Skanderborg
Vejle B (1)
Kolding IF
Varde IF

K
10
10
10
10
10
10

V
10
5
5
3
3
0

U
0
2
1
2
1
2

T
0
3
4
5
6
8

Score Point
45-16
30
26-20
17
26-20
16
24-34
11
19-26
10
11-35
2

U13 Drenge 1 (2003) 8M - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Bredballe IF
Vejle B
Give/Thyregod
Jelling fS
FB Fodbold
EIF/NSG

K
10
10
10
10
10
10

V
10
8
6
3
1
0

U
0
0
0
1
2
1

T
0
2
4
6
7
9

Score Point
59-16
30
46-24
24
31-33
18
29-39
10
21-41
5
22-55
1

U-14 drenge (årgang 2003) efterår
U-14 startede ud med i juli måned at deltage
ved Iber Cup i Esbjerg.
Jeg som ny træner i klubben blev noget forskrækket. Vi startede med at tabe og virkede
som et hold / en årgang, der slet ikke ville
spille fodbold og da slet ikke for hinanden.
Det tog vi en lang snak om, hvor både spillerne og jeg blev klogere på hinanden. Vi har
ikke set os tilbage siden…!
Vi endte med at vinde Iber Cup’s B-slutspil og
på vejen både slå EfB og SønderjyskE.
Efterårets resultater har generelt været gode
for både vores første og vores andethold,
som begge ender 2’er i deres puljer (Vest 1
& Vest 2). Der var dog et enkelt stævne - desværre vores eget VB 125 års stævne - hvor
resultaterne svigtede, mest af alt fordi der
blevet prøvet et helt nyt spilsystem af.
I skrivende stund er der efter sommerferien
spillet 40 kampe i U-14.
Det er blevet til 25 sejre, 1 uafgjort og 14
nederlag.
Der er scoret 126 mål og lukket 87 mål ind.

Der er spillet over 2594 minutter.
Ja, vi keder os ikke…!
Vi er i rivende udvikling, hvor vi træner på
højt niveau, og hvor 33 drenge + prøvespillere giver den alt, hvad de har. Spillerne fra
vores andethold byder sig til på førsteholdet,
og der er stor konkurrence om alle pladser
på begge hold.
Når en ny træner skal runde den første
halvsæson af, er der mange tanker, der skal
gøres. Heldigvis er langt størstedelen af mine
tanker super positive, og jeg er meget glad
for at arbejde med så talentfulde VB-drenge.
En lille ting, som jeg dog har skullet vænne
mig til, er mængden af knap så kloge spørgsmål, og hvor pigeglade de her drenge egentlig er…
Jeg ser lyst på fremtiden og glæder mig til
at bidrage en smule til disse talentfulde spilleres videre udvikling, og hvem ved - måske
vinde en pokal eller to inden sommer…!
Svar fra 3 U-14 drenge (Carl Johan, Oliver og
Lasse) i bilen på vej til kamp:
Spørgsmål: ”Det bedste ved jeres træner Jesper…?”
”Han er god til at motivere og skabe gejst.”
”Han har styr på damerne.”
”Han har et megasejt skæg, måske han kunne blive VB’s egen havenisse…!”
Jesper Gejl Larsen

U14 Drenge Vest 1 (2003) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

OB
Vejle B
Kolding IF
Esbjerg fB
FC Skanderborg
MG & BK
Horsens fS
Næsby BK

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
10
5
5
5
4
4
3

U
0
0
3
3
3
3
2
2

T
2
4
6
6
6
7
8
9

Score Point
52-10
36
45-32
30
31-36
18
29-32
18
18-27
18
27-33
15
27-34
14
18-43
11

T
0
4
4
4
4
10

Score Point
59-8
28
35-25
18
41-23
16
30-37
12
36-35
12
11-84
0

U14 Drenge Vest 2 (2003) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Horsens fS
Vejle B
Bredballe IF
FC Fredericia
Gauerslund IF
IF Lyseng (2)

K
10
10
10
10
10
10

V
9
6
5
3
3
0

U
1
0
1
3
3
0
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Fra VB’s 125 års jubilæumsstævne

U-14 drenge
Bagest fra venstre: Christoffer Vandal, Jan Laursen, Christian Hoeltzermann, Tobias H. Jacobsen, Emil G.
Rossen, Jonathan Bro, Alexander Sørensen, Oliver P. Nielsen, Jonas H. Duedahl, Niklas D. Sigtenborg, Wahid
Faghir, Anders Jessen, træner Jesper Gejl
I midten fra venstre: Bjørn Ejlskov, Anes Omic, Elvis Fejzic, Edis Habibovic, Tarik Blagajcevic, Alen Merusic,
Frederik Mølgaard, Andreas Mogensen, Frederik Andersen, Sebastian Hansen
Forrest fra venstre: Vildan Subasic, Andreas Juhl, Noah Jochumsen, Victor Barisha, Yannick Ebel, Jens Bennedsen, Guy Maneekorn, Lasse Nielsen, Rasmus Winding, Lukas K. Nielsen, Carl-Johan Madsen
Fraværende: Batughan Öksum, Christian Gammelgaard
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U-13 Drenge
U-12 drenge (årgang 2004) forår

Den store oprustning på trænersiden, som
blev foretaget i efteråret 2015, begyndte så
småt at give gevinst. Trænerteamet bestående af hele fire kompetente trænere, Anders
& Camilla Schytz, Mikkel Antonsen og Thomas Graabæk, betød snart god fremgang
for spillerne. Træningsmængden og intensiteten var blevet ændret, og derudover blev
konkurrencen skærpet, da matchningen
med vores U-13- og U-12-hold bød på mange
gode udfordringer.
Vejle Boldklub var værter for en U-12 Eliteturnering på Balle Idrætsefterskole. Her skal
lyde en stor tak til Anders Schytz, Camilla
Schytz, Brian Jørgensen og Carsten Kjær, som
i samarbejde og med hjælp fra hele forældregruppen fik stablet et flot ministævne på
benene, hvor spillerne kunne blive matchet
mod de bedste hold i årgang 2004. Ved dette
stævne deltog Odense BK, FC København,
Hamburger SV, Kolding IF, FC Midtjylland,
AGF m.fl. Det blev nogle svære kampe, hvor
Vejle B-spillerne måtte erkende, at de var
overmatchede i mange af kampene. Dog
blev det til nogle flotte præstationer, hvor
bl.a. 2-2 kampen mod Hamburger SV må
fremhæves.
I foråret deltog vores U-12-hold ved flere
stævner. Heriblandt Gellerup Elite Cup, hvor
nogle talentfulde U-12-hold i årgang 2004
var samlet. Her blev det til nederlag både
mod Ikast FS og Sanderum, mens man slog
Silkeborg IF og Hobro IK. En god test for
drengene, hvor de fik vist, at fremgangen fra
2015 var fortsat.
Man deltog ligeledes ved Combi Cup, hvor
man på vejen igen slog Silkeborg IF, BK Frem
og OB. Specielt indendørsturneringen var en
opløftende oplevelse. Vejle Boldklub spillede
sprudlende fodbold og fik mange positive
tilråb, når de spillede deres meget underholdende kampe. Her blev det til en 1. plads
til det ene VB-hold i B-slutrunden (med det
unge trænertalent Mikkel Antonsen i spidsen for holdet) og en ærgerlig 2. plads til
det andet VB-hold i A-slutrunden, hvor man
måtte se sig slået 2-1 af Holstebro på et mål
i overtiden.
I DBU Jyllands bedste U-12-række var VBholdet flyvende. De mange hårde og svære
kampe havde modnet spillerne i sådan en
grad, at der blev præsteret, når det gjaldt.
Hedensted IF blev slået på egen bane med
5-1. Dette blev fulgt op med sejre over Hor-

sens Nord (9-0) og FC Skanderborg (8-0). Der
var hele tiden fokuspunkter for drengene,
så vi sikrede os, at vi hele tiden udviklede
spillerne, uanset om vi vandt eller tabte. De
udviklende kampe viste da også, at der kunne være udfald ind i mellem. Bl.a. tabte vi til
både Gauerslund, som generelt har præsteret utrolig flot med deres årgang 2004, og
til FC Skanderborg i vores returopgør. Udover
dette blev det til lutter sejre, og i den sidste
puljekamp blev Horsens FS slået med hele
12-3.

U-13 drenge (årgang 2004) efterår

Traditionen tro blev der ved overgangen til
U-13 skærpet konkurrence. Der var flere spillere til prøvetræning i sommerperioden, og
vi fik ligeledes tilgang af nogle KUV-spillere.
Der kom nye spillere fra bl.a. Vinding SF, Sole
IF, Bredballe IF, Hover IF, Vejle Kammeraterne og Juelsminde IF takket været et meget
stærkt klubsamarbejde.
Med mange nye spillere drog spillerne af
sted til Ibercup i Esbjerg, hvor man var kommet i en meget svær pulje. I denne pulje var
FC Midtjylland, Reading FC (ENG) og NF Academy (NOR) repræsenteret. Ligeledes var det
drengenes første smagsprøve på 11-mandsfodbold. Det blev til nogle store og markante
nederlag. Kampen mod Reading FC blev en
ganske opløftende affære på trods af, at
man tabte 0-3. Der var fremgang at spore. Vi
måtte se os slået af Silkeborg IF i kvartfinalen, hvor vi måtte indkassere et straffespark
og et rødt kort efter 10 minutter. En hæderlig præstation af drengene med en mand i
undertal.
I DBU Jylland-puljerne har vi deltaget med to
hold i den bedste række (Vest-rækken). Disse
hold var delt ”på forhånd” med spillere, som
trænerteamet havde placeret.
Vejle Boldklub (2) mødte stor modstand i
både Haderslev IK, der i modsætning til Vejle
B kun havde tilmeldt ét hold i den bedste
række, og Esbjerg fB, som ligeledes deltog
med deres stærkeste 8-mandshold. De meget
svære kampe gjorde, at Vejle B (2) måtte se
sig selv slutte på en 7. plads ud af 8 hold. Dog
med hele 15 point for 14 kampe, hvilket også
taler sit tydelige sprog for, at kampene var
tættere, end slutplaceringen viser.
Vejle Boldklub (1) mødte ligeledes god modstand, da man var kommet i pulje med Kolding IF, Gauerslund IF og Herning Fremad,
som alle var kendt for deres høje niveau og
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stærke årgang 2004. FC Fredericia blev slået
i første kamp med 3-1, herefter fulgte sejre
over Blåbjerg (8-0), EfB (5-4), hvorefter man
måtte se sig slået af Gauerslund IF med 4-2.
Herefter slog spillerne virkelig til og spillede
nogle flotte kampe – specielt mod Kolding IF,
som ikke tidligere var blevet slået, men som
man i denne sæson spillede 4-4 mod (efter at
have været bagud 3-0 ved halvleg) og slog
4-3 på hjemmebane. Dette betød, at Vejle
Boldklub (1) kunne se sig selv ende på en flot
2. plads i gruppen, da de tabte gruppefinalen til Herning Fremad i sidste kamp.
De flotte resultater og den store fremgang

for U-13-holdet betyder, at vi er repræsenteret med et hold i den absolut bedste række
i DBU Jylland-regi efter jul. Vi glæder os til
mange gode og svære udfordringer.
Tak for godt samarbejde og for den store
opbakning fra forældregruppen, som er i
absolut topklasse.

U13 Drenge Vest (2004) 8M - Efterår

U13 Drenge Vest (2004) 8M - Efterår

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Haderslev FK
Esbjerg fB (1)
FC Kolding Nord
Aabenraa BK
FC Sønderborg
KB/Dalby
Vejle B (2)
FC Fredericia (1)

Anders Østergaard Paulin
& Thomas Ballegaard Graabæk
U-13 trænere

Kampe, mål og point

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
8
8
6
5
5
1

U
4
1
1
1
1
0
0
0

T
0
4
5
5
7
9
9
13

Score Point
69-21
34
53-30
28
38-28
25
45-27
25
32-38
19
28-60
15
40-56
15
23-68
3

1
2
3
4
5
6
7
8

Herning Fremad (2)
Vejle B (1)
Kolding IF
Gauerslund IF
FC Fredericia (2)
AH IF
Blåbjerg
Esbjerg fB (2)

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
9
9
7
7
6
2
2

U
0
2
2
0
0
2
0
0

T
3
3
3
7
7
6
12
12

Score Point
70-34
33
52-30
29
63-24
29
37-25
21
48-44
21
33-35
20
15-78
6
23-71
6

U-13 drenge
Bagest fra venstre: Træner Thomas B. Graabæk, Villiam Skærlund, Mads Gude, Sune Linderoth, Marcus
Secher, Theis Eskildsen, Oliver Friis Dorph, Kasper Bode, Harun Cerimagic, Mourits Bisgaard, Noah Lauritzen,
træner Anders Paulin
Forrest fra venstre: Lukas Gabriel Sørensen, Tobias Jensen, Markus Esbensen, Ernest ”Nesti” Kurshumliu,
Mathias Kruse, Lucas Kobeissi, Daniel Malberg Pedersen, Mads Lauenstein, Mathias Kjær, Mikkel Skjellerup,
Zakarias Kok Vestergaard
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U-12 Drenge - og yngre
U-12 drenge årgang 2005

Efter en god vinterperiode med stor fokus
på futsal, der virkelig fremmer den tekniske
del af træningen, kom der atter græs (kunstgræs) under støvlerne i det tidlige forår.
Forårssæsonen bød på træning op til DBUturneringen, hvor U-11 A1 var blevet tilmeldt
i U-12 A rækken, og U-11 A2 i U-11 A rækken.
Med stor spænding om U-11 A1 kunne klare
sig mod de ældre U-12 drenge, startede de
op ganske suverænt. Bortset fra en enkelt
kamp endte det med lutter sejre, så det var
meget stærkt gået af drengene.
U-11 A2 endte midt i deres række, og havde
nogle meget lærerige kampe. De spillede
mod modstandernes A1-hold, så igen rigtig
godt gået.
Desuden bød foråret på diverse andre arrangementer, bl.a. var der lavet en fælles tur til
et stort stævne i København for A1 og A2,
hvilket var en fed oplevelse både sportsligt
og socialt.
På det sportslige plan vandt begge hold
deres indledende puljer ret så suverænt,
hvorefter det var mellempulje for A1 og finalepulje for A2.
A1 vandt igen deres mellempulje, og der
var virkelig kæmpe tro på, at de kunne gå
hele vejen. Desværre blev det et ufortjent
nederlag mod Lyngby i en knald-eller-faldkamp lige inden finaleslutspillet. Der var dog
kæmpe ros fra alle de store hold fra Kbh. til
måden, drengene spillede på og til deres tekniske spillestil.
A2 spillede nogle supergode finalekampe,
men endte desværre lige uden for medaljerne.
Lige før sommerferien sendte årgangen et
hold til Wunderelf Cup, og som forsvarende
mester skulle det vise sig at være en klog
beslutning.
Holdet gik fra sejr til sejr og endte med at
vinde det stærkt besatte elitestævne med
bl.a. AGF, OB og andre elitehold i helt suveræn stil - endda uden at lukke et eneste mål
ind!

En fed oplevelse at være med til et elitestævne med så mange andre VB-hold. Og ja
så selvfølgelig ekstra fedt, at drengene vandt
stævnet!
På de fem dage, stævnet varede, med indlogering i en gymnastikhal og kampe hver dag
mod dygtige modstandere fra Polen, Norge,
England, Portugal og DK, spillede drengene
meget flot bold.
Det hele endte med en kæmpe triumf, da
finalesejren blev sikret efter straffe mod
AGF, endda efter at have været nede med
0-2 tidligt i kampen. Så meget flot moral
at vende kampen, og ende med sejren og
kæmpe jubel! En oplevelse for livet, både for
spillere, deres forældre og med garanti også
for deres træner, der endda måtte stille op til
interview efterfølgende…
Stor tak til VB for en dejlig ekstra overraskelse, da der blev arrangeret en hyldest på Vejle
Stadion for den fornemme Iber Cup sejr, i
pausen i divisionskampen VB-Helsingør.
Med den store stævneskalp i bagagen var
holdet af B 93 inviteret til et stævne i København.
Det gik igen rigtig godt, og holdet kunne
atter hjem bringe et stort trofæ til VB Parken. Igen blev det til en flot stævnesejr, og
på rigtig godt spil.
Af andre stævner skal nævnes Harte Cup. VB
deltog med to hold i U-12 A rækken, og for
at det ikke skal være løgn, endte det med en
finale VB 1 - VB 2! Megaflot med en 1. og 2.
plads til stævnet.
Efterårssæsonen bød også på rigtig godt spil
af A2 og A3.
A2 var igen tilmeldt den højeste række, og
denne gang spillede de simpelthen så flot
bold, at de endte med en knusende sikker
sejr i rækken, foran modstandernes A1 hold.
Det samme gjorde A3. De endte også med en
sikker sejr i rækken og viste topteknisk spil klasser over deres modstandere.
Jesper Asp

I sommerferien var årgangen med en del
andre årgange fra VB tilmeldt den internationale turnering Iber Cup afholdt i Esbjerg.
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U-12 drenge
Bagest fra venstre: Benjamin Hedelund, Tobias Lisby, Eran Arikan, Rune Grønnemark, Tasal Rahmani, Victor
Vangsgaard, Lukas Henriksen, Maks Kristensen, Philip Rytter, Valdemar Kunckel-Hansen, Noah K. Lethenborg
Forrest fra venstre: Andreas Blaudzun, Lucas S. Nielsen, Alaudin Metkamberi, Mathias Dalgas, Malthe
Haahr, Jonathan Asp Jensen, Simon Aas, Mads Nørgaard, Izshawnne Tipa,
Forrest liggende: Emil Sommer

U-10 drenge (årgang 2006) forår

Næppe var nytåret skudt ind, før U-10-drengene drog mod Ikast og en dag i fællesskab
med Ikast FS med samtræning og kamp i Stadome. En god oplevelse, og samtidig blev der
trænet videre med 8:8 spillet, som i den sidste halvdel af U-10 stort set afløste 5:5 spillet.
Generelt blev vintermånederne brugt til
mange træningskampe og på at få spillet en
række nye spillere ind på holdet.
I foråret var vi placeret i den næstbedste
række i Young Guns League (det, som nu i
DBU-regi hedder Golden League), og det
skulle hurtigt vise sig, at VB-drengene var i
strækmarch op igennem fodboldrækkerne.
Al modstand blev fejet til side, og gruppen
blev vundet med maksimumpoints, og dermed bankede 2006-drengene også på døren
til selskabet med de dygtigste klubber i landet.
Den endelige blåstempling af de gode træningsindsatser og trupudvikling kom ved
Middelfart Sparekasse Cup i Hedensted i maj
måned. I stærkt selskab viste VB-drengene
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sig som et rigtigt vinderhold, hvor vi efter et
spændende gruppespil ryddede al modstand
af vejen med meget flotte præstationer i
semifinale og finale for til slut at kunne løfte
de store pokaler i triumf i A-rækken. En stor
dag for holdet og hele selvforståelsen om
det lange, seje projekt med at sammensætte
et konkurrencedygtigt 8-mandshold.
I juni måned blev det også til et besøg hos
vennerne i Engum til Engum Cup, og foråret
blev afsluttet med en 2. plads i A-rækken i
hjemlige omgivelser ved VB Cup.

U-11 drenge (årgang 2006) efterår

Sommerferien var endnu ikke slut for drengene, da vi sammen med klubbens U-12 - U-14
hold tog til det store internationale stævne,
Ibercup, i Esbjerg. Stævnet bød på en række
opgør mod såvel danske som udenlandske
hold. Klarest i erindringen står et 2-2 opgør
mod portugisiske Belanenses – en kamp hvor
der virkelig var damp på alle kedler. I kvartfinalen måtte vi strække våben til de senere
vindere af turneringen – Bristol fra England.

I august var der indplaceringsstævne til DBU
nye Golden League, hvor de 32 bedste hold
fra Jylland og Fyn mødes i grupper opdelt i
4 niveauer. Vi kvalificerede os til den bedste
gruppe, Platingruppen, og kvalificerede os
dermed til at møde en række meget dygtige
hold i løbet af efteråret.
August måned blev afsluttet med FC Horsens
Cup, og efter en meget sløv start på stævnet
spillede vi os op, slog AGF i kvartfinalen, Tjørring i semifinalen, SUB Sønderborg i finalen,
og kunne dermed for anden gang i 2016 løfte pokalerne som vinder af en stærkt besat
turnering.
Niels Hald Cup i starten af september blev
til gengæld et af de stævner, hvor marginalerne ikke var på vores side. Ét sølle mål skilte
os fra A-slutspillet – vi kommer tilbage med
smag på mere i 2017!

Et hæsblæsende kampprogram i september
i Golden League ledte til fine præstationer i
meget tætte kampe på højt niveau.
Som den største oplevelse i efteråret står dog
uden tvivl VB’s Jubilæumsturnering. Som en
del af turneringen havde vi 14 Hamburger
SV-drenge boende privat, og det gav nogle
nye sociale oplevelser for drengene og en
række sprogudfordringer for forældrene…
Selve turneringen bød på kampe fra allerøverste hylde, og en helt perfekt lørdag
blev afsluttet med en sejr på 3-2 over vores
gæster fra HSV, som senere fortjent vandt
turneringen. Forinden var OB og Lyngby blevet slået. Søndag løb vi dog ind i nederlag
til AGF og Brøndby og måtte derfor ”nøjes”
med en meget flot 3. plads.
Thomas Foged

VB’s U-11 drenge er vindere af FC Horsens Cup
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U-11 drenge
Bagest fra venstre: Holdleder Thomas Foged, cheftræner Peter Lund, Aleksander Meineche Jørgensen,
Baran Dennis Caliscan, Casper Kallestrup, Sahel Niazi, Benjamin Rønsholt Fransberg, ass.træner Mads Lykkegaard Have
Forrest fra venstre: David Korsbech, Frederik Hoff Duedahl, Oliver Rødtnes Kjær, Mads Foged, Gustav Nørregaard Knudsen, Sander Ravn og Bastian Nørregaard Knudsen
Fraværende: Tobias Lykkebak og Kristian Krejberg Jakobsen

2006-drengene vinder Hedensted Cup
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U-9 og U-10 drenge
(årgang 2007 og 2008)

Det er hermed tid til at gøre op med året
2016 for årgang 2007 og 2008. Det var dette
år, hvor tingene begyndte at gå op i en højere enhed for holdene. Før sommerferien har
vi deltaget i indtil flere stævner. Bl.a. Hedensted Cup, hvor vi stillede med hele fire hold
og havde en enormt hyggelig dag med masser af deltagende børn og forældre.
Vi gik derfra med 1. pladsen i A-rækken, 1.
pladsen i B-rækken og 3. pladsen i B-rækken.
Alle spillere fik pokaler, og holdene, der fik 1.
pladsen, fik kæmpestore pokaler med hjem,
som der vist nok blev holdt rigtig godt om
om natten, da der skulle soves.

Derudover har vi også deltaget i Harte Cup,
hvor B-holdet atter rendte med 1. pladsen.
Igen fik drengene en stor pokal, denne gang
en holdpokal, som vi ved sommerafslutningen fik mulighed for at placere i klubhuset.
Drengene fik mulighed for selv at vælge stedet og var meget stolte!
A-holdet fik mulighed for at prøve kræfter
mod nogle rigtig gode hold, da det danske
Barcelona-akademi afholdt et større stævne
i Billund. Drengene nåede semifinalen, men
tabte desværre mod et rigtig godt hold, som
de tidligere havde vundet over. Ærgerligt,
for de missede da muligheden for at spille
mod det danske Barcelona-akademis fodboldhold. De var dog klar igen ugen efter
med masser af gå-på-mod og med endnu en
erfaring i bagagen.
Og endelig, så var der sæsonafslutning med
VB Cup i VB Parken, hvor vi stillede med tre
hold. Ét A-hold og to B-hold. Det ene B-hold
nåede i finalepuljen, men kræfterne var
totalt opbrugte, da der opstod skader undervejs. Jeppes far, Bo, kæmpede ihærdigt med
at få kræfter tilbage i drengene igen, og
delte ud af slush ice, men lige meget hjalp
det. Modstanderne var for gode på dette
tidspunkt af dagen.
A-holdet fortsatte (selvfølgelig) deres gode
stime og vandt endnu engang.

Efter sommerferien har vi fået ganske stor
tilgang i vores spillertrup. Dags dato (14/112016) tæller spillertruppen 42 registrerede
fodboldspillere på årgangene 2007 og 2008,
og vi er dermed en stor flok, der trofast
møder op til de ugentlige træningssessioner.
Dette betyder, at vi har fået behov for ekstra
trænere. Før sommerferien forpligtede Bo og
Mujo sig til at hjælpe i den udstrækning, de
kunne (hvilket i praksis har vist sig stort set
hver gang), og efter sommerferien tiltrådte
Laura og Anne Sofie vores trænerteam. Det
har været en stor hjælp og har gjort, at vi er
i stand til at inddele spillerne i meget mindre
hold. Vi håber, det har hjulpet på træningen.
Anne Sofie og Laura har været et virkeligt
fint indspark. De kommer ind med sjov, spas
og alvor til træningen og ro til kampene.
Samtidig har de et langt højere teknisk
niveau end vi andre og kan derfor bidrage
med rigtig gode øvelser.

Samtidig er vi meget glade for den store
opbakning, vi har fået fra jer forældre, hvilket har gjort, at når vi lige manglede en
enkelt eller to ekstra trænere, så er I velvilligt sprunget ind og har udfyldt rollen over
forventning.
Det har givet os lidt udfordringer at være så
mange, og der har indimellem været nogle,
der skulle sidde ude i de forskellige runder.
Der er ikke noget, der irriterer os i trænerteamet mere, end når vi bliver nødt til at lade
drengene sidde over, når der nu er kamp i
weekenden, men det er ind imellem et vilkår.
Vi har prøvet at melde os til det, som nu har
kunnet lade sig gøre, men vi må undertiden
også erkende, at drengene har et næsten
umætteligt behov for at spille kampe. Hvis
vi kunne garantere kampe hver weekend,
tror jeg stadigvæk ikke, det var et problem
at finde spillere.
Indendørssæsonen er nu begyndt og har
udfordret os lidt, da vi ikke længere har de
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gode træningstider, men nu i stedet har træningstider, der egentlig ligger på samme tid,
som når drengene skal sove! Vi er glædeligt
overrasket over det store opbud af fodboldglade drenge til hver træning, selv når det
foregår så sent, og vi håber, vi kan leve op
til drengenes forventninger og stille deres
fodboldbehov.
Vi takker for et rigtig godt og fremgangsrigt
118

år 2016, og vi håber, vi kan fortsætte udviklingen og kan blive ved med at stimulere
drengenes fodboldglæde.
Trænerteamet
Laura, Anne Sofie, Bo, Mujo, Jess og Rune
v. Rune Sindahl

U-9 og U-10 drenge
Bagest fra venstre: Træner Jess Lippert Pjedsted, Nicolas Gammelgaard, Eman Subasic, Bilal Salem, Younes
Kassem, Yusuf Faghir, Zamir Alamyar, Mohammed Abboud, Andreas Sindahl, Yad Taha, Lauin Sharif, Oscar
Lauesen, Mikkel Hvilsom, Jakob Nygaard Krabbe, Jason Berg, træner Bo Hansen
I midten fra venstre: Træner Rune Sindahl, Josef Jacobsen, Christian Borgholm, Aulon Jahija, Gustav Johnsen, Hjalte Michelsen, Jens Reintoft, Lawand Sharif, Aske Krogh, Julian Axelsen, Marcus Lippert Pjedsted,
Husein Al-Hirz, Gustav Madsen, Mads Gammelgaard, træner Laura Myrtue Petersen
Forrest fra venstre: Træner Anne Sofie Neujahr Madsen, Gustav Balle Jensen, Oskar Løkkebø Hassø, Elias
Svingel, Villads Risberg, Alexander Andersen, David Høybye Mortensen, Laurits Sørensen, Emil Struntze
Ørhede, Phillip Simoni, Jeppe Voss Hansen, Mehdi Muhdawi, Lynge Carlsson, træner Mujo Subasic

Restaurant – Konferencelokaler - Selskabslokaler - Diner Transportable

Leverandør til VB
75 moderne værelser med bad, telefon, tv og canal+
Selskabslokaler op til 225 personer
Valdemar Poulsensvej 4 · 7100 Vejle · Tlf. 75 82 08 33 · Fax 75 72 13 26
www.hotel-hedegaarden.dk · E-mail: hotel@hotel-hedegaarden.dk
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U-7 og U-8 drenge
(årgang 2009 og 2010)

Årgang 2009 (U-8) og 2010 (U-7) har i 2016
gennemgået en stor udvikling.
U-7 har fået deres ”eget” hold. De startede
sæsonen sammen med 2009’erne, og de har
gjort det rigtig godt, med mange fine kampe
til følge.
De træner stadig en stor del af tiden med
”de store drenge” fra U-8, hvilket de har klaret til UG med kryds og slange.
Der er ikke gået fightere tabt i dem, for der
bliver allerede nu kæmpet for hver en centimeter til både træning og kamp. (Medmindre der altså lige er et F16 fly på himlen som
er vigtigere…)
U-8 er vokset kraftigt i år. Årgangen har i
lang tid haft ca. 10 spillere, men er i 2016
vokset til ca. 20.
Selv om det er en lille smule vanskeligere at
holde styr på sækken af lopper efter vok-

Stolte trætte drenge, med medaljehøsten om halsen

Fuld fart på til stævne i Rårup
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seværket, så er det en fornøjelse at have så
mange glade drenge til træning.
U-8 skiftede efter sommerferien fra 3 mands
til 5 mands bold, og det krævede lige lidt tilvænning. Der skulle både trænes målmand,
og der skulle dækkes en væsentlig større
bane, end drengene var vant til.
Det tog dog ikke lang tid, så havde de ret
godt styr på det, og det blev til en masse
jævnbyrdige kampe, både i DBU-turneringen
og til bl.a. Safari Cup i Givskud.
Alt i alt har det været et rigtig godt 2016 for
drengene, som har udviklet sig meget, så det
bliver et spændende 2017, vi går i møde med
de to årgange.
Brian Stjernholm

Helt klar til start!

Kvinder
3F Ligaen forår

3F holdet startede foråret op med tre testkampe, inden det gik løs med de sidste puljekampe og efterfølgende slutspil.
Til første testkamp havde holdet besøg af
ASA fra Århus, som ligesom os spillede i
bedste række. Kampen blev spillet på Vejle
Idrætsefterskole, og kampen bød på to
debutanter for hjemmeholdet. Den dengang
kun 14-årige Cecilie Christensen fik chancen
for at bevise sit talent, og derudover havde
Fatima El-Foul debut i den røde trøje. Taget
i betragtning at holdet manglede 5-6 spillere fra den normale startopstilling, spillede
pigerne en flot kamp og vandt med 3-0.
Næste test var mod et Hedensted drengehold. Her vandt drengene med deres fysiske
overlegenhed, dog spillede kvinderne en
godkendt kamp.
Tredje og sidste test inden turneringen var
mod Skovbakken. Vi kom foran på et mål af
Marika Skov, men vi måtte til slut se os besejret med 2-1. Nu var vi så klar til turneringsstart med lidt kampe i benene efter vinterpausen.
Grundspillet
I de sidste to kampe i grundspillet var vi oppe
imod OB og Fortuna Hjørring. Det blev til to
nederlag på hhv. 0-2 og 0-5. Trods mange
chancer til de røde, måtte vi lægge ryg til et
to-måls nederlag til OB. Og hvad kan man
sige om Fortuna-kampen: Fortuna er bare i

en klasse for sig selv, så selvom 0-5 måske var
lige i overkanten, så kunne man ikke sige så
meget til det.
Slutspillet
For første gang var VB’s kvinder i medaljeslutspillet! Og da holdet så tilmed fik point
i den målløse, lidt uskønne premierekamp i
Skovbakken, var det et flok glade kvinder og
trænere, der kom hjem til Vejle.
Derefter løb holdet ind i endnu et stort (0-5)
nederlag til Fortuna. I næste kamp var modstanderne Brøndby IF. Og overraskelsen samt
glæden var stor, da holdet fra Vestegnen
måtte nøjes med 1-1 i VB Parken. Ligeledes
fik vi uafgjort mod OB.
De næste 4 kampe indkasserede holdet desværre lige så mange nederlag, inden der til
kom et uafgjort resultat mod OB.
Sidste kamp i slutspillet var imod Kolding Q,
og her løb holdet ind i endnu et nederlag –
koldingenserne derimod kunne fejre deres
bronzemedaljer.
Opsummering
Efter de 10 kampe i slutspillet landede VB
på en samlet 6. plads. Alligevel kan klubben
være stolte af holdet, som i foråret udviste
stor kampgejst og en stor vilje og iver på træningsbanen.
Vejle Boldklub var repræsenteret på en U-23
landsholdssamling. To spillere var udtaget: Fatima El-Foul og Christina Fensbæk.
Fensbæk har aldrig været omkring noget

Kolding Q med bronzemedaljer om halsen sæsonen 2015-16
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Resultater slutspillet:
Skovbakken – Vejle B
Vejle B - Fortuna Hjørring
Vejle B – Brøndby
OB – Vejle B		
KoldingQ – Vejle B
Fortuna Hjørring – Vejle B
Vejle B – Skovbakken
Brøndby – Vejle B
Vejle B – OB		
Vejle B – KoldingQ

0-0
0-5
1-1
1-1
1-0
6-0
1-2
3-0
1-1
0-3

Slutspil 3F (2016)
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Fortuna Hjørring
Brøndby
KoldingQ
Skovbakken
OB
Vejle

K
10
10
10
10
10
10

V
9
7
3
1
2
0

U
0
2
3
4
3
4

T
1
1
4
5
5
6

Score Point
45-10
45
23-9
40
13-23
24
8-26
20
12-14
18
4-23
10

(Holdene fik halveret deres pointtal fra grundspillet)

3F Ligaen efterår
Katrine Fensbæk i flot stil. Fensbæk var i april til
U-23 landsholdssamling. Flot cadeau til offensivpigen

U-landshold før, så for hende var det en stor
oplevelse og anerkendelse af hendes evner
på banen at blive udtaget.
Teamet omkring holdet har haft nogle store
oplevelser med holdet i foråret. Tak for det
fra os alle.
På vegne af teamet
Anne Østergaard Thomsen

3F Ligaen 2015/16 (2016)
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Fortuna Hjørring
Brøndby
Skovbakken
KoldingQ
OB
Vejle
BSF
ASA, Aarhus
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K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
7
7
5
3
1
0

U
3
3
5
3
3
3
3
1

T
0
1
2
4
6
8
10
13

Score Point
44-8
36
60-8
33
22-20
26
29-15
24
29-18
18
12-31 12
8-52
6
6-58
1

14.08.16 Fortuna -VB 6-0 (4-0)
Det blev en dårlig premiere for VB, der fik en
alvorlig fodboldlektion af mestrene fra Hjørring. De rødblusede formåede ikke at drille
hjemmeholdet det mindste, og det var derfor fuldt fortjent, at sejren blev så stor!
Hjemmeholdet nettede tre gange de første
13 minutter, så det blev en slem svær start for
VB, der måtte forsvare sig kampen igennem.
I flere perioder formåede VB dog at holde
hjemmeholdet fra scoringer, men der var
altså ikke meget, de kunne stille op, når Fortuna bragede fremad.
Gæsterne havde ikke mange offensive aktioner - set over hele kampen havde holdet to
hjørnespark og Amalie Thestrup en enkelt
friløber, men afslutningen blev reddet med
en benparade.
20.08.16 VB – Brøndby 0-6 (0-2)
Kampen mod Brøndby blev lige så svær som
forventet og frygtet. Allerede fra start kom
hjemmeholdet under stort pres, men forsvarede sig ganske godt og fik afvist gæsternes
angreb. Lige indtil minut 15, hvor Nanna
Christiansen nettede til 0-1.
I den efterfølgende periode lykkedes det
hjemmeholdet at få skubbet spillet og duellerne lidt længere frem på banen uden rigtig
at få gang i eget spil.

Louise Bendtsen forsøger at bremse Katrine Veje, mens Louise Helstrup ser til. Målet vogtes af VB's unge
Katrine Kleven. Brøndby giver VB et tennisæg...

Efter godt en halv time var Nanna Christiansen igen på pletten og øgede til 0-2 uden
chance for 15-årige Katrine Kleven i Vejle
målet.
Anden halvleg blev et mareridt fra første
fløjt. Efter blot to minutter kunne den tidligere Vejle spiller, Fatima El-Foul, first-time et
indlæg i nettet til 0-3.
Og sådan forløb resten af halvlegen – hjemmeholdet blev skilt ad i defensiven, og
gæsterne nettede i alt 4 gange og havde
derudover en del nærgående forsøg. En
ordentlig lussing på 0-6, hvor især gæsternes
Katrine Veje og Nanna Christiansen gjorde
ondt på defensiven.
27.08.16 KoldingQ - VB 2-0 (1-0)
Det blev ikke ligefrem en drømmestart for
vejlenserne, der efter blot 2,40 min. skulle
fiske bolden ud af eget net. VB'erne blev
simpelthen fanget for langt fremme, og så
var en bold i dybden pludselig omsat til mål.
Kampen var som sådan ret lige, men initiativet var overladt til hjemmeholdet i en tam og
chancefattig 1. halvleg.
Anden halvleg blev en anderledes forestilling. Der var tempo, vilje og en synlig gejst,
og nu var det VB'erne, der havde et fint overtag.
I de døende minutter kom dog scoringen til
2-0, der var en gentagelse af det første via en
dybdebold på et højtstående forsvar.
Natascha Brandt og Molli Plasmann blev
efter kampen fremhævet af cheftræner Jesper Søgård, der i øvrigt roste hele holdet for

anden halvlegs præstation.
31.08.16 Varde - VB 1-2 (0-0)
Endelig en sejr!
Det var et lettet og glad Vejle-mandskab, der
kunne fejre sin første sejr efter 4. runde af
3F Ligaen. Modsat de tre første runder, hvor
sidste års guld-, sølv- og bronzevindere var
på programmet, var denne onsdag aften en
hel anden fodboldoplevelse.
Vejlenserne var totalt dominerende gennem hele 1. halvleg og havde muligheden
for både at score og lukke kampen på de 3-4
kæmpe chancer, der bød sig. Hjemmeholdet
truede på omstillinger, men kom ikke til forsøg i kampens første 45 minutter. Desuden
havde VB's bageste geled et godt tag på
de hurtige vestjyder, især anfører Charlotte
Sørensen var stærk i defensiven. Foran hende var unge Molli Plasmann en ægte kriger
både i det offensive og defensive.
Trods fortsat dominans i 2. halvleg kom Varde alligevel først på måltavlen med et brag
af et mål, der fra godt 15 meter blev kanoneret op i målhjørnet. Og så stod der 1-0.
Små 10 min. senere blev VB's Karen Holmgaard nedlagt i Vardes målfelt, og anfører
Charlotte Sørensen kunne sikkert udligne til
1-1 på straffespark.
Kort tid efter var rutinerede Eva Vester på
pletten foran hjemmeholdets mål, og hun
nettede til 1-2 på glimrende assist fra Amalie
Thestrup!
Cheftræner Jesper Søgård kårede Molli Plasmann til banens bedste!
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03.09.16 BSF – VB 1-1 (0-0)
Det blev til et enkelt point i Ballerup mod
dygtige modstandere med høj kvalitet, der
også var mest på bolden. Vejle var godt
organiseret, og Louise Helstrup og Charlotte
Sørensen i bagkæden efterlod intet bagrum
til hjemmeholdet, der måtte over kanterne
for at komme til muligheder. Men Katrine
Beck i VB-målet havde gode, sikre indgreb på
indlæg, og i det hele taget var VB’erne bare
stærke i defensiven.
I den anden ende var gæsterne farlige på rigtig mange omstillinger, der dog ikke gav lige
så mange chancer. På den centrale midtbane
var Christina Fensbæk tilbage efter en skadesperiode, og hun leverede sit hidtil bedste i
år! Fremme var en hårdtarbejdende og boldfast Amalie Thestrup også særdeles velspillende med mange gode aktioner.
Molli Plasmann eksekverede sikkert til 0-1
efter fornem assist fra Laura Nyrup på en af
de mange omstillinger. Desværre fik hjemmeholdet udlignet et lille kvarters tid senere,
men resultatet 1-1 var helt fair i en ret chancefattig kamp.
Desuden var der debut til VB’s purunge og
talentfulde Cecilie Christensen på bare 15 år
og fire dage. Tillykke Cecilie.
24.09.16 VB – Odense Q 0-0
Holdet havde nogle fine kombinationer, men
alligevel var det gæsterne, der fik den første
mulighed for at komme på måltavlen. Sådan
gik det heldigvis ikke. Og flere gange i de
første 45 minutter havde VB selv chancer for
at komme til en føring, men man må erkende, at skarpheden ikke var til stede i dag.
Efter pausen kom Odense Q mere med i kampen, og de havde da også et par giftige forsøg.
Selvom vi havde en giga-chance blot 2 minutter før tid, måtte vi dog nøjes med 0-0 i en
kamp, hvor vi måske burde have høstet alle
point, hvis vi havde udnyttet vores chancer.
01.10.16 VB – Fortuna Hjørring 0-1 (0-0)
Kun i tre ud af de 13 kampe har VB’erne formået at drille Fortuna, og dem husker man
tydeligt! En af de kampe var i går lørdag d.
1. oktober 2016.
Ikke for det polerede og flotte fodboldspil på
Vejle Stadion, for det var der ikke meget af
i kampens i alt 95 minutter. For hjemmeholdets vedkommende var der benhård fight,
god organisation og en kæmpe vilje til at
ofre sig for hinanden. Men spillerne vil mest
af alt huske, at gæsterne nettede til slutresultatet 0-1, da der var spillet 94 lange minutter, og at hjemmeholdets Christina Fensbæk
124

var rigtig tæt på at udligne i minut 95, lige
inden dommeren fløjtede af…
08.10.16 Brøndby – VB 4-0 (2-0)
VB’erne ramte ikke samme niveau som mod
Fortuna Hjørring i sidste weekend, og holdet
fra Vestegnen var bare der, hvor de skulle
være. Således blev kampen også et godt billede af forskellen på top og bund – hjemmeholdet var bedre i alle spillets facetter.
De rødblusede spillede ikke nogen god første halvleg, men var holdet gået til pause
bagud med en enkelt, så havde man stadig
været med i kampen. Men Brøndby nettede
få minutter inden halvleg til 2-0, og igen til
3-0 ganske få minutter ind i 2. halvleg, og så
var det ret meget op ad bakke.
Trods den halvdårlige dag på kontoret, så var
der roser til VB’s Karen Holmgaard, Louise
Helstrup og Charlotte Sørensen i defensiven.
Også Katrine Beck i målet gjorde fin figur i
en kamp, hvor hjemmeholdet producerede i
nærheden af 15 chancer.
15.10.16 VB – KoldingQ 0-2 (0-2)
I silende regn og blæst dannede Gl. Vejle Stadion i Nørreskoven ramme om denne våde
lørdagskamp.
En rigtig sløj 1. halvleg gav gæsterne et alt
for stort spilovertag, og målet til 0-1 kom
efter et lille kvarters spil på et langskud.
Hjemmeholdet fandt aldrig rigtigt rytmen de
første 45 min, og KoldingQ øgede alt for let
til 0-2 efter 24 min.
I anden halvleg kom et forandret hjemmehold på banen, og bortset fra et brændt
straffe af Kolding efter en times spil, havde
gæsterne ikke et skud på mål i resten af
kampen. Men vejlenserne manglede kvalitet i afslutningsdelen, og 3-4 kæmpe store
chancer blev misbrugt, bl.a. et stolpeskud og
en redning af Kolding på målstregen. Ros til
Amalie Thestrup og Christina Fensbæk for
gode offensive aktioner.
29.10.16 VB – Varde 2-1 (1-1)
Så kom sejren endelig for de rødblusede på
hjemmebanen i Nørreskoven. Resultatet er
egentlig misvisende, for det var reelt set spil
mod ét mål i dagens bundopgør i 3F Ligaen.
VB’erne sad tungt på kampen fra start, der
ikke blev nogen velspillet og poleret forestilling. Til gengæld var der underholdning for
alle pengene med et hidtil uset antal brændte chancer af direktør-slagsen for hjemmeholdets vedkommende!
Derfor var det også en kold dukkert, da Vardes lynhurtige Frida Petersen pludselig bragte gæsterne i front på en omstilling efter 35
minutter. Heldigvis kom udligningen hurtigt

12.11.16 VB – BSF 0-1 (0-0)
Første halvleg bød på få chancer; Laura
Nyrup kom tæt på for hjemmeholdet efter et
lille kvarter, men forsøget gik lige forbi venstre opstander. Efterfølgende burde de rødblusede have fået straffespark, da BSF lavede
en knap så diskret håndparade i eget målfelt,
men dommerens fløjte var tavs. fter pausen
skete der mere i den offensive del. VB’s Charlotte Sørensen headede på overliggeren
efter hjørnespark. Katrine Beck måtte fuldt
udstrakt i kunstgræsset på VIES og redde til
hjørne efter en nærgående afslutning fra
gæsterne. VB havde flere gode muligheder,
men blev først rigtig farlige i kampen sidste
15-20 min. To gange yderligere ramte skudforsøgene overliggeren, og en friløber blev
ikke til en afslutning. Så da gæsterne nettede på frispark med få minutter igen, og sikrede sig en plads i slutspillet, var det som en
iskold spand vand i hovedet på en i forvejen
pivkold november-lørdag. Louise Bendtsen
spillede sin kamp nr. 100 for VB i lørdagens
opgør mod BSF.

Cecilie Christensen i 2-1 sejren over Varde

efter, da VB’s Amalie Thestrup endelig fik
scoret sit første Liga-mål i den røde trøje til
pausestillingen 1-1. Desværre måtte Vejles
Louise Helstrup udgå med en skade efter små
20 min. spil.
Selvom hjemmeholdet pressede hårdt på
efter pausen, så lykkedes det kun at nette
én gang trods mange, store chancer. Efter en
times spil blev Karen Holmgaard noteret for
en fin scoring til slutresultatet 2-1 efter flad
indlæg fra kanten.
06.11.16 Skovbakken – VB 0-0
Søndagens opgør endte med pointdeling
i en blæsende, kold og chancefattig kamp.
Katrine Beck i VB målet havde ikke én eneste
redning og var stort set arbejdsløs i kampens
90 minutter. Hjemmeholdet var mest på bolden i 1. halvleg, hvor den kraftige medvind
gav dem et lille spilmæssigt overtag, uden at
de kom til muligheder. VB’erne havde dog
godt styr på defensiven og generelt også på
kampen, og fremme var Amalie Thestrup og
Christina Fensbæk en trussel for hjemmeholdet. Fensbæk havde kampens to største
skudforsøg, men kynismen manglede, og
forsøgene blev let afværget af hjemmeholdets keeper.

Anfører Charlotte Sørensen fører bolden op i hjemmekampen mod BSF. Natascha Brandt vil gerne
have bolden…
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ste mange år, hvad enten det har heddet 1.
division, kvalifikationsspil eller de seneste to
sæsoner – slutspil. Denne kamp ovenikøbet
uden de rutinerede forsvarsklipper, Louise
Helstrup og Louise Bendtsen, der ikke kunne
nå at blive deres skader kvit.
Og med kniven for struben snuppede de
rødblusede altså alle tre pinde i Odense, da
Amalie Thestrup blev kampafgørende og
stod for kampens eneste scoring med en rap
fod på et veleksekveret hjørnespark efter
godt et kvarters spil.
Da slutfløjtet lød efter 94 minutter brød hele
VB-lejren ud i vild jubel. ”Vi gjorde det! Vi
kvalificerede os til sluspillet med kun 7 scoringer i 14 kampe.”
Rikke Egsgaard
Målmandstræner Søren Jensen med talentfulde
Katrine Kleven

19.11.16 Odense Q – VB 0-1 (0-1)
Presset på VB’erne i grundspillets sidste kamp
var ikke til at tage fejl af. Kun en sejr ville
tælle, for med de tre point ville de rødblusede lige nøjagtigt kravle op over den vigtige
streg i tabellen og tage den sidste slutspilsplads ud af hænderne på odenseanerne.
For VB’s bedste kvinder var det scenarie ikke
uvant, for de har prøvet det rigtig mange
gange. Faktisk hver eneste sæson de sene-

3F Ligaen 2016/17 Efterår - Grundspil
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Brøndby
Fortuna Hjørring
KoldingQ
Skovbakken
BSF
Vejle
Odense Q
Varde

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
13
12
8
7
4
3
3
0

U
1
1
0
2
2
3
2
1

T
0
1
6
5
8
8
9
13

Score Point
56-5
40
52-13
37
23-17
24
23-20
23
15-28
14
7-29
12
20-27
11
9-66
1

Holdlederne Steen Madsen og Ronni Nielsen, ass.træner Kristine Nissen og cheftræner Jesper Søgaard
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3F
Bagest fra venstre: Karen Holmgaard, Molli Plasmann, Louise Ørsted Bendtsen, Charlotte Sørensen, Christina Ravn, Louise Helstrup, Sara Holmgaard
Forrest fra venstre: Cecilie Christensen, Amalie Thestrup, Marika Skov, Mille Fløe, Katrine Ingeman Beck,
Christina Fensbæk, Natascha Kidan Brandt, Laura Lund Nyrup.
Fraværende: Rana Ziraki

VI MANDS PDÆKKER DET L KALE

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

127

Serie 1 kvinder forår

Det blev et glimrende forår for kvindernes
andethold.
Vi var efter oprykningen i efteråret spændte
på, hvorvidt vi kunne klare udfordringen
i den højere række, og træningskampene
viste den gamle svaghed – en byge af afbud,
som viste, at prioriteringen af fodbold stadig
var lav. Vi havde således mere end svært ved
at stille hold i de fire testkampe, det blev til,
og måtte på lånemarkedet i Bredballe – ja,
mod FCH endda hos modstanderne (!) – for
at kunne stille hold, så det tegnede ikke
lovende.
Det blev til nederlag 0-3 mod Vejlby og 1-2
mod FC Horsens U-17, mens det blev til sejre
2-1 over AIA/Tranbjerg og 3-1 over Horsens
Freja.
Men da konkurrencen i truppen skærpedes –
dels pga. tilgang, del pga. det fine samarbejde med 3F, som i de fleste kampe afgav 2-3
spillere – ja, så forsvandt afbuddene næsten
som dug for solen. Der er ikke noget som
kamp om pladserne, der pludselig kan rykke
fodbold op foran en biograftur med veninden... Samtidig var det nu de mere dedikerede spillere, som kom til at udgøre grundstammen på holdet.
Vist var der en mindre afgang efter efteråret,
men til gengæld var der også stærk tilgang.
Louise Stald kom tilbage fra BIF, Maja Bjørg
Sørensen fandt tilbage til VB efter bl.a. efterskoleophold, Signe Bremerstent kom til fra
Raarup, Asmaa Aziz fra VSF, og endelig fandt
den gamle 3F kæmpe Kathrine Terp støvlerne frem igen. Dertil kom som sagt enkelte
3F spillere, der trængte til kamptræning – jo,
vi var stærkt kørende. Holdet viste klart det
bedste spil, siden andetholdet blev genoplivet i sommeren 2012.
Det viste sig da også hurtigt, at vi ikke alene
ville kunne begå os i rækken, men også komme til at spille med om oprykning. Her viste
Vinding sig dog en anelse for stærk. Vi tabte
hjemmekampen mod lokalrivalerne 0-3,
mens det blev 1-1 i den omvendte kamp på
den sydlige side af fjorden. Herudover blev
det til et dumt og unødvendigt pointtab i 3-3
kampen ved Højer Sluse…
Sæsonen fik en trist og ubehagelig slutning.
På vej til den sidste betydningsløse kamp i
Hviding forulykkede en af bilerne, og alle
fem piger måtte en tur omkring skadestuen.
Heldigvis var ingen kommet noget alvorligt
til, men det var selvfølgelig en stærkt cho128

kerende oplevelse for alle. Kampen i Hviding
kunne naturligvis ikke gennemføres.
Resultater:
VB – Esbjerg fB		
VB – VFC			
VB – Højer/Bredebro
VB – Vinding SF		
VB – Hviding		

5-2
6-1
3-3
0-3
6-0

5-0
2-0
7-1
1-1
UHT

31 spillere blev anvendt i de 13 spillede kampe – heraf dog adskillige lånespillere i træningskampene.
Louise Stald og Simone Bavnsgaard spillede
alle 13 kampe, Frida Møller, Anne le Fevre og
Camilla Eirdorf var med i 12, Asmaa Aziz og
Signe Bremerstent spillede 11 kampe, Malene Knipschildt 10.
Camilla Eirdorf blev topscorer med 10 mål,
Marika Skov og Louise Stald lavede hver 7,
Asmaa Aziz 5, Signe Bremerstent og Malene
Knipschildt hver 3, Cecilie Bagge 2, mens
Anne le Fevre, Simone Bavnsgaard, Rana
Ziraki og Trine Seistrup hver tegnede sig for
en enkelt fuldtræffer.
Ole Kristensen
Kvinder Serie 1 - Forår 2016
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vinding SF
Vejle B
Hviding IF
Vejle FC
Højer/Bredebro/Tønder
Esbjerg fB

K
10
10
10
10
10
10

V
8
6
4
3
3
0

U
2
2
1
3
2
2

Kvinder syvmands forår

T
0
2
5
4
5
8

Score Point
28-8
26
35-14
20
19-20
13
8-16
12
16-19
11
7-36
2

Det stod hurtigt klart, at vi med medlemstilgangen henover vinteren kunne tilmelde et
7-mandshold. Det blev en pose lidt blandede
bolsjer, hvor facit blev en fjerdeplads.
Holdet lagde stærkt ud med store sejre i de
første to kampe, og også tredje kamp gav
point, da Natasha Mejlby udlignede til 2-2 i
de sidste sekunder mod Thyregod i et spændende opgør i et ganske forskrækkeligt vejrlig i VB Parken.
Efter en slem øretæve mod Bredballe kom
VB-pigerne tilbage på sporet med en 5-2 sejr
over Løsning, hvilket dog skulle vise sig at blive forårets sidste sejr. Holdet havde skiftende
opstillinger, så nogen sammentømret enhed
kunne der ikke være tale om, men det største
problem i de sidste kampe var den manglende skarphed - den ene oplagte chance efter

den anden blev misbrugt.
Holdet sluttede af med at spille 2-2 i Løsning
i en match, hvor der også var chancer til at
vinde adskillige fodboldkampe.
Holdet anvendte 19 spillere i de ni afviklede
kampe. Frida Møller og Natasha Vesterdal
var med i dem alle, Henriette Rohde Andersen spillede otte og Louise Nordhejm og
Camilla Laursen hver syv.
Det er værd at bemærke, at Frida Møller stod
på mål i samtlige turneringskampe for såvel
serie 1 som for syvmandsholdet. Se, det er
klubånd!
Camilla Eirdorf blev topscorer med fem mål,
Asmaa Aziz lavede tre, Natasha Vesterdal og
Maja Bjørg Sørensen hver to, mens Louise
Nordhejm, Anne le Fevre, Henriette Andersen, Louise Stald, Caroline Højlund, Natasha
Mejlby, Cecilie Bagge og Emma Lykke hver
tegnede sig for en enkelt scoring.
Resultaterne:
Vejle B - FC SevenOaks
Vejle B - Hover IF/Grejsd. IK
Vejle B - Thyreg.SF Frem (2)
Vejle B – Bredballe IF
Vejle B Løsning IF 		

6-0
3-0
2-2
5-0
5-2

0-1
VUK
0-4
2-5
2-2

Kvinde C2 7M - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Bredballe IF
FC SevenOaks
Thyregod SF Frem (2)
Vejle B
Løsning IF
Hover IF/Grejsdalen IK

K
9
9
10
10
10
10

V
9
6
5
4
3
0

U
0
0
1
2
1
0

T
0
3
4
4
6
10

Score Point
35-8
27
11-10
18
20-13
16
23-21
14
16-22
10
1-32
0

Ole Kristensen

Serie 1 kvinder efterår

Hvad der ikke lykkedes i foråret, lykkedes
så til gengæld i efteråret: Oprykning til Jyllandsserien. Ganske fortjent i øvrigt og efter
en meget fin halvsæson af en uhyre smal
trup, men oprykningen blev alligevel en smule flad, for der var ikke tale om champagnesprøjt på banen, men om en længe venten
på udfaldet af en protestsag.
Truppen skrumpede betydeligt hen over
sommeren, og 7-mandsholdet måtte trækkes. Grundene var flere, men ofte synes nogle jo, at græsset er grønnere på den anden
side åen… Tilbage stod vi med 13 piger, men

det var heldigvis de rigtige – dem med talent,
og for hvem det betød noget at spille med
VB-logoet på brystet…
En enkelt tilgang var dog at notere – Julie
Pedersen kom tilbage fra Bredballe IF.
En enkelt træningskamp blev det til i den
korte opstartsfase – et 0-3 nederlag til serie 1
holdet fra Hedensted.
Vi var igen i sydpuljen, hvilket betød maksimalt lange ture. For lange, mente flere af de
sønderjyske klubber, som meldte fra til tre
kampe hos os. Klart utilfredsstillende, men
der ER langt mellem klubberne i Syd- og Sønderjylland, og vi kender selv problematikken
med smalle trupper og udekampe, hvor man
må afsætte det meste af en dag. Ikke altid så
attraktivt for unge piger…
Vi præsterede dog fint i de spillede kampe.
8-0 blev det i Sønderborg og 4-0 i Højer. Hviding slog vi to gange – den anden gang 2-1 i
Vestjylland i en – undskyld udtrykket – sand
mandfolkedyst.
I lokalopgørene mod VFC har vi det ofte
svært – således også i efteråret. Det blev
0-0 i premieren på en aldeles umulig bane
på Vestre, mens vi underpræsterede klart i
”returopgøret” i VB Parken og tabte unødvendigt 0-2.
Vi havde dog matchbold i den sidste kamp i
Aabenraa, men tabte – også unødvendigt –
0-1 og måtte nu afvente VFC’s sidste kampe
samt en protestsag. Pigerne fra Vestbyen
vandt deres sidste kampe, men tabte også i
anden omgang protestsagen, hvor klubben
blev dømt som taber af en kamp i Aabenraa,
de selv havde meldt fra til, og som efterfølgende aldrig blev spillet.
Og så kunne vi da endelig kalde os Jyllandsseriehold. Sikkert er det dog, at der skal tilføres spillere til foråret, hvis vi skal kunne gennemføre 14 turneringskampe her.
Resultater:
VB – VFC		
VB – Hviding
VB – Sønderborg
VB – Højer
VB – Aabenraa

0-0
5-1
8-0
UHT
UHT

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

Anne le Fevre, Camilla Eirdorf og Asmaa Aziz
spillede alle otte kampe, Simone Bavnsgaard,
Pernille Christiansen, Signe Bremerstent og
Kathrine Terp var med i syv.
Marika Skov blev topscorer med seks mål,
Camilla Eirdorf lavede fire, Asmaa Aziz tre,
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Kathrine Terp to, mens Signe Bremerstent,
Rana Ziraki, Kamilla Møbjerg og Emma Lykke
hver tegnede sig for en enkelt fuldtræffer.

Kvinder Serie 1 - Efterår 2016

Ole Kristensen

1
2
3
4
5
6

Kampe, mål og point

Vejle B
Vejle FC
Aabenraa BK
Hviding IF
Sønderborg Fremad
Højer/Bredebro/Tønder!

K
10
10
10
10
10
10

V
7
6
5
3
2
1

U
1
2
2
3
1
3

T
2
2
3
4
7
6

Score Point
28-5
22
15-7
20
17-15
17
15-17
12
6-26
7
7-18
6

Kvinde serie 1
Bagest fra venstre: Træner Martin Madsen, Cecilie Bagge Grimstrup, (indsat)Pernille Ch ristiansen, Natasha
Vesterdal Pedersen, Signe Bremerstent, Maja Bjørg Sørensen, Anne le Fevre, Julie Wendelbo Pedersen,
holdleder Ole Kristensen
Forrest fra venstre: Emma Sofie Lykke Hansen, Simone Dahl Bavnsgaard, Asmaa Aziz, Frida Johanne Møller,
Kathrine Terp, Camilla Eirdorf og Marika Skov (fra 3F truppen).
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VB'ere på landshold

Cecilie Christensen

Født 06-09 2001
U-16 landshold
Et af VB’s stortalenter på spindesiden, Cecilie
Christensen, fyldte 15 d. 06-09 2016 og måtte
herefter optræde på seniorhold. Det gav
hende debut på VB’s 3F Ligahold, og samtidig blev hun udtaget til det danske U-16
landshold.
Cecilie debuterede d. 01-11 i en venskabskamp i Flensburg mod Tyskland, da hun spillede 1. halvleg i 0-4 nederlaget. I ”andendagsgildet” to dage senere blev hun indskiftet i
det 67. minut. Her gik det resultatmæssigt
ikke bedre for Danmark – Tyskland vandt 8-0.

Katrine Kleven

Født 08-10 2000
U-17 landshold
VB fik i sæsonen tilgang af Katrine Kleven,
som nu er elev på VIES. 16-årige Katrine har
dels haft et par kampe for VB’s U-18, dels siddet på bænken for 3F Liga holdet, men har
også fået spilletid i to kampe på 3F.
Hun debuterede på U-17 landsholdet d.
20-09-16 i en EM-kval. kamp i Israel mod Slovakiet. Danmark vandt 6-1, og Katrine stod
hele kampen.
D. 25-09 stod hun ligeledes på mål hele kampen for Danmark, der i sin anden EM-kval.
kamp slog Schweiz 4-1.
For Lyseng har hun tidligere spillet 6 U-16
landskampe.

Karen & Sara Holmgaard

Sara Holmgaard

Født 28-01 1999
U-17 og U-19 landshold
Karen Holmgaard spillede for U-17 landsholdet i februar to venskabskampe i Holland mod værtsnationen (2-2 og nederlag
1-5) samt i marts i Belfast to EM-kval. kampe
mod Nordirland (4-0) og mod Spanien (0-2).
I kampen mod Nordirland scorede Karen to
gange.
Sara Holmgaard var med i de samme kampe
samt i EM-kval. kampen mod Ukraine (7-0),
hvor hun nettede to gange.
Karen Holmgaard debuterede for U-19
landsholdet i en venskabskamp d. 14-09 i 3-2
sejren i St. Gallen over Schweiz. D.22-10 scorede hun to mål, da Danmark i en EM-kval.
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kamp pulveriserede Slovakiet 10-1 i Podgorica i Montenegro.
Sara Holmgaard var med i de samme kampe som sin tvillingsøster, men spillede også
”returkampen” mod Schweiz to dage senere,
hvor det blev 1-1. Ved EM-kval. i Montenegro
spillede Sara udover mod Slovakiet også mod
Montenegro (7-0) samt mod Ungarn (0-2).
Ole Kristensen

Karen Holmgaard

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk

Tlf. 29 38 67 76
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Kampe på Vejle Boldklubs bedste kvindehold
Antal kampe
Helle Nielsen
Charlotte Frisesdahl
Annette Thychosen
Mette Lind Jensen
Lisbeth Kølbæk
Gitte K. Pedersen
Kaja Skovgaard
Rikke Hansen
Eva Vester
Helle Hansen
Lone Skov
Tina Thychosen
Birgitte Knop
Irene Kristensen
Kamilla Pedersen
Christina Fensbæk
Carina Johansen
Kathrine Terp
Mette Holm
Anne Ulnitz
Lene Terp
Louise Pedersen
Mette Lyse Hansen
Laura Stoumann
Lotte Madsen
Louise Bendtsen
Lise Søndergaard
Camila Bergstrøm
Charlotte Sørensen
Jeanette Bomholdt
Katrine Ingemann Beck
Christina Ravn Nielsen
Janni Nicolaisen
Louise Schnoor
Sandra Jørgensen
Rana Ziraki
Bine Dahl
Kristine Pedersen
Natascha Brandt
Agnete Paludan
Susanne Møller
Pernille Buch
Merete Pedersen
Mie Thychosen
Ida Krusborg
Bettina Larsen
Carin Venborg
Stine Ågård
Simone Holm
Dorthe Andersen
Lenike Vemmelund
Katja Larsen
Helle Pinholt
Kamilla Møbjerg Jensen
Ulla Knudsen
Kristiana Boldt
Kristina Høeg

251
245
234
223
211
197
191
188
168
165
163
161
155
153
142
137
130
129
125
121
108
106
104
103
100
100
99
97
95
93
92
91
89
85
84
84
83
83
81
79
78
77
77
76
76
76
75
74
74
72
68
68
67
66
65
63
63

Aktiv

x
x

x

x
x
x

x
x
x

Karen Holmgaard
Sara Holmgaard
Janne Rasmussen
Marianne Jørgensen
Malene Hvid
Lilli Nielsen
Camilla Jørgensen
Anette Lerche
Louise Helstrup
Linette Andreasen
Karin Skjoldemose
Signe Hovesen
Julie Dahl
Laura Carstens
Signe Pedersen
Lisbeth Jacobsen
Lene Østergaard
Helle Olesen
Laura Nyrup
Nicoline Toft
Anette Witten
Tina Søndergaard
Mona Walther
Henriette Hansen
Kristina Bovbjerg
Gitte Therkelsen
Helle Graversen
Ida Hedeager Kristensen
Anne-Mette Øllegaard
Julie Rydahl Bukh
Kristiane Christensen
Anne Sofie Olsen
Lene Hedensted
Louise Christensen
Mette Bjerg
Mai Sandberg
Louise Bjørklund
Stine Svenningsen
Annette Pedersen
Rikke Petersen
Emilie Henriksen
Elisabeth Markussen
Giti Nadim
Anne Juhl
Kathrine Damgaard
Cecilie Bekker
Camilla Schytz
Irene Christensen
Pernille Laursen
Maiken Jensen
Isabella Brandt
Mette Thychosen
Nadia Kjældgaard
Kirsten Pedersen
Dorthe Jensen
Marika Skov
Heidi Sørensen

Antal kampe

Aktiv

63
63
62
62
60
59
58
58
58
55
52
51
51
51
45
45
45
45
45
44
43
43
43
42
41
41
41
39
39
38
38
36
36
35
35
35
35
34
34
34
32
31
31
30
29
28
28
27
26
26
25
25
24
24
24
24
23

x
x

x

x

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

Aktiv

x
x

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

7
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aktiv
x

x

x

x
x

Pigeungdom
Pigeafdelingen

Ledergruppen i pigeungdom i Vejle Boldklub
består af Peter Riisberg, Søren Thomsen og
Anita Ø. Schytte.
Sidst på foråret ved et møde fremkom et forslag om at danne en gruppeledelse i pigeafdelingen, som længe har været uden ledelse.
På mødet blev der bl.a. afstemt forventninger og tegnet en struktur-/organisationsplan, som blev forelagt bestyrelsen og vedtaget. Det sportslige er under Jesper Søgaards
og Krissens ledelse.
Ledergruppen pigeungdom i VB har til formål at være bindeled til de enkelte holds
forældreråd, rådgive, vejlede, støtte til at
iværksætte ideer og være bindeled til VB´s
bestyrelse. Vi løser også ad hoc opgaver og
samarbejder selvfølgelig med den sportslige
ledelse, når/hvor det har relevans.
Ledergruppen pigeungdom arbejder ud fra
erfaring med og troen på, at fælles opgaveløft gør fodbold i VB til noget særligt og
giver ALLE spillere og trænere i VB gode fodboldoplevelser.
I VB har vi gode fysiske rammer og en bestyrelse, som lytter og samarbejder til gavn for
trænere, spillere og ledere i VB. Det har vi
haft stor gavn af under den igangværende
etablering og strukturering af pigeafdelingen.
Som så mange gange før kom der udfordringer på trænersiden, bedst som vi troede, at
alt var på plads til den kommende sæson.
U-18 piger og U-15 piger stod uden trænere.
Det lykkedes dog at få etableret et trænerteam til U-18. Vi har desværre ikke kunnet
mønstre et hold i U-15, men der blev skabt et
tilbud til de piger, der vil kunne spille U-15.
Der er om onsdagen åben træning - et tilbud til de piger, der gerne vil udfordre deres
eget talent, og som fortsat kunne overveje at
spille fodbold i VB.
Vi har kunnet byde velkommen til Mickey,
Terp (Kathrine) og Frederik, Ditte Marie og
Michael.
Der er nu også på næsten alle pigehold et
forældreråd. Her lige et opråb til U-18 holdet om at få etableret forældreråd!

I VB tror vi på, at forældreopbakning inspirerer klubben og de enkelte hold til nye ideer
og løsninger.
Forældrerådene i pigeafdelingen mødes på
tværs af årgangene.
Der er fra VB ønske om, at der afholdes et
arrangement forår og efterår for de enkelte hold som minimum, men også gerne på
tværs af årgangene. Listen over muligheder
for at skabe gode sociale relationer og arrangementer er næsten uudtømmelig.
I pigeafdelingen er der brug for boldpiger til
3F-Liga kampene, hjælpere til Pigeraketten
via DBU og hjælp i forbindelse med VB Pige
og Drenge Cup.
Der samarbejdes med VIES (Vejle Idrætsefterskole).
VB øger satsningen på talentudvikling af
piger.
Elite Vejle og Vejle Boldklub har i mange år
samarbejdet omkring talentudviklingen for
både piger og drenge. Hvor der på drengeområdet i længere tid har været et velfungerende samarbejde i det såkaldte KUV-regi, så
har samarbejdet med omegnsklubberne på
pigesiden vist sig i flere omgange at være en
svær størrelse.
Man har noteret sig, at der i den offentlige
debat er blevet peget på VB, når det kommer
til talentudvikling for piger, og den opfordring ønsker klubben nu at gøre noget ved.
VB forsøger sig derfor nu med et nyt set up,
som forhåbentlig på sigt vil bringe kvinde/
pige-fodbolden i Vejle tilbage til toppen af
dansk fodbold. Man vil forsøge at samle de
største talenter til fællestræninger, som ved
siden af spillernes normale udvikling i deres
respektive klubber vil give dem mulighed for
at blive sparret på et højere niveau.
Fællestræningerne vil blive varetaget af et
stærkt trænerteam med den tidligere landsholdsspiller og nuværende 3F ligaassistent
træner Kristine Pedersen som ankerkvinde.
Vi deltog i VB´s visions-/missionsdag i maj,
som bl.a. blev brugt til at inspirere til VB´s
værdisæt. Der er mange ressourcer og muligheder i VB, og der kan nemt skabes inspiration ved at gå/samarbejde på tværs af årgange
og pige-/drengefodbolden i VB.
Vi har fået en god proces i gang omkring
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etablering af pigeafdelingen. Der er mange
gode historier at fortælle her i den skrivende
stunds tilbageblik.

Ledergruppen pigeungdom
Peter, Søren og Anita

U-17 piger Vest forår

med 5-0 (4-0). Næste indledende modstander var Jetsmark, som bed lidt mere fra sig.
Men sejren på 1-0 var dog aldrig i fare. Efter
en tur i Fårup Sommerland om fredagen
skulle holdet spille sidste puljekamp lørdag
formiddag. Efter allerede at være sikker på
en 1. plads i puljen, blev alle kort blandet.
Dvs. at spillerne trak lod om deres position
på banen. Bl.a. kom vores sædvanlige angriber på mål, og vores keeper kom i angrebet.
Trods nye pladser til samtlige piger vandt de
kampen 3-0 efter 1-0 i pausen.
Senere bød lørdagen så på 2 stk. placeringskampe, der skulle afgøre 1., 2. og 3. pladsen
i U-17 pigerækken.
Vi mødte først Jarl/Arden. Denne gang vandt
vi kun 1-0 over dem, men det gav jo stadig
max. point på kontoen. Senere var modstanderne igen Jetsmark. Her var pigerne mere
skarpe end i første kamp. De vandt med 4-0
efter en pauseføring på 2-0.
Pigerne kunne derfor fortjent lade sig hylde
som vindere af Nørhalne Cup 2016.

Efter at have spillet sig op i Vest-rækken i
efteråret ’15 skulle pigerne prøve kræfter
med nogle af de bedste hold i området. Truppen var ikke den største, men pigerne havde
en vilje til at ville træne og vinde kampe. Så
alle omkring holdet var fulde af optimisme
op til sæsonstart.
Sammenspillet var det store omdrejningspunkt for vores U-17 piger. Det gode sammenspil hang i høj grad også sammen med
holdets resultater. Holdet bestod af VB-spillere og VIES-piger, der havde valgt at spille i
klub under deres efterskoleophold.
Som optakt deltog holdet i VIES Vinter CUP.
Første modstander var FC Horsens, som vi
altid har haft det lidt svært med. Mod ærkerivalerne var målet selvfølgelig en sejr, men
kampen endte ikke som forventet. Efter en
(som så ofte før!) meget hårdt spillet kamp
måtte VB-pigerne køre hjem med et 2-3
nederlag i bagagen. Det var lidt hårdt, men
vi var knap i Vejle, førend pigerne havde fået
modet tilbage.
Til næste kamp mod Stensballe IK havde træner Kian indført et nyt spilsystem. Nu skulle
pigerne spille med wingbacks. Det havde de
lidt svært ved at finde sig til rette med, men
inden halvleg havde de fundet rytmen. SIK
fik en ordentlig sæk på 0-5, og vi havde de
første point på kontoen. Mod Silkeborg røg
der også 3 point på kontoen. Derefter fulgte
endnu et par nederlag til FC Horsens og til
Ry. Holdet afsluttede foråret med to sejre
og en uafgjort. Det var dermed nok til en 3.
plads i puljen, som gav adgang til at spille i
Vest-rækken i efteråret 2016.
Nørhalne Cup
Holdet tog på en sportslig og social tur til det
nordjyske, nærmere betegnet Nørhalne Cup.
Det skulle vise sig at blive en alt andet end
sportslig udfordring for pigerne! Til gengæld
havde de en suveræn god social oplevelse
sammen.
I puljekampene mødte holdet først Vadum,
som blev besejret med 5-0 (4-0). Derefter
besejrede pigerne FC Skanderborg ligeledes
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Anita Østergaard Schytte
Ledergruppe pige ungdom
Mail: as@vejleboldklub.dk

Glade VB-piger har netop vundet semifinalen ved
Nørre Halne Cup

VB vinder Nørre Halne Cup 2016
U17 Piger Vest (1999-00) 11M - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5

FC Horsens
Ry Fodbold
Vejle B
AC Silkeborg
Stensballe IK

K
8
8
8
8
8

V
6
4
4
2
1

U
1
2
1
1
1

T
1
2
3
5
6

Score Point
21-8
19
18-11
14
27-17
13
15-25
7
11-31
4

U-18 piger Vest efterår

U-18 pigerne gik ind til en efterårssæson,
hvor der var blevet sammensat et nyt trænerteam. Et trænerteam, der var klar til at give
pigerne en god start på U-18 tilværelsen.
Og selvom truppen i efteråret igen var meget
smal (17 spillere, hvoraf 1-2 skadede), kom
holdet rimelig godt fra start.
Pigerne lagde ud med at møde Næsby, som
altid har haft en god ungdomsafdeling. Det
blev da også til et nederlag, men kampen
viste, at vi godt kunne være med i Vest-rækken selv om mange af pigerne faktisk spiller
en årgang over det, de burde spille. Derefter fulgte to sejre over hhv. Silkeborg og FC
Horsens, hvorefter pigerne indkasserede et
nederlag til Middelfart. Herefter skulle puljen igennem 2. spillerunde, som blev en tro
kopi af 1. Dog meldte FC Horsens fra i sidste
runde, så den vandt vi uden kamp.
Alt dette betyder, at vi igen spiller i Vest-rækken til foråret.
Det primære fokus i løbet af sæsonen har
været på den enkeltes udvikling i kollektivet.
U-18 holdet havde i løbet af sommeren fået
forstærkninger og var sammensat af spillere

fra forskellige årgange. Herudover havde
holdet også fået spillere fra Vejle Idrætsefterskole (VIES), som vi har et godt samarbejde med.
Den nye sammensætning har kunnet mærkes i nogle kampe. Vi har manglet lidt på det
fysiske og manglet en smule coolness, når vi
var på bolden. Der er dog altid blevet gået til
stålet og kæmpet, og vi har ikke lagt os ned
i nogen kampe. Vi har hele vejen igennem
forsøgt at spille vores eget spil, selv om vi
på papiret har mødt rigtig stærke hold. Der
skal lyde en kæmpe stor cadeau til pigerne.
De har været gode til at tage imod den nye
spillestil, hvor vi forsøger at være det boldbesiddende hold, der kontrollerer kampe. Vi
har snakket meget om også at spille underholdende fodbold, hvor glæden skal være
stor, hvilket skal kunne ses på banen i form
af kreativitet og gode beslutninger.
Midt i sæsonen løb vi ind i et par skader hos
anfører Freja Riisberg og Laura Schytte, der
i den foregående sæson var faste på holdet,
hvilket skabte en smule ustabilitet.
Frejas skade er alvorlig, så hun kommer først
på træningsbanen engang til foråret. Men
hun kom til alle kampe og heppede på sine
holdkammerater. Stor tak til dig, Freja!
Vi fik lidt svingende resultater sidst på sæsonen og måtte i et par kampe se os slået. Især
i pokalkampen mod Vardes DM fik vi at føle,
hvordan niveauet er deroppe, hvor vi gerne
selv vil være med. Vi endte på en fin 3. plads,
hvilket vi er meget tilfredse med, når der er
sket så meget nyt og med en skadespræget
trup. Herudover har fokus heller ikke været
på resultaterne, men på at lære hinanden at
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kende og skabe et godt teknisk fundament,
der kan arbejdes videre på samtidig med at
udvikle selvstændigt tænkende piger i kampsituationer.
På målmandsposten har vi kun haft en enkelt
keeper de sidste mange år. Men denne sæson
har vi været heldige at kunne gøre brug af
den dygtige U-17 landsholdkeeper Katrine
Kleven. Katrine træner og spiller med 3F
ligaholdet, men for at få så meget spilletid
som muligt (og for at aflaste Stald) vogtede
hun målet i to kampe i efteråret. Vi håber,
det gentager sig til foråret, for Kleven er en
glad og dygtig spiller, som tilfører holdet en
hel del.
Vi har i den forgangne sæson haft spillere
med omkring DBU. Her er tale om Emilie
Prüsse og Cecilie Christensen, hvor sidstnævnte netop er udtaget til U-16 landsholdet. De har ligeledes træningspas med 3F.
Der er kommet nye spillere til VB, ligesom
enkelte har forladt klubben. Vi har spillere,
som har valgt at blive i VB efter endt ophold
på VIES sidste år. Nu hvor sæsonen er slut,
kigger vi frem mod en velfortjent ferie, så vi
er fysisk og mentalt klar, når den nye sæson

sparkes i gang. Det kræver hårdt arbejde –
lige fra opstartsfasen, så vi kan få bygget
videre på det gode fundament, som er blevet
skabt i denne efterårssæson. Vi glæder os til
at skabe flere gode resultater.
Der skal lyde en stor tak til træner Mihaita
for at træde til som træner for vores piger.
Også en tak til Kathrine Terp for ligeledes at
hjælpe til på trænerfronten. Desuden skal
der lyde en tak til Rut Kristiansen for hendes
virke som holdleder. Der er meget arbejde,
så det var dejligt med et par ekstra hænder.
Frederik Østergaard Schytte, ass.træner
Anne Thomsen, holdleder

U18 Piger Vest (1999-00) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5

Næsby BK
MG & BK
Vejle B
AC Silkeborg
FC Horsens

K
8
8
8
8
8

V
8
6
4
1
1

U
0
0
0
0
0

T
0
2
4
7
7

Score Point
44-7
24
25-15
18
17-14
12
14-36
3
8-36
3

U-18 piger
Bagest fra venstre: Holdleder Rut Kristiansen, holdleder Anne Ø. Thomsen, Anne Hjort Skjoldemose, Amalie Hougaard Jensen, Line Underberg Lauritsen, Freja Riisberg, Katrine Ditlevsen, Andrea Fallesen, Mathilde
Junker Nielsen, Frederrikke Kristiansen, træner Kathrine Terp, træner Mihaita Stanescu
Forrest fra venstre: Ida Kulle, Cecilie Christensen, Laura Schytte, Rikke Hansen, Katrine Stald, Mille Petterson, Vigdis Bertram, Trine Thisgaard, Nanna Cecilie Munk
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U-11 og U-12 piger
Så er endnu et år gået med en flok super
piger, der bygger på hver gang.
Vi spillede flere indendørsstævner op til forårssæsonen med mange fine resultater. Selv
om vi ikke vandt hver gang, gik spillerne
altid fra stævnerne med et megastort smil på
læberne.
Fra d. 3/6 - 5/6 deltog pigerne i Madsby Pige
Cup. Der var igen, igen stor opbakning fra
forældrene med diverse gøremål som f.eks.
kage og overnatningshjælp. Stævnet blev en
stor oplevelse for pigerne, og vi spillede os i
B-finalen. På banen var de super med rigtig
mange vundne kampe. En god og lærerig
weekend for pigerne, og vi fik også oplevet,
at man godt kan se andre kampe og måske
juble over er uafgjort resultat mellem to
andre hold…
I turneringen gik det ok for vores hold. De
aftaler, vi lavede, holdt pigerne, og i kampene brugte de de ting, vi havde trænet.
Når vi f.eks. lige har trænet afslutningsspil,
er det dejligt at opleve spillerne bruge det
i kampene.
Vores store fokus har været at holde vores

pladser, og det er pigerne blevet så gode til,
at de er blevet rost af andre trænere.
Sidste stævne inden sommerferien var VB
Pige Cup, og også her viste pigerne sprudlende humør og fin fodbold.
Efter en veloverstået sommerferie tilmeldte
vi et hold i U-11 B og et i U-10 A i turneringen, så de kunne blive matchet lidt bedre. Og
det har givet pote. Begge hold spiller rigtig
flot sammen og hjælper hinanden på banen,
så det er en fornøjelse at se pigerne spille.
U-11 har vundet næsten alle deres kampe,
mens U-12 har fået nogle dyre lærepenge,
men man kan fra kamp til kamp se, at de
ting, vi skal blive bedre til, også kommer på.
Spillerne har været boldpiger et par gange
for vore 3F kvinder i VB Parken, og det har
de klaret med stil.
Vi kan kun sige det igen og igen: Det er et
super kuld pigespillere, der er på vej frem
her!
En stor tak til alle forældre for deres flotte
opbakning både til pigerne og trænerteamet.
Troels Troelsen og Jens Berg

U-12 piger
Bagest fra venstre: Træner Ditte Marie Henriksen, Amalie Kristoffersen, Merle Malberg, Celina Setnik, Caroline Flytlie, Finja Knauf, Josefine Christensen, træner Troels Troelsen, holdleder Rikke Setnik
Forrest fra venstre: Anna Mai Schau, Naja Vangsgaard, Sofie Ipsen, Lærke Berg, Lea Faltum, Helena Thorup,
Katrine Lautrup
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U-9 og U-10 piger
Så er endnu et år gået, hvor vores pigeflok
er vokset med mange dygtige spillere, der
synes, at fodbold er sjovt og lækkert at spille.
Vi har op til forårssæsonen deltaget i en del
stævner indendørs med flere fine resultater.
I januar var vi til Brøndby Micro Cup med
nogle af pigerne. Det var en tur, der startede
kl. 05:30 fra Vejle og sluttede sent om aftenen. Vi vandt stævnet ved at spille en uafgjort og vinde de resterende kampe.
En kamp, der lige skal nævnes her, var semifinalen, som skulle afgøres i straffesparkskonkurrence, hvor vi mødte Brøndby 2. Her var
der flere forældre, der var ved at få hjertestop, men vores piger var iskolde og vandt.
Finalen blev vundet over Brøndby 1.
Fra d. 3/6 - 5/6 deltog pigerne i Madsby Pige
Cup. Det var første gang for nogle af spillerne, at de skulle til et overnatningsstævne,
så der var et par sommerfugle i nogle maver,
men pigerne tog det i stiv arm og klarede det
til et 12-tal.
Igen stor opbakning fra forældrene med
diverse gøremål som f.eks. kage og overnatningshjælp. Stævnet blev en stor oplevelse
for pigerne. Vi havde til stævnet lavet to lige
stærke hold. Begge hold kom i finalerne - et
hold i A og et hold i B, men begge tabte dog.
En god og lærerig weekend var det ikke desto mindre for pigerne.
I turneringen gik det fint for vores U-8 / U-9,
som gik næsten ubesejret igennem, og U-9 /
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U-10 gjorde det samme. De aftaler, vi laver,
bliver holdt, og spillerne bruger de ting, vi
træner, i kampene. Det er dejligt, når en af
pigerne lige laver en pull push, et step over
eller et cut i kampen – og altid med smil på!
Sidste stævne inden sommerferien var VB
Pige Cup, og også her viste pigerne højt
humør og super fodbold. Det blev til en
andenplads for U-8 pigerne og en førsteplads til U-9 pigerne efter en straffesparkskonkurrence mod Brøndby…!
Efter en veloverstået sommerferie tilmeldte
vi et hold i U-9 A og et i U-10 A i turneringen,
så de kunne blive matchet lidt bedre. Begge
hold har spillet flot sammen og hjulpet hinanden.
Vi havde et mix hold til Brøndby Talent Stævne i oktober, hvor vi blev nr. 2, da vi tabte
finalen til Lyseng. Ved dette stævne lærte
pigerne, hvis man spiller ”mig, mig, mig”, så
taber man , men spiller man ”vi, vi, vi”, så er
chancen større for at vinde.
Vi har været boldpiger et par gange for vores
3F kvinder i VB Parken og på Vejle Stadion.
Dejligt at opleve ros fra udeholdets spillere
for pigernes indsats.
Vi har her et godt kuld piger på vej, der teknisk er super, men – vigtigst af alt - vil lære
noget og har det sjovt.
Tak til alle forældre for deres SUPER opbakning både til pigerne og trænerteamet.
Troels Troelsen

U-9 piger
Bagest fra venstre: Træner Pia Graakjær, Klara Brande, Silje Svingel, Cecilie Setnik, Helena Bastholm, træner Troels Troelsen
Forrest fra venstre: Astrid Genefke, Victoria Olivia Skovbjerg, Isabella Christensen, Frederikke Graakjær,
Emma Bagger-Sørensen, Clara Sophia Darville

U-10 piger
Bagest fra venstre: Træner Jacob Holm, Marie Hansen, Johanne Alling, Nanna Albertsen, træner Troels
Troelsen
Forrest fra venstre: Melanie Madsen, Frida Larsen, Sofie Jensen, Freja Rasmussen, Alberte Lykkegaard
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VB Cup
126 hold i regn og sol i VB Parken
Præcis samme antal hold som sidste hold –
nemlig 126 – deltog i weekenden d. 25./26.
juni i VB Cup i VB Parken. Og ligeledes som
sidste år måtte de 55 pigehold om lørdagen
finde sig i kolomægtige regnskyl – dog endnu værre end i 2015 – mens drengene atter
fik lov at spille fodbold i tørvejr om søndagen.
Pige Cup’en blev afviklet for femte gang og
Drenge Cup for tredje gang. Der er efterhånden blevet opbygget en tradition hos
mange klubber omkring at tage til VB Cup
som afslutning på fodboldsæsonen, inden
spillerne sendes op til en ældre årgang.
Det er ikke blevet nemmere at rekruttere
frivillige til afviklingen, men selvfølgelig skal
traditionen holdes ved lige. Masser af liv på
anlægget gennem to dage giver også godt
med omsætning i cafeteriet.
Der blev dystet i fem- og ottemandsfodbold,
og holdene kom fra store dele af landet – i år
havde vi for første gang besøg af sjællandske
hold. Værtsklubben hentede selv tre titler.

U-11 A: De glade piger Kolding. U-11 B: Skibet/Give Cool Girls
U-12 A: ATI. U-12 B: Hatting-Torsted
U-13 A: Strib 1 U-13 B: FC Kolding Nord
Drenge:
U-8 A: VB. U-8 B: Egebjerg
U-9 B: Grindsted GIF 1
U-10 A: BBB. U-11 B: Skibet IF
U-11 A: Birkerødderne. U-11 B: Løjt
U-12 A Lyseng. U-12 B: Harte
Ole Kristensen

Vinderne af de enkelte rækker blev:
Piger:
U-8 A: Kolding B. U-8 B: Stensballe IK 1
U-9 A: VB 1. U-9 B: Lyseng
U-10 A: Hinnerup 2. U-10 B: VB

En tombola var en af måderne at tjene lidt penge
til klubben på

Ejgil Egern var fast bestanddel ved præmieoverrækkelserne ved VB Cup
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VB's 125 års jubilæum
Moderklubben og den professionelle afdeling havde slået sig sammen i bestræbelserne
på at gøre VB’s 125 års jubilæum så festligt
som muligt.
Begivenhederne ”tyvstartede” således på
Vejle Stadion lørdag d. 30-04, hvor en 300400 VB-tilhængere og ungdomsspillere dukkede op i løbet af dagen til et ”åbent hus”
arrangement.
Alle medlemmer fik udleveret en jubilæums
T-shirt, og børnene kunne muntre sig i hoppeborg og på en oppustelig fodboldbane,
mens forældrene spiste brunch, så på biludstilling fra Tegllund eller var til modeshow
fra Rysz & Co i loungen.
Ligeledes var der mulighed for guidede rundture på Stadion samt på VB Museet, ligesom
man kunne overvære divisionsholdet træne
på opvisningsbanen og bagefter sikre sig
autografer og selfies.
Vinsmagning samt gratis kaffe og kage fuldendte billedet af en hyggelig og afslappet
dag på det smukke stadion i Nørreskoven.

Jubilæumsreception

Begunstiget af herligt vejr kunne VB indbyde
til reception på selve jubilæumsdagen tirsdag d. 03. maj.
Klubhuset i VB Parken summede af liv fra
en 200-300 besøgende, og sjældent har man
vel set så mange fodboldkoryfæer samlet
på samme sted. Der var ikke så divisions- og
landskampe repræsenteret i cafeteriet den
dag.
VB’s Venner var værter ved mad og drikke,
og et højdepunkt var, da et maleri af Ejgil
Jensen blev afsløret. Mr. VB hænger nu side
om side med klubbens anden nestor Robert
Torntoft. Begge billeder er malet af Iben
Molin og har fået mange anerkendende ord
med på vejen.
”VB har fyldt mit liv med glæde og givet mig
en masse pragtfulde oplevelser. Det er mig,
der har klubben noget at takke for – ikke
omvendt”, sagde en altid ydmyg Ejgil Jensen
efter afsløringen.
Byrådet var flittigt repræsenteret, og borgmester Arne Sigtenbjerggaard sluttede sin
tale med at overrække en vase til sportschef
Steen Thychosen, som små 14 dage inden
havde overtaget trænerroret hos divisions-

holdet.
”Når I så rykker op, kommer jeg med blomster til vasen,” skæmtede buens førstemand.
Kamprekordholder Gert Eg holdt jubilæumstalen. Han kaldte klubben for en kulturfaktor og mindede om værdisættet, som
bestyrelsen arbejder ud fra, der indeholder
ordene tillid, ansvarlighed og respekt.
Flere slog fast, at VB jo ikke blot er en perlerække af kendte førsteholdsspillere, men
at klubben i lige så høj grad er formet af en
lang række amatører og frivillige ledere.
Således hyldede VB Alliancens daværende
formand, Mogens Christian Svendsen de
mange ildsjæle, der gennem 125 år har præget klubben og været med til at fostre de
mange talenter.
Flere af klubbens tidligere formænd som Erik
Skaaning, Poul Bilde, Gert Eg og Kaj Kohave
var også med ved receptionen.
Moderklubbens nuværende formand Knud
Engedal betonede i sin tale vigtigheden af
det arbejde, der har pågået med at bringe
amatør og elite sammen, så VB fremstår som
én klub.
Gaver skal der jo til, når man har jubilæum,
og gavelisten så således ud:
Kim Madsen
400 kr. – kontanter
NP Grafisk
5 storformat prints
Klaus Eskildsen		
400 kr.
VAF
Kunst – Albert Berthelsen
Sport 24 og Hummel 10.000 kr. – gavekort
Klaus Lindholm
2 flasker champagne
Hotel Munkebjerg
3 flasker rødvin.
VB old boys
5000 kr. - gavekort
VB senior			
3000 kr.
Vejle Kommune
3000 kr. – vase og
		
grammofonplade
Vejle Kommune
5000 kr. Borgmesteren
DBU				
Ur
Louis Madsen
Platte
Og gaver i form af tilskud til en kunstgræsbane 2:
Jørgen Krog
Jørgen Hansen
Kjeld Drejer - Musik
Middelfart Sparekasse

200
200
200
400
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Peter, Karin og John Lund
Mikael Grosen Skovbo
DGI Sydøstjylland		
Lukas Kjær Nielsen		
Niels Erik Andersen
DGI Sydøstjylland		
vbo (ikke old boys)		
Henrik Ullum		
Peter Grøndahl		
Hedensted IF		
Danske Bank / Palle Heiselberg
Jansson Gruppen A/S
Kaj Christensen		
Kaj Kohave		
Ole Kristensen		
Dan Cake A/S		
Hundsbæk & Henriksen A/S
VB Alliancen		
Ruth Carlsen		
I alt			

Jubilæumskamp

1000
200
200
200
400
1000
5000
200
200
400
1000
1000
200
200
400
600
1000
3000
800
18.000

Om aftenen fortsatte festlighederne, da der
på Vejle Stadion blev budt på showkamp
mellem VB Legends og DK Allstars – med

andre ord et bredt udsnit af tidligere fodboldstars, nogle tidligere end andre…
Kampen havde også et socialt islæt, idet
Erik ”Tryllerik” Rasmussen, der var med hos
Allstars, er formand for en humanitær hjælpeorganisation, ”Fant”, som laver socialt
arbejde i Sierra Leone. Entreen fra de godt
700 tilskuere gik således til ”Fant”.
Allstars, som generelt var lidt yngre modeller, dominerede før pausen, og den tidligere
VB’er og nuværende TV-kommentator Peter
Graulund bragte med to scoringer Allstars
foran 2-0. Efter pausen dalede tempoet lidt
hos Allstars, og de gamle VB’ere kom bedre
med i kampen.
De fik da også reduceret via et selvmål af
Michael Hansen, og i overtiden var der hjælp
at hente hos kampens dommer, som gav vejlenserne et straffe, så Allan Simonsen kunne
udligne. Lars Høgh i Allstars-målet undlod
behændigt at strække sig efter sparket…
Ole Kristensen

Dommertrioen, bolddrenge og de to hold i fællesfoto efter kampen. Resultatet kan ses på lystavlen
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Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Restaurant Golfen

Sydbank A/S

Jelling Musikfestival

Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vejle

HTH Køkkenforum

Jyske Bank A/S Vejle

Casino Munkebjerg og Munkebjerg

Lissau A/S, Vejle

Hotel

Quick Info

Vingsted Hotel & Konferencecenter

Boligbutikken Vejle ApS

Ramirent A/S

Billund Trav

Lido Fitness

Dan Cake A/S

Vinding Gruppen A/S

LD Handel & Miljø A/S

Henriksen Bøger & Papir

MB Solutions A/S

Hummel A/S

P.A. ANDERSEN & SØNNER

Ok Snacks A/S

Lemminkäinen A/S

René Lauritsen A/S

Ingvard Christensen Aps

Sole Minkfoder A/S

Vedro ApS

Universal Transport & Flytteforretning ApS

Colliers International Danmark A/S

Hedensted Golf Klub

Hans Laursen Optik A/S

EY P/S

Lumiere Stretch Ceiling Denmark A/S

Restaurant Neptun ApS

Nykredit

Bagger-Sørensen Invest A/S

Entreprenørfirmaet Østergaard, Vejle A/S

Isabella Fonden

Tulip Food Company

Palle Iversen A/S Jern & Staal

Lanett Ejendomme

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/S

EA Værktøj Engros A/S

Danske Bank

Restaurant Vedelsborg

SKOV Advokater

Hobby Caravans

Bøje & Brøchner a/s

Sports Pharma A/S

Dansk Firmapension

Vejle Turisttrafik ApS

Hundsbæk & Henriksen A/S

Software Design

Sport24

VR Travel

Jansson Gruppen A/S

Tøjeksperten Vestergade

jysk fynske medier

Nortec System A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Add-On Products ApS
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Anders Andersen’s Rengøring

DGI-Huset Vejle

BSM Reklame

Hotel Hedegaarden A/

Den Gamle Arrest Vejle ApS

Codex Advokater

Poul Iversen Menswear A/S

Dansk Ventil Center A/S

Rambøll Danmark A/S

Hoka Tæpper & Gulve ApS

BRF Kredit A/S

Idé-Kemi ApS

home Vejle

Damhaven 5B

Danbolig

Nisgaard & Christoffersen A/S

EUROPCAR A/S

Lantmännen Cerealia A/S

Strib Grønt

Sinatur Hotel Haraldskær

Hetek ApS

Vognmand Knud Gade A/S

Kiropraktor Lilly Schmidt Davidsen

K.G. Hansen & Sønner A/S

KSL Grøn Service A/S

Aagaard Jensen Gruppen

Vejle Kommune

Free-Form A/S

Nordic Rentals Holding A/S

Martinsen Statsautoriseret revisionspartner-

Preben Jørgensen Huse A/S

selskab

Mogens Daarbak A/S

Tømrerfirmaet Karsten Høgsborg ApS

Stark Superbyg Vejle

Lindved El A/S

Tømrermesteren Søren Bak ApS

Ok A.M.B.A.

Super Dæk Service - Vejle ApS

Kop & Kande Give EL

Give Elementfabrik A/S

Comwell Kellers Park P/S

Mølgaard Invest ApS

Raunstrup Tømrer A/S

Petrowsky A/S

Teknikgruppen

Tørring VVS & Pejsecenter A/S

AUTOHUSET VESTERGAARD

Forzabikes.dk

Din Elektriker

Hotel Vejlefjord

Conrad Café

JTT Conveying A/S

Lifa A/S

Kraft Biler Erhverv A/S

Sadolin Farveland

Brdr. Plagborg A/S

Campus Vejle

JEVI A/S

Bredballe Have- Og Anlægsservice

Designa Vejle

Jobcenter Vejle

Carlsberg Danmark A/S
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Allan Hansen Automobiler A/S

IBA International Business Academy

AT Biler A/S

Vasegårdens Klinikker

Artusbyg A/S

Hetag Tagdækning Syd A/S

Skala Ejendomm

Ejner Hessel A/S

Skovdal Kro A/S

Catering Engros A/S

Århus Jernbane Apotek

uni-technology A/S

Falks Flytteforretning ApS

Palles Bageri

Loyalty Factory

Ewii

Niels Ærø Malerentreprise ApS

Murermester Anders Bove`ApS

Tegllund A/S

Subway Restaurant, Vejle ApS

Scandic Hotel Vejle

Give Open Air

Lokalavisen Vejle

Dansk Kabel Tv A/S

Østjydsk Pejsecenter

Jerlev Kro

Føtex Vejle

Tip-Top Tæpperens

Share It

B2B supply

Vestervang Maskinværksted A/S

Restaurant Vindinggaard

Holst Sko A/S

FROM Grafisk

Telenor Erhvervscenter

Erhvervsakademiet Lillebælt

Th. Udengaards Metalstøberi A/S

Svends Autolakering ApS

Kypergården Vejle ApS

Global Solutions A/S

Frøs Herreds Sparekasse

Premier Is

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner-

Cafax Horsens

selskab

Biblioteksmedier A/S

ATEA

Emtelle Scandinavia A/S

Fotografen v/ Bo Nielsen

Feel Home Hygebjerg

Alko Print A/S

Vejle Byg & Montage ApS

Mølholm Vin & Kolonial

TRC Vejle ApS

Speakloud

BT Rengøring

Vejle Vulkanisering

UIV A/S

Tantec A/S

LV Sikring

Panter Rejser

METSÄ TISSUE

FRØSTRUPS

Ritter & Jensen Marketing

VINOBLE

Bredal Kro

Tornbjerg Schou ApS

Give Golfklub

Kellers Park Golf Club

FS Spedition A/S

Aalborg Portland A/S

IL Teatro

Fary Lochan Destilleri A/S

Mad Og Brød

Filskov Kro

Kontorchefen.dk

Thomas Tømrer

Hejse Kro & Hotel

DECASA

EJ Køleservice A/S

Danske Stenhuggerier A/S

Vores Avis

Domea Vejle-Børkop

PanzerGlass

Vejle Idrætsefterskole

European Breakdown Service ApS

Resen Mobiltek

Rockwool A/S

FysioPlan ApS
AV CENTER
Køreskolen BK Vejle
Høj El & Automation Aps
Heidis Bier Bar
SLN Group Aps
StrongIT
Ensure
R2 Agro A/S
Nuco Invest A/S
Uddannelse & Læring, Børn og Unge
Biledgaard Profil
Amstrup & Baggesen Entreprise A/S
Lido Cafèen
Vejle Støvsuger-central
Green Network
GN Malerfirma
Unilever Danmark

MAJ

JULI

JELLING MUSIKFESTIVAL

VIKINGEMARKED I JELLING

AUGUST

AUGUST

ROCK I BYPARKEN

VILD MED VAND

SEPTEMBER

OKTOBER

SPOTLIGHT-FESTIVAL

VEJLE
DANSKE
ÅDAL
SOMMERPICNIC
½-MARATON

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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Vejle  Boldklub - Generalforsamling
Generalforsamling i VB, moderklubben
Onsdag d. 31-08-16
En snes medlemmer havde fundet vej til VB
Parken, og de blev vidner til en aldeles udramatisk generalforsamling.
Efter at formand Knud Engedal havde udtalt
mindeord over afdøde VB-leder Gunnar
Pedersen, blev Gert Eg vanen tro valgt til
dirigent.
I sin beretning kunne formanden med glæde
mindes klubbens 125 års jubilæum, og han
benyttede lejligheden til at takke for gaverne.
I sin sportslige gennemgang kunne han konstatere, at 1. divisionsholdet igen havde kikset en oprykning, men at det Nye VB med en
ny investor ser spændende ud. Det er dog
vigtigt at væbne sig med tålmod. Engedal så
VB Amatør som en vigtig medspiller og håbede, at Elite ad åre vil rykke til VB Parken, så
klubben også fysisk kan blive samlet.
Amatørs bedste seniorhold, serie 1, rykkede
ned i efteråret, men rykkede straks op igen
i foråret, og målet er oprykning til JS. Man
havde mistet et helt hold til Hornstrup, men
nye tiltag omkring fastholdelse har givet
grøde i herresenior, og andetholdet i serie 5
styrede mod oprykning

Der er etableret et U-16 drengehold sammen
med Elite, ligesom der skal gang i talenttræning for 14-16 årige piger med henblik på
rekruttering til 3F holdet.
Klubben havde igen været vært for det store
sommerstævne VB Cup, og fredagsakademiet, hvor også KUV-klubbernes medlemmer
inviteres, er en succes med godt 60 spillere
pr. gang.
Engedal håbede, at det ville blive sidste generalforsamling, han ville komme ind på den
lange føljeton omkring baneproblematikken. En aftale mellem kommunen og Arkild
betyder omlægning af opvisningsbane 1
med sågræs – klar omkring 01-08-17 - og den
vil få en førsteklasses kvalitet. Øvrige baner
vertikalskæres á flere omgange, og inden for
et år skulle det gerne give fint spilbare og
regnvandsafvisende spillepladser.
Kunststofbanen totalrenoveres, mens planen for opvisningsbane 2 er en omlægning
til yderligere en kunststofbane, men her må
man afvente finansieringsmuligheder.
Formanden glædede sig over Vejle Idrætsråds tildeling af Unge-prisen til ungdomstræner Peter Lund.
På kontoret har klubben ansat Thomas Graabæk som forretningsfører.
VB har gennemført et værdiseminar under

Bestyrelsen: Fra venstre Bo Harder, Peter Hansen, Henriette Eskildsen, Jon Kristiansen, Knud Engedal, Jakob
Thygesen
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Knud Engedal aflægger beretning. T.v. Peter Hansen og t.h. dirigent Gert Eg

ledelse af Knud Herbert Sørensen (2).
Til slut kunne Knud Engedal takke alle frivillige omkring klubben. Beretningen blev godkendt.
Jakob Thygesen kunne fremlægge et regnskab, der udviste et overskud på godt 140.000
kr. Thygesen betegnede det som meget tilfredsstillende, om end man måtte konstatere
en ikke ubetydelig kontingentnedgang, hvilket er et udtryk for vigende medlemstal.
Thygesen betonede, at målet ikke er at oparbejde en stor kassebeholdning, men fremadrettet søge, at resultatet så nogenlunde går i
nul, så pengene arbejder for medlemmerne.

Klubbens egenkapital er pt på godt en kvart
million kr.
Regnskabet blev godkendt.
Der var ingen indkomne forslag, hvilket således også betød uændrede kontingentsatser.
Bo Harder og Jakob Thygesen blev genvalgt
til bestyrelsen, mens Lars Skovgaard blev ny
suppleant.
Der var genvalg af revisor Niels Ejnar Gammelgaard samt revisorsuppleant Mads Peter
Nielsen.
Under eventuelt kunne VB’s Venners formand Finn Vesterled overrække en check på
125.000 til klubben, hvoraf 50.000 øremærkes en kunststofbane 2. Inkluderet i beløbet
var en ismaskine til skader samt drikkevarerne til jubilæumsreceptionen.
Sluttelig redegjorde formanden for de reviderede nålekriterier og kunne meddele, at
Finn Larsen og Leo Kim Andersen af bestyrelsen er indstillet til VB’s sølvnål.
Gert Eg kunne efter mindre end en time
afslutte en fredsommelig generalforsamling.

Finn Vesterled overrækker Vennernes store check
til formanden
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Herefter fik deltagerne mulighed for at høre
VB-direktør Henrik Tønder og cheftræner

Aftenens to talere,
direktør Henrik Tønder
og cheftræner Andreas
Alm

Andreas Alms visioner for det Nye VB.

erfaren bestyrelsesformand.

Tønder mindedes, da han som ung havde
været i erhvervspraktik som professionel fodboldspiller i VB – ”på hold” med spillere som
Simonsen og Elkjær og ledet af Ole Fritsen.
Han spillede i ungdomsårene i klubben og
var derfor i kendte rammer, da han senere
blev ansat i klubben, hvor han virkede i 10 år,
og hvor han nu er tilbage efter en afstikker
til Esbjerg.

På banen spilles der mere fremad nu, og
spilleglæden er til stede. Nu skal linjen bare
holdes, fastslog Tønder. Vi vil opleve en klub
med en helt anden substans og med tættere
bånd til moderklubben.
Andreas Alm, tidligere svensk toptræner i
storklubben AIK, slog fast, at det var udfordringen, der havde trukket ham til Vejle,
og det var attraktivt at komme til et andet
skandinavisk land. Han arbejder gerne hårdt
og er meget interesseret i processen med at
skabe noget fra bunden. Det Nye VB handler ikke bare om en ny ejer, men om alle
omkring klubben.
Om spillestilen sagde Alm, at han som grundide spiller 4-4-2 – der er mange fordele ved
to forwards. Det ville være luksus at spille
possession med så mange nye på holdet, så
man vil se en spillestil, der veksler mellem
possession og mere afventende spil.
Kropssproget og attituden arbejder han
meget med – mentaliteten er uhyre vigtig.

Henrik Tønder finder planen for det Ny VB
ambitiøs og realistisk. Han har oplevet at
rykke ned to gange, rykke op to gange samt
misse adskillige oprykninger. Det har tæret
på organisationen, og det skal der gøres op
med. Første fase er at stoppe blødningen.
Tilliden skal genvindes gennem regulært
salgsarbejde. Vi taler nu ikke resultater, men
udvikling, og bliver heldigvis mødt med en
positiv indstilling og forståelse, kunne direktøren berette.
Udfordringerne er mange. 1. juli var der seks
kontraktspillere, nu er truppen på 26 mand
med en 13-14 nationaliteter og af forskellig aldersklasse. Spille- og resultatmæssigt
er det gået bedre end ventet, hvilket kan tilskrives godt trænerarbejde. Andrew Zolotko
har involveret sig og vil talentudvikling, og
Eskildsen og Eg samt sportschef Steen Thychosen repræsenterer mange førsteholdskampe og skal nok holde klubben på ret
kurs. I Flemming Jensen har man fået en

Spørgelysten var stor hos forsamlingen og
holdningen gennemført positiv til de nye
vinde, der blæser i Nørreskoven.
Og med det traditionelle VB-leve blev der så
sat punktum for en gemytlig og interessant
aften i VB Parken.
Ole Kristensen
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Tønder og Bro tilbage i Vejle Boldklub

Henrik Tønder

Mads Bro Hansen

Henrik Tønder og Mads Bro Hansen tilbage i
Vejle Boldklub
Henrik Tønder vendte den 1. august 2016
tilbage til Vejle Boldklub som direktør. Den
41-årige sønderjyde stod også i spidsen for
det kommercielle VB i periode 2005-2014,
inden han søgte nye udfordringer i Esbjerg
fB som salgschef.
Gennem de næste ni år i VB opbyggede Henrik Tønder Danmarks næststørste erhvervsnetvæk, kun overgået i antal af FC København.
- Med ansættelsen af Henrik Tønder glæder
vi os over at have fundet en kapacitet inden
for fodboldverdenen med den helt rette
kombination af kommercielle, driftsmæssige
og ledelsesmæssige erfaringer, sagde Flemming Jensen, Vejle Boldklubs bestyrelsesformand, ved præsentationen af Henrik Tønder
den 14. juli 2016.
Den kommende direktør, Henrik Tønder, så
frem til igen at sætte sig i direktørstolen på
kontoret i Nørreskoven.
- Opgaven er klar. Vi skal skabe en bæredygtig fodboldforretning. Lige nu skal vi bygge
Vejle Boldklub op på ny. Til den opgave har
vi brug for byen, sponsorer og tilhængere.
Jeg vil derfor ikke komme med en masse
store ord eller løfter. Vi skal gøre os fortjent
til både byens opbakning og sponsorernes
tillid. Det arbejde starter vi på nu, fortæller

Henrik Tønder.
Organisationen i Vejle Boldklubs blev gendannet ved Henrik Tønders ansættelse. Den
tidligere direktør og mangeårige økonomiansvarlige, Brian Kristensen, fik titlen som
økonomichef og fortsatte i klubben.
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Salgschef hentet i Superligaklub
Henrik Tønder havde ikke været mange uger
i sit nye gamle job, før han tilførte organisationen yderligere ressourcer. Til stillingen som salgschef hentede han Mads Bro
Hansen, der tidligere havde været i VB i en
række stillinger omkring både sporten og
salgsorganisationen. Mads Bro Hansen er en
gammel kending af klubben, og der var stor
tilfredshed med hans tilbagekomst. I sponsorkredse anerkendes han stadigvæk for sin
del af succesen ved at have opbygget den
platform, Vejle Boldklub fortsat profiterer af
den dag i dag.
Mads Bro Hansen kom til Vejle Boldklub som
spiller fra Superligaklubben AaB i sommeren
2005 og udfyldte efterfølgende loyalt stillinger som sælger, salgschef og sportschef i
klubbens turbulente år efter nedrykningen
fra Superligaen i 2009.
Det er samme skifte og et udtryk for både
kærlighed til og ambitioner for Vejle Boldklub, som fik Mads Bro Hansen til at skifte

salgschefstillingen i AGF ud med en plads
ombord hos det nye Vejle Boldklub i 1. division.
- Vejle Boldklub betyder meget for mig. Jeg
var ikke et sekund i tvivl, da muligheden for
at vende hjem opstod. Nu skal vi gøre tingene i det rigtige tempo, og så skal vi bygge
et godt fundament - endnu stærkere, siger
Mads Bro Hansen.
På ledelsesgangen hos Vejle Boldklub var der
også svær tilfredshed med ansættelsen af
Mads Bro Hansen.
- Med Mads Bro Hansens kompetencer
ombord, forstærker Vejle Boldklub nu sit
fokus på at forbedre organisationen yderligere og øge værdiskabelsen for klubbens
sponsorer og partnere, så klubben kan opnå
en positiv vækst i sponsorindtægterne i den

kommende årrække, udtaler Flemming Jensen, bestyrelsesformand i Vejle Boldklub.
- Mads har tidligere præsteret særdeles
bemærkelsesværdige resultater i både sponsoropbygning og gennemført tiltag, der kan
bruges som perfekt inspiration til at udnytte
synergien, der udgøres af den kraftfulde
konstellation af Vejle Boldklubs enestående
netværksarbejde og den arbejdsomhed, der
skal til i det nye Vejle Boldklub. Vi skal huske
på, at Mads skifter fra en Superligaklub til en
1. divisionsklub. Det siger lidt om både kærligheden til og troen på klubben, siger Henrik Tønder, direktør i Vejle Boldklub.
Mads Bro Hansen, der blev 40 år i januar
2016, begyndte i Vejle Boldklub mandag den
5. september.
Lars Christensen

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk
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VB ansatte svensk cheftræner

Andreas Alm

Tirsdag den 5. juli 2016 kl. 10.00 kunne Vejle
Boldklub præsentere klubbens nye cheftræner. Valget var faldet på den 43-årige svensker Andreas Alm, der senest havde været
cheftræner i den svenske storklub AIK Stockholm i knap seks år.
Vejle Boldklub stod uden cheftræner efter
sæsonen 2015-16, da Klebér Saarenpää var
blevet opsagt efter nederlaget til FC Roskilde i april, og sportschef Steen Thychosen
kun havde ansvaret i den resterende del af
sæsonen. Men den 5. juli – 19 dage inden
sæsonpremieren 2016-17 – kunne VB løfte
sløret for navnet på klubbens nye cheftræner. Valget var faldet på Andreas Alm, der
havde været uden job, efter han den 13. maj
var blevet opsagt i AIK.
- Hårdt arbejde er nøgleordet for mig. Vi
starter på en blank side nu i en af Danmarks
mest traditionsrige fodboldklubber. Nu skal
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vi sætte en trup sammen på kort tid. I det
arbejde er det vigtigt for mig, at vi har tålmodighed. Der er ikke nogen let eller simpel
vej til succes. Det kræver hårdt arbejde, og
det arbejde starter nu, fortalte træneren, da
han blev præsenteret i Vejle.
Sportschef: Et langt sejt træk begynder:
- Vejle Boldklub ville ikke, før 1. juli, have
haft muligheden for at kunne tiltrække
sådan en trænerkapacitet, som Andreas
Alm. Derfor glæder dig mig utrolig meget,
at vi nu er kommet i mål med en 2-årig aftale. Nu begynder det lange seje træk med
at bygge på lag for lag. Jeg ser frem til at
opleve Andreas på træningsbanen. Han ved,
hvad det handler om, sagde Vejle Boldklubs
sportschef Steen Thychosen.
Det nye team omkring cheftræner Andreas
Alm var uforandret efter afslutningen på for-

årssæsonen. Det bestod fortsat af assistenttræner Søren Vie Clausen, målmandstræner
Toivo Vadum og fysioterapeut René Krogh.
UEFA Cup-exit i Herfølge
Året er 2000. De sensationelle danske mestre
Herfølge er helt som ventet chanceløse over
to kampe i mødet med den skotske gigant
Glasgow Rangers i Champions League-kvalifikationen. I Sverige skiller et point Helsingborgs IF og AIK i mesterskabskampen i 1999,
som den sydsvenske klub vinder med mindst
mulige margin foran de sort-gule fra Solna. I
Norge spiller Andreas Alm for Kongsvinger,
og selvom klubben rykker ud af Eliteserien,
så oplever Alm stor personlig succes. Som
midtbanespiller scorer han 10 mål i 25 kampe
og bliver sat i forbindelse med et skifte tilbage til de største svensker klubber. Hammarby
– som Alm forlader forud for sæsonen 1998
– viser interesse i at hente midtbanespilleren
hjem til Stockholm, men det bliver rivalerne
fra AIK, med træner Stuart Baxter i spidsen,
der signer en 26-årig Alm.
AIK Stockholm spiller - som svenske mestre
i 1998 - i efteråret 1999 seks kampe i Champions League-gruppespillet mod europæiske giganter som FC Barcelona, Arsenal og
Fiorentina. Forventningerne i den hjemlige
turnering er som altid enorme til AIK, men
holdet halser i det meste af 2000-sæsonen
efter de senere mestre Halmstad. Mødet med
Herfølge over to kampe i UEFA Cuppen i september samme år skal give klubben tiltrængt
succes og flere kampe i Europa. Men mødet
med de danske mestre hjemme på Råsunda
bliver en skuffelse. Jesper Falck scorer kampens eneste mål i Herfølges sejr på 1-0. AIK
præger opgøret, hvor Andreas Alm spiller
helt fremme i angrebet, men svenskerne kan
ikke nedbryde defensiven hos danskerne.
Returkampen i mere ydmyge rammer på
Herfølge Stadion ender i forlænget spilletid,
da den aldrende bosnier Nebojsa Novakovic
kort efter pausen bringer AIK foran 1-0 på et
straffespark begået af den senere VB’er Tommy Schram. Alm har i indledningen af opgøret ramt tværribben med et spark, og AIK er
godt med, indtil Erik Edman ti minutter før
pausen vises ud. Kampen ender i forlænget
spilletid, hvor Herfølges spillende træner
John ”Faxe” Jensen udligner til 1-1 med et
godt spark og dermed sender AIK ud i mørket og de danske mestre videre i Europa.
Professionel fodboldspiller i fem klubber
Gert Andreas Alm blev født den 19. juni
1973 i Gällivare i det nordlige Sverige. Han

spillede fodbold i Eskilstuna City – en klub i
Eskilstuna cirka 100 km. vest for Stockholm,
hvor han og familien allerede flyttede til, da
Andreas kun var få år. Her debuterede han i
1989 på klubbens førstehold, der lå placeret
i den svenske 2. division - den tredje bedste
række. Fra opstarten i 1995 skiftede 21-årige
Andreas Alm til storklubben Hammarby. Succesen udeblev dog for ”Bajen”, der i Alms
første sæson rykkede ud af det fineste selskab. Efter to år med Hammarby i Superettan skiftede Alm videre til norsk fodbold og
Kongsvinger fra årsskiftet 1997-98. Den første sæson i den sydnorske klub endte med
overlevelse, mens Kongsvinger IL i sæsonen
1999 forlod den øverste fodboldrække i Norge. Alm gjorde ellers sit til at holde klubben
oppe, men i sidste ende rakte de ti sæsontræffere ikke, og klubben måtte ud.
Præstationerne på banen have gjort Alm
attraktiv hjemme i Stockholm, hvor storklubberne Hammarby og AIK kæmpede om
underskriften fra Alm. Det blev storklubben
AIK der skrev med Alm, der nåede 3½ sæson
for Allmänna Idrottsklubben i Solna med stor
succes. Facit i AIK blev to tredjepladser i de
første sæsoner. Alm scorede ni mål i sin første Allsvenskan-sæson og blev AIK-topscorer,
men tredjepladsen var en skuffelse for klubben, og tilmed blev Alm skadet i lysken i
sæsonens sidste kamp. Skaden holdt Alm
ude af spil indtil sommeren 2001, hvor han
vendte tilbage til AIK-holdet. Med syv mål i
ni kampe var han kraftigt medvirkende til, at
AIK var tæt på at erobre SM-guld, men det
gik i stedet gik til rivalerne fra Hammarby.
Opfattelsen blandt supporterne var, at havde Alm været fit i hele sæsonen, var guldmedaljerne endt om halsen på AIK-spillerne.
Andreas Alm fik dog aldrig rigtig bugt med
skaderne, og i 2002 og 2003 spillede han kun
13 turneringskampe for AIK.
I sommeren 2003 rykkede Alm videre til den
tidligere storklub Norrköping, der lå i den
næstbedste række. Her blev det til 2½ sæson,
med pæne måltal til følge, men det lykkedes
ham ikke at være med til at spille den tidligere mesterklub op i Allsvenskan. Afslutningen på karrieren for Alm foregik i barndomsklubben Eskilstuna City, hvor han spillede to
sæsoner fra 2006-08.
Fra forsvarer til målfarlig angriber – Alm rykkede længere frem på banen med årene
Andreas Alm oplevede at spille mange forskellige positioner på banen i de fem klubber, han spillede topfodbold i. Alm spillede i
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forsvaret frem til 1997, hvor han i det sidste
år i Hammarby blev rykket op på midtbanen.
Her scorede han 13 mål i 26 kampe og var
kraftigt medvirkende til, at ”Bajen” vendte
tilbage til Allsvenskan. Alm huserede også på
midten i norske Kongsvinger, hvor hans mange mål specielt i den anden sæson dog ikke
rakte til overlevelse. Hjemvendt til Sverige
og AIK skiftede Alm igen position. Engelske
Stuart Baxter, der trænede AIK i et par sæsoner, så Alm som angriber, og den chance greb
Andreas Alm, der blev benyttet helt fremme
i resten af karrieren. I AIK lyder målsnittet
på 20 mål i 44 kampe. Snittet på 0,45 mål pr.
kamp er det højeste målsnit for en AIK-spiller
siden 1980’erne.
Fem år i spidsen for Allmänna Idrottsklubben
Trænerkarrieren begyndte, hvor det hele
startede - i Eskilstuna City med et kort
ophold i 2008, inden Andreas Alm vendte
tilbage til AIK. Først som assistenttræner,
inden han fra sæsonen 2011 og frem til maj
i år var cheftræner for Allsvenskan-holdet,
der i perioden kun i en sæson er endt uden
for medaljerækken. Alm var en karismatisk
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cheftræner for den største af de tre rivaliserende hovedstadsklubber i Sverige og blev
en populær skikkelse blandt supporterne på
Friends Arena.
Tredje svenske cheftræner i Nørreskoven
Da Andreas Alm debuterede mod Fremad
Amager den 24. juli blev han Vejle Boldklubs
tredje svenske cheftræner på kun syv år. I
maj 2009 ansatte VB klubbens første svenske
cheftræner, da Mats Gren (f. 1963) overtog
VB-holdet efter nedrykningen til 1. division.
Den tidligere svenske landsholdsspiller stod
i spidsen for vejlenserne frem til april 2011,
hvor han blev afskediget efter en skidt start
på forårsturneringen. Mats Gren nåede 50
turneringskampe som træner for VB.
Klebér Saarenpää (f. 1975) blev ansat som
assistenttræner i Vejle Boldklub den 1. januar
2014 og overtog ansvaret for 1. divisionsholdet i oktober samme år. Klebér Saarenpää
var holdets cheftræner frem til april i år og
nåede 47 turneringskampe som træner for
Vejle Boldklub.
Lars Christensen
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Alm i debutkampen på Vejle
Stadion mod Fremad Amager
den 24. juli
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Skridt for skridt
Af: Morten Pelch
I juni måned stod Vejle Boldklub der igen. I
en situation, hvor der skulle hjælp til udefra,
hvis fremtiden for Nørreskovens helte skulle
tegne sig lys. Situationen fremkaldte minder
om syv-dages-lidelsen fra efteråret 2014.
Hver eneste dag fra slut juni og frem mod
dens afslutning blev der med lige stor spænding og åndenød holdt øje. Det ville ikke
være en journalistisk stramning at påstå, at
enhver med Vejle Boldklub i hjertet kunne
genkende sig selv i katolikkernes følelse, når
der afholdes konklave i Rom. Hvor hele verden kigger på Vatikanpaladset og afventer
den hvide røg, som fortæller, at en ny pave er
fundet. Der blev holdt øje med Vejle Stadion,
der blev tjekket hjemmesider og bestilt automatisk nyhedsfeed omkring Vejle Boldklub.
Og så var der stille. Helt og aldeles stille.

På kanten af katastrofe

Rygterne løb. En tysk klub med interesse i
klubbens talentafdeling blev nævnt. Satellitklub for andre europæiske klubber blev
også bragt i spil. Og lige der. I de øjeblikke
stod Vejle Boldklub-tilhængerne med hjertet
på vægten. Klubben i ny forfatning. Eller en
markant nedjustering, som ville fjerne den
sidste ambition om bedre tider.
Men pludselig skete der noget. Der kom hvid
røg ud af tårnene på Vejle Stadion. En ny
konstellation var fundet. Lige der, hvor alle
med rødt/hvidt hjerte havde givet op, kom
redningen.
Tirsdag formiddag den 28. juni vil længe stå
som Vejle Boldklubs genfødsel. I årtierne før
havde gode, ordentlige og trofaste Vejle
Boldklub-sponsorer, -formænd -og -aktionærer forsøgt det nærmest umulige. Til tider
med utak som den eneste betaling. Nu skulle
opgaven omkring Vejle Boldklubs lange seje
træk tilbage til Danmarks fornemste selskab
lægges i hænderne på fødselsholdet fra det
store udland blandet med en af Vejle Boldklubs kulturbærere fra klubbens sidste solskinsperiode.
Andrew Zolotko, Jin Chang og Klaus
Eskildsen delte næsten ejerskabet af det professionelle selskab mellem sig. 60 procent til
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Zolotko og Chang, de sidste 40 procent til
forsvarskæmpen Klaus Eskildsen.
Et nyt Vejle Boldklub var født.

Velkommen til Danmark

De fleste VB-tilhængere sad nok lidt undrende foran deres telefoner, da pressemeddelelsen blev sendt ud. Det samme skete på landets sportsredaktioner. Forbløffelse, underen
og nysgerrighed var de første ord, som faldt
i kommentarfeltet.
Typisk dansk kan man næsten sige, lykkedes
det tabloidavisen Ekstra Bladet at finde en
håndfuld billeder, taget fra Andrew Zolotkos
private Facebookprofil, og sætte disse ind i
en lidet flatterende og ikke mindst urigtig
kontekst.
Velkommen til Danmark. Velkommen til en
klub, hvor fokusset på og holdningen til samme er større og markant ulig den placering,
Vejle Boldklub for nuværende har i fodboldhierakiet.
Lynhurtigt blev der dog bragt tv-interviews
med og udtalelser fra Vejle Boldklubs nye
styrmand og ejer. Her kunne enhver med
kærlighed til klubben lynhurtigt konstatere,
at profetierne fra formiddagsavisernes agurketid ikke havde deres gang på jorden.
Andrew Zolotko ville udvikle og styrke klubben under Nørreskovens trækroner. Vejle
Boldklub skulle finde sit fodfæste og bygges
stærkere. Ikke hurtigere, end klubben og
fundamentet kunne bære.
I en fodboldverden næret af og fodret gennem store ambitioner ramte disse udtalelser
hos de Vejle Boldklub-tilhængere, som er
blevet budt så meget, et helle i hjertet.
Ydmygheden og en udmelding om, at hårdt
arbejde skulle sætte retten til ambitioner,
blev adopteret af byen, tilhængerne og den
lille håndfuld medarbejdere, som sad tilbage
på kontoret i Roms Hule.

Knap et syvmandshold

For det var virkeligheden, som ventede på
den anden side af Vejle Boldklubs ”redning”. En håndfuld medarbejdere i klubbens
administration, og ditto i spillertruppen, var

Flemming Jensen blev formand for den nye VBbestyrelse, der i løbet af sommeren trak i arbejdstøjet. Den Herning-baserede advokat har i løbet af
det første halve år i VB været synlig ved kampene
på Vejle Stadion

Andreas Alm blev indsat som Vejle Boldklubs nye
cheftræner i juli. Den 43-årige svensker arbejder
sammen med assistenttræner Søren Vie Clausen
(th.).

klubbens virkelighed. De to tal lagt sammen
kunne allernådigst give et syvmandshold.

opgave, var ingen anden end en svensk træner med et imponerende CV og få uger før
umulig for en klub som Vejle Boldklub at
rekruttere, nemlig Andreas Alm.

Tre uger ude i fremtiden ventede premieren i
første division. Vejle Boldklub stod ikke bare
uden en slagfærdig trup, men også uden en
træner til at lede denne. Umuligt lød det fra
fodboldeksperter og fodboldkyndige over
det danske land. Der kan ikke samles et hold
på så kort tid.
De næste to uger gav Vejle Boldklub og dets
trofaste sponsorer, tilhængere og FodboldDanmark nærmest Manchester City- og Chelsea-lignende tilstande. Bold.dk og Vejle Amts
Folkeblads journalister kom på arbejde.
For ind kom der nye spillere. I sådan et tempo, at man knap nok kunne nå at juble over
den første, før den næste kom.
En blanding af kendte danske navne, loyale
trupspillere fra den netop afsluttede sæson
krydret med klubbens egne talenter. Og
sidst, men ikke mindst drysset med eksotiske
navne, som, de røde VB-hjerter kun kunne
håbe på, besad den kvalitet, som pressemeddelelserne beskrev.
Inden man kunne nå at tænke på Vejle Boldklubs fortid, stod klubben med en spændende trup. Manden, som skulle løse den

Denne signing indgød ikke alene respekt i
Fodbold-Danmark, men også uden for landets grænser. Var den gamle kæmpe ved at
vågne?
I takt med at der kom nye støvler og navne i
et omklædningsrum, som pludselig ekkoede
af portugisisk, svensk, spansk, engelsk og
kinesisk, forstærkede Vejle Boldklub sig også
markant på organisationssiden.

Direktør hentet fra Superligaen

Henrik Tønder blev hentet i Superligaklubben Esbjerg FB og sagde ikke alene farvel
til den fornemste fodboldrække i kongeriget, men også goddag til den klubben, som
både i potentiale og plads i den behagelige
sønderjydes hjerte var kendetegnet ved sin
storhed.
Henrik Tønder meldte klart ud over for fodbold-Danmark.
”Vejle Boldklub skal være en klub i balance.
Vi skal bygge på og bygge op. Helhjertet og
med stor tålmodighed. På den nye rejse er
alle med et rødt/hvidt hjerte velkommen,
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Jin Chang kom ind i bestyrelsen i sommeren. Kineseren har været i Nørreskoven flere gange i efteråret og
overværet kampe. Her ses man i minutterne efter 2-2 kampen mod FC Helsingør i august

men der findes ikke nogen genvej. Det er
hårdt arbejde, som venter.”
Sponsorerne støttede og bakkede det nye
Vejle Boldklub helhjertet op fra starten. Det
helt logiske efterslæb, som administrationen
havde, blev opvejet af sponsorernes tillid til
og kærlighed omkring klubben. Sponsorerne
kontaktede selv Vejle Boldklub. Opgraderede aktiviteterne, der allerede fandtes, og
nye kom til.
Den nye kommunikation fra klubben og de
ærlige udmeldinger om ambitionsniveauet
understøttede nerven i tilhængere, sponsorer og byen.
Vejle Boldklub skulle starte helt forfra. 125
års historie skulle være afsættet, men med
respekt for de forsøg som gode mennesker
ikke lykkedes helt med, og som nu skulle
være fundamentet for ”Det nye Vejle Boldklub.”
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Premieren

Sæsonens første hjemmekamp bød ikke alene de 2275 tilskuere velkommen til en trup
med navne, som nok krævede lidt øvelse for
den ellers altid optimistiske stadionspeaker
Jesper Maigaard, men præsenterede også
klubbens sponsorer for Andrew Zolotko og
bestyrelsesformand Flemming Jensen.
Flemming Jensen tegnede billedet ganske
enkelt op.
”Vejle Boldklub skal kravle, før klubben
kan gå. Vi er tålmodige, og al snak omkring
oprykning kan vente til, at vi som minimum
har skabt en trup, som kender hinanden.
Vi har sat 24 mennesker sammen, som ikke
kendte hinanden for en måned siden. Uanset
hvor meget kvalitet, hver enkelte har, så er
det ikke de bedste spillere, som vinder kampene. Det er det bedste hold.”
Denne udmelding vandt god genklang hos
de fremmødte, og forventningerne, hvis de

Klubejer Andrew Zolotko er på banen for at hilse på VB's brasilianere, Lucas Maia og Dominic Vinicius, efter
lokalopgøret mod FC Fredericia den 6. november. Moldoveren købte 60 % af aktierne i VB i sommeren

inden havde været store, fandt deres naturlige leje. For de Vejle Boldklub-spillere, som
havde en sæson eller to bag sig i traditionsklubben, var den hændelse et udtryk for den
nye tillid og tålmodighed.
Vejle Boldklub blev simpelthen klappet af
banen efter den første hjemmekamp og 1-1
resultatet mod oprykkeren Fremad Amager.
Det ville aldrig være sket i de foregående
sæsoner.

Fremtiden

Andreas Alm arbejdede helhjertet på træningsbanen. Alt imens sportschef Steen Thychosen sikrede, at talentsektoren som næste
led i fødekæden, forberedte og udviklede
det, som er et Vejle Boldklub- kendetegn - de
tekniske velfunderede spillere.
Førstedivisionen kendetegnede sig selv i
efteråret 2016 med en uhørt og ikke lignende set jævnbyrdighed. Under to håndfulde
point skiller oprykningspladser og nedrykningspladser.

Det bedste venter forude

Vejle Boldklub har udviklet sig på banen og
uden for banen i efteråret. Til tider er der på
banen spillet besnærende smuk fodbold, og
andre gange har det været stolpe ud. Men
holdet er vokset, tilhængernes kærlighed
er den samme, og byen er rykket sammen
omkring netop dette – kærligheden til Vejle
Boldklub.
Hvis nogen inden sæsonen eller klubbens
nye ejerkreds havde spået succes på alle disse
parametre, ville man nok havde sagt, at det
er typisk Vejle Boldklub. Nemlig at håbe og
håbe, men kun opleve skuffelse. Men i denne
sæson, og i første kapitel af ”det nye Vejle
Boldklub”, kommer det hårde arbejde først
og ambition dernæst. Det har skabt et efterår med tiltro, loyalitet og en forventning om,
at bedre tider venter forude.
Viva Vejle Boldklub.
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The Crazy Reds 2016

The Crazy Reds og øvrige VB-fans stod i hjørnet af Vejle Stadion og fejrede de fire mål i den knusende 4-0
sejr over Fremad Amager den 2. november

The Crazy Reds
Vejle Boldklubs officielle fanklub
THE CRAZY REDS har haft et år, hvor der ikke
har været så meget at fejre. I foråret troede
vi på holdets muligheder i den tætte kamp
om pladserne i Superligaen, hvilket desværre
mislykkedes. Henover sommeren holdt vi
vejret sammen med mange andre og fulgte
med spænding, hvilken vej klubben skulle
i de kommende år. Vi er sammen med vore
medlemmer spændte og positive på fortsættelsen på det efterår, som har tegnet spændende. Folk er meget tålmodige med ”Det
nye VB” og vi vil også i det kommende år
arbejde på en positiv opbakning til spillertruppen og klubben.
Få ændringer i bestyrelsen
Ved generalforsamlingen i august var der
kun få ændringer i sammensætningen. Der
kom to nye ind i bestyrelsen, som for formand, næstformand, kasserer og sekretærs
vedkommende lignede bestyrelsen fra sæsonen 2015-16. Der er syv mand i bestyrelsen
og tre suppleanter.
Spillerpræsentation i juli
Vi arrangerede sammen med Vejle Boldklub
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en spillerpræsentation af spillertruppen i juli.
Det var lørdag den 23. juli – dagen for sæsonpremieren – hvor den afsluttende træning
for divisionsholdet var flyttet ind på Vejle
Stadion, så der var plads til tilskuere. Cirka
200 kiggede med fra tribunen, inden sportsog akademichef Steen Thychosen præsenterede spillertruppen for de mange tilskuere.
Arrangementet var succesfuldt og var med
til at øge kendskabet til spillerne og klubben for folk, der måske ikke følger holdet så
meget, som vi gør.
Vi håber at kunne være med til at arrangere
noget lignende i fremtiden.
Gravesen Corner
Vi har haft pænt med besøgende i Gravesen
Corner i årets løb. Efter hjemmekampene
kommer Man of the Match som regel forbi
og hilser på, mens vi har en eller to spillere
ovre at præsentere startopstillingen inden
kampen. Det er med til at knytte bånd mellem fansene og spillerne og noget, vi er
glade for. Fanlokalerne er åbne før og efter
hjemmekampene, og alle er velkomne til at
kigge ind til en fodboldsnak. I vinterpausen
er der planlagt en renovering af Gravesen
Corner, så vi håber at kunne byde fans, tilskuere og andre fodboldgæster på Vejle Stadion

velkommen i nye lokaler i 2017.
Svingende tilslutning til busture i 2016
Vi har cirka haft en bus af sted til halvdelen
af udekampene i årets løb. Det betragter vi
selv som okay. Hvis vi ikke har kunnet samle
nok folk til en bus, er fans kørt af sted i biler
i stedet for. Udfordringen med busturene
er de meget vekslende spilletidspunkter i 1.
division. Kampe en torsdag aften i Roskilde,
Herfølge og Hjørring er svære at samle folk
til, da afgangstidspunktet er tidligt på eftermiddagen, og man er hjemme meget sent.
Ved udekampen mod Skive i påsken lavede vi
en lille ’gimmick’, efter holdet havde vundet
en fin sejr på 3-0. Vi havde taget påskeæg
med til kampen og fik dem afleveret i spillerbussen til spillerne efter kampen.
Medlemstal
I hele 2016 har vores medlemstal ligget
meget stabilt. Der er cirka 250 medlemmer
i fanklubben.
Tribuneflytning
Vi har fortsat en god dialog med Vejle
Boldklub. Den primære kontakt har vi med
administrationschef Helle Thychosen. Inden
de sidste tre hjemmekampe i 2016 – mod
Fremad Amager, FC Fredericia og Næstved
– aftalte vi, at fanafsnittet skulle flyttes fra
afsnittet bag målet og over i hjørnet af stadion. Det var for, at de stemningsskabende
fans kunne stå tættere sammen, og dermed
skulle den vokale opbakning til spillerne
gerne forbedres. I skrivende stund er flytningen ikke evalueret med klubben, men vi er

positive omkring en permanent flytning af
de aktive fans.
VB-hoptimist
The Crazy Reds har sidst på året overrasket
med overrækkelse af to VB-hoptimister. Først
til Steffen Kielstrup for 300-kampsjubilæet.
Senere til Daniel Norouzi, der af fanklubben
blev kåret til årets spiller i Vejle Boldklub
2015-16. Norouzi skiftede væk fra VB kort
efter den sidste kamp i maj 2016, så fanklubben fik først lejlighed til at overrække ham
hoptimisten, da Næstved var på Vejle Stadion den 17. november.
Vi er glade for samarbejdet med den daglige
ledelse og spillerne i Vejle Boldklub og ser
frem til et 2017, der byder på mange gode
oplevelser.
Brian Jørgensen
formand The Crazy Reds

Københavnerfans’ene
En hilsen fra os VB’ere fra København/Sjælland.
Vi er en 10-15 stykker, der er lidt oppe i alderen, men 100 % VB’ere. Undertegnede har
altid fået en god behandling i Vejle og samtidig fået mange venner, som jeg er utrolig
glad for.
Én ting er sikkert: Én gang VB’er og altid
VB’er!
Vi ønsker VB alt det bedste fremover.
På vegne af VB fans København/Sjælland.
Kenneth Davidsson
VB/Kbh.

Opbakningen fra fansene på endetribunen på Vejle Stadion var stor, da VB den 24. juli indledte en ny
sæson. Mere end 2.000 tilskuere fulgte det nye VB-hold i premierekampen mod Fremad Amager
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VB's Venner
VB’s Venners afholdt generalforsamling i
januar. Michael Henriksen trådte ud af bestyrelsen, der nu består af Finn Vesterled (formand), Mads Peter Nielsen (kasserer), HansErik Baungaard (sekretær), Ronnie Nielsen,
Jørgen Potempa, Per Mikkelsen og Peter
Jakobsen.
Ved VB’s 125 års jubilæum i maj, stod VB’s
Venner for det praktiske vedr. forplejning til
de mange gæster i VB Parken.
Som et nyt tiltag, arrangerede VB’s Venner
et marked med tivoli i Havnegade og på havnen i Vejle i weekenden d. 21.-22. maj. Havnegade blev afspærret og fyldt med kræmmere, og Nordisk Tivolipark havde opstillet
forlystelser på Holmen og på honnørkajen.
VB’s Venner have opstillet øltelt på Holmen,
og det blev især fyldt, da Fede Finn og Funny
Boyz gav koncert lørdag eftermiddag, hvilket blev suppleret med helstegt pattegris og
grillpølser.
Lørdag aften optrådte Lars Love Louice, men
det blev desværre ikke samme succes, da det
begyndte at regne sidst på eftermiddagen.
Alt i alt var markedet godt besøgt, men økonomisk løb arrangementet kun lige rundt,
hvilket også er accepteret, da det var første
gang, markedet blev afholdt.

I VB Parken blev der arrangeret en afslutningsfest i juni for seniorholdene med helstegt pattegris. Det blev en rigtig god fest
med deltagelse af både kvinde- og herresenior, og VB’ Venner håber, dette vil gentage
sig og blive til en tradition.
Der blev afholdt flere store stævner i VB Parken i løbet af året. VB Cup, efterskole- og
Campus stævne, for at nævne nogle, trak et
stort antal spillere og publikum til, hvilket
stillede store krav til servicering i kiosken.
VB’s Venner kunne, som altid, trække på et
stort antal hjælpere til disse stævner, hvilket
muliggjorde en rigtig god afvikling af alle
de opgaver, der var i kiosken, teltet og køkkenet. VB’ Venner vil gerne sige TAK til alle
frivillige, der har hjulpet i årets løb.
Ved VB’s generalforsamling donerede VB’s
Venner kr. 125.000 til VB. En del af pengene
var brugt til indkøb af ismaskine, sponsorat
af drikkevarer til jubilæet m.m. Kr. 50.000 er
øremærket kunststofbanen, og resten er til
VB’s disposition.
I løbet af året har VB’s Venner desuden doneret kr. 25.000 til 3F damerne. Kr. 12.500 i 2016
og kr. 12.500 i 2017, ligesom der, til VB, stadig
betales kr. 3.000, pr. måned i forpagtningsaf-

VB’s Venners bestyrelse:
Bagest fra venstre: Peter Jakobsen, Finn Vesterled, Hans-Erik Baungaard, Per Mikkelsen, Ronnie Nielsen,
(indsat) Mads Peter Nielsen
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gift af kiosken og køkkenet i VB Parken.
I skrivende stund, er der planlagt Aktivfest i
VB Parken d. 19.11. med deltagelse af kvinde- og herresenior afdelingen. Ligeledes er
VB’s Venner ved at undersøge muligheden
for at holde nyt Havnemarked på havneområdet i Vejle. Desuden forsætter VB’s Venner

med forpagtningen af kiosken i VB Parken,
så vi ses derude.
Følg i øvrigt med på vores hjemmeside
www.vbsvenner.dk, hvor vi løbende vil informere om vore aktiviteter.
Hans-Erik Baungaard

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk
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Senior support
Året 2016 var et år uden den store aktivitet
i VB Senior Support. Det er desværre ikke
lykkedes gennem året at øge medlemstallet,
som forblev stabilt på 30 medlemmer.
I anledning af VB’s 125 års jubilæum gav VB
Seniorsupport 5000,- i gave til en ny kunststofbane.
Den sidste lørdag i november arrangerede vi
vanen tro årets julefrokost for de 28 tilmeldte. Julefrokosten bød på den legendariske
rafleturnering, tipskupon og ciffertips.
I samme forbindelse afholdt vi også den årlige generalforsamling. Halvdelen af bestyrelsen var på valg og blev enstemmigt genvalgt.

Således består bestyrelsen af 6 medlemmer:
Jakob Møller, Jakob Thygesen, sekretær
Christian Jessen, kasserer Mads-Peter Nielsen, næstformand Etienne Ebel og formand
Jeppe Østerby.
Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens og egne
vegne takke vores mangeårige formand,
Finn Vesterled, for hans enorme arbejde og
engagement i VB Senior Support. Finn har
valgt at trække sig ud af bestyrelsen og bruge hele sin energi og fokus i VB’s Venner.
Jeppe Østerby
Formand

To tredjedele af bestyrelsen i VB Senior support: Jakob Møller, Jakob Thygesen, Etienne Ebel og Christian
Jessen.
Fraværende: Mads-Peter Nielsen og Jeppe Østerby
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I praktik i Vejle Boldklub
Mandag d. 11/7 startede jeg mit praktikophold i Vejle Boldklub i forbindelse med min
uddannelse, som er en PBA i Sport Management. Det overordnede mål med praktikken
var at få indsigt i, hvordan hverdagen forløber i en professionel sportsorganisation.
Der blev taget rigtig godt imod mig, også
selvom jeg kom ind i klubben på et tidspunkt, hvor der virkeligt var travlt, og der
måske ikke var alt for god tid til at ”oplære”
en praktikant.
Der blev skrevet kontrakt med mange af
klubbens nye spillere i tiden, da jeg lige var
startet. En af mine opgaver var at hjælpe

dem på plads og sørge for meget af det praktiske. De skulle selvfølgelig på plads i diverse
lejligheder, men også have sygesikringsbeviser, bankkonti, TV, mobilløsninger med mere.
Og så taknemmelige gutter hjælper man hellere end gerne.
Jeg fik i løbet af min praktiktid også en medpraktikant i form af min tidligere klassekammerat Rasmus Schriver. Vi fik lov at promovere et par sponsorevents, dog uden det helt
store held. Vi fik dog også lov til at stå som
værter en aften, hvor Balle Musik- & Idrætsefterskole kom på besøg på Vejle Stadion og
skulle overvære pokalkampen mod OB. Det
meste gik godt - udover resultatet…
”Prof for en dag” stod vi også for – både
planlægning og afvikling. Således havde
130 tilmeldt sig arrangementet og fik derfor
lov til at træne med førsteholdstruppen på
græstæppet på Vejle Stadion. Deltagere og
forældre var glade, og det eneste, der var
for lidt af, var kaffe… Det bliver bedre næste
gang!
En anden ting, jeg fik lov til, var at være holdleder på reserveholdet sammen med Michael
Busk. Et hverv, jeg også bestred, efter jeg
endte mit praktikophold. Resultaterne her
udeblev, desværre. Men dette ændrede ikke
på, at jeg nød at være med omkring reserveholdet. Det var fedt at være en del af, og jeg
regner da også med at være med, når reserveholdsligaen starter op igen, da jeg endnu
ikke har modtaget en opsigelse fra Steen T…
Ovenstående er kun en brøkdel af de opgaver, jeg har haft i min praktiktid i Vejle Boldklub, og jeg har nydt dem alle – nydt at være
en del af Vejle Boldklub.
En stor tak skal lyde til alle, i og omkring
Vejle Boldklub.
Jeg glæder mig til, at følge klubben fremover. Viva Vejle!
Jesper Spangsbjerg

Jesper Spangsbjerg (th.) var i efteråret 2016 i praktik VB sammen med Rasmus Schriver. Her har de to
vundet en fodboldgolfturnering for VB's samarbejdspartnere ved Filskov Fodboldgolf
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VB's Seniorklub 2016
VB fyldte 125 år den 3. maj og Seniorklubben
fyldte 23 år den 25. oktober. Seniorklubben
er for medlemmer der er fyldt 60 år og som
har en fortid i klubben som enten spillere
eller ledere.

I løbet af året er der kommet 4 nye medlemmer til: Thorkild Knudsen, Carsten Andersen,
Stig Malberg og Per Thomsen, så vi nu er
oppe på 72 medlemmer.

Thorkild Knudsen

Stig Malberg

Carsten Andersen

Per Thomsen

Aktivitetsmæssigt har det været et spændende jubilæumsår, hvor der har været spændende foredragsholdere samt den traditionsrige udflugt med damer til Endelave.

Januar 2016:

Året blev indledt med den årlige generalforsamling, hvor der var mødt 50 medlemmer
op.
Gert Eg blev foreslået som dirigent og Gert
kunne konstatere at generalforsamlingen
var lovlig indvarslet.
Under formandens beretning fortalte Robert
om de mange gode foredrag der havde
været i årets løb og henviste til VB årsskrift
2015, hvor arrangementerne er beskrevet.
Specielt blev fremhævet vores tur til Brande,
hvor vi besøgte BIFortiden og hvor Helge
Sander havde et interessant indlæg. Ligeledes blev vores arrangement i maj måned på
museet fremhævet. Der var også en stor tak
til julefrokost udvalget.

Robert ser kritisk på regnskabet

Afslutningsvis bad Robert os mindes Karsten
Lund og Gunnar Pedersen som var afgået ved
døden i 2015.
Preben gennemgik herefter regnskabet på
rekordtid.
Regnskabet udviste et overskud på kr. 3.875
og et indestående i banken på kr. 22.940,16.
Enkelte poster blev gennemgået herunder
posten til øvrige udgifter på kr. 6.900 som var
betaling til VB for årsskriftet for 2014. Udgiften til arrangementer på kr. 2.550,00 består
af udgifter i forbindelse med turen til Brande
og udgifter til julefrokosten.

Bestyrelsen 2016. – Preben, Robert og Conny
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Regnskabet som var underskrevet af intern
revisor Otto Ejsing blev godkendt uden
bemærkninger. Otto blev herefter genvalgt
som revisor for det kommende år.
Herefter var der valg til bestyrelsen og der
var genvalg til formand Robert Torntoft, kasserer Preben Birn og sekretær Conny Laursen. Der var også genvalg til aktivitetsudvalget som består af Ole Vedel, Jørn Larsen, Iver
Schriver og formand Robert.
Festudvalget blev også genvalgt med Otto
Ejsing som formand og med Ole Olesen og
Gert Roland som medhjælpere.
Under indkomne forslag kunne Robert oplyse at det har været skuffende at der i løbet af
året har været mange der har glemt at melde
afbud til møderne. Det koster klubben penge eftersom der betales efter at alle kommer
Bestyrelsen anbefaler derfor at såfremt man
»glemmer« at melde afbud, som er om søndagen inden mødet om tirsdagen, koster det
de faktiske udgifter på kr. 40,00 + en ”bøde«
på kr. 10,00 = kr. 50,00.
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.
Som afslutning på generalforsamlingen var
der tak til dirigenten for veludført arbejde.

Fra venstre: Jørgen, Johnny, Karin, Ulrik og Kaj
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Årets aktiviteter/foredragsholdere:
På februar mødet havde vi besøg af Karin
og Kaj Møller Thomsen, hvor Kai fortalte
om gangsportens oprindelse og om hvordan
Sdr. Omme var kommet på verdenskortet.
Han fortalte at Karin startede i 1964 og han i
1966 og at det hele udsprang af det såkaldte
»algang« som kom til Sdr. Omme i 1964.
De har nu været gift i 38 år og har to børn på
henholdsvis 32 og 36 år. Han fortalte også at
frisørmester Landry Høj Madsen i Sdr. Omme
var hovedårsagen til gangsportens opblomstring i Sdr. Omme.
Kai kom også ind på at på et år skulle man
træne 3.000 gå kilometerfor at kunne gøre
sig gældende og ligeledes hvor vigtigt det
var at man med arme og ben havde den
rigtige teknik. Gennem en årrække stod de
øverst på sejrsskamlen ved både Europa og
verdensmesterskaber. Det eneste de ikke
nåede var en OL medalje eftersom disciplinen først kom på OL programmet efter de
var holdt.
I 1967 var der blomster til Karin da hun vandt
afstemningen i Vejle Amts Folkeblad ”De ti
på Toppen” foran Johnny Hansen, Jørgen
Markussen og Ulrik le Fevre. Nu 50 år efter
var der endnu engang blomster fra fodboldspillerne til Karin.

Marts måneds

gæstetaler var tidligere
landsholdsspiller Per Røntved.
Uden manuskript eller stikord berettede Per
gennem halvanden time om sin start som
dreng i Brønshøj, soldatertiden i Ringsted
med udtagelse til regimentsholdet, og hvor
han skulle stille på oberstens kontor, idet
sidstnævnte kunne overbringe meddelelsen
om, at Per var udtaget til fodboldlandsholdet. Han fik sin debut i en udekamp mod
Sverige på Ullevi Stadion i 1970 (resultat 1-1).
Herefter gjaldt det kvalifikationsturneringen
til OL i 1972 i München og deltagelse i OL,
hvor Danmark måtte udgå efter mellemrunden. Landsholdsspillerne kunne ikke deltage
i indmarchen ved åbningsfesten til OL, da
holdet kort efter skulle spille mod Brasilien
i en anden by (resultat 3-2). Per havde gjort
sig fordelagtigt bemærket under OL-turneringen, og han fik kontrakt med Werder Bremen med Sepp Piontek som træner for den
formidable overgangssum på 150.000 DM.
Han vendte tilbage til dansk fodbold i Randers og Hvidovre, og karrieren afsluttedes
hos Wichita Wings, Kansas, i USA.

Per og Robert

I 1984 blev Per under uskyldig leg ved en
familiesammenkomst i sommerhuset på Sjælland ramt af en alvorlig hjerneblødning. Han
berettede om sin genoptræning på Holbæk
Sygehus og om, hvor han er i dag, hvor han
er delvis lammet i venstre side, hvilket ikke
har forhindret ham i at score hole-in-one på
golfbanen, og han er still going strong.
Under sit foredrag kunne Per henvise til
mange navne, som han har mødt i sin fodboldkarriere. Naturligvis om mange landsholdskammerater og modstandere fra VB.
Blandt navnene var der mange internationale, nationale og lokale (blandt deltagerne)
koryfæer.
April måned var uden foredragsholder.

Maj måneds møde

var henlagt til VB´s
Museum den 3. maj på selve dagen, hvor VB
fyldte 125 år.
Formanden bød velkommen til et talstærkt
fremmøde på mere end 60 medlemmer. Samtidig benyttede formanden lejligheden til at
takke for alle besøg og gaver på sygehus og
hjemme, som han havde modtaget i forbindelse med sit uheld i hjemmet og efterfølgende indlæggelse.
Han udtalte på Seniorklubbens vegne et stort
tillykke til VB og kunne oplyse, at seniorklubben i anledning af jubilæet bidrager med en
pengegave på kr. 3.000.

Ejgil fortæller om museet
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Hvem andre end Ejgil Jensen kunne bidrage
med et indlæg om den historiske baggrund
for jubilæet? - Han indledte sit indlæg med
at påkalde sig de tilstedeværendes opmærksomhed med en dirigentklokke, som netop
er 60 år gammel (eller blev taget i brug ved
klubbens 60 års jubilæum). Klokken indgår
nu blandt udstillede rekvisitter i VB Museet.
Ejgil oplyste om, at der i VB Museet er etableret en særudstilling om klubbens 125-årige
historie, hvor hele historien og dennes højdepunkter med udvikling fra cricketklub
til fodboldklub er fremstillet i kronologisk
orden. Ved indgangen til museet er opstillet
plancher med kort omtale af den meget lange historie. Særligt omtalte Ejgil pokalskabet
med trofæerne for 5 vundne DM-titler og 6
vundne pokalmesterskaber. Begge trofæer
er vundet til ejendom. 65 spillere har andel
i DM-trofæet. Tommy Hansen opnåede som
den første spiller 3 andele i denne pokal.

Juni måneds
Tommy Poulsen iført jubilæums trøjen

Mogens takkede for indbydelsen til mødet
og kunne fortælle at han var født i en lille
by i Vendsyssel i 1961. Har læst økonomi på
Ålborg Universitet og at har været ansat i det
tidligere IT - firma - JDC i Vejle og at han startede eget firma i 1994.
Mogens kom ind på flere emner:
- forskellen mellem det at drive en virksomhed og en fodboldklub.
- meget dyrt at ligge på pladsen lige før
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gæst var daværende formand for VB Alliancen Holding Mogens
Svendsen.

oprykning til superligaen.
- har været heldige med A aktionærerne,
som har bidraget til klubbens eksistens.
- arbejder nu med forskellige mulige investorer.
- hensigten er ikke at sælge klubben, men en
investor, som kan støtte op sammen med A
aktionærerne.
- lige nu er der to seriøse investorer og det
forventes at bestyrelsen når i mål inden for
14 dage.

- såfremt det ikke lykkes står A aktionærerne
stadigvæk sammen, men der skal skæres ned
/ tilpasses.
- investor interessen for klubben skyldes bl.a.
det talentarbejde der foregår i klubben.
- for at kunne fastholde vores talenter skal
der økonomi til.

August måneds gæstetaler var VB´s sportschef Steen Thychosen som ville orientere om
det »det nye VB«.

Gert og Steen orienterer om »det nye VB«

Steen gav en rigtig spændende orientering
om hvad der var sket i de seneste måneder i
'VB. Steen fortalte om:
- hvorledes kontakten til den nye bestyrelse
var opstået.
- hvordan de nye bestyrelsesmedlemmer hav-

de fået forevist Vejle Stadion, VB Parken og
Vejle idræts efterskole.
- at VB nu er en helt anden fodboldklub og
at »ældreklubben« skal have forståelse og
tålmodighed med det nye koncept.
- at sammensætningen af holdet er med en
base i danske spillere (unge spillere) og et
stort udvalg af udenlandske spillere.
- lige nu er der 11 udenlandske spillere i truppen, hvoraf mange er fra Sydamerika.
- at vi har fået en virkelig kapacitet som cheftræner i Andreas Alm.
- at der arbejdes på en ny organisationsplan,
men også at den tidligere direktør i klubben Henrik Tønder er tiltrådt igen pr. den 1.
august 2016.
- at der også fremover skal arbejdes på et
tættere samarbejde med moder-klubben,
således at VB fremstår som en helhed.
Der var også nogle spørgsmål fra medlemmerne.:
- bl.a. - hvad vil de nye ejere??
- her fik Steen lidt hjælp fra bestyrelsesmedlem Gert Eg, som kunne orientere om at der
havde været kontakt til 3 investorgrupper.
- at målsætningen er den samme som tidligere og det er med tiden at komme i Superligaen og at VB stadigvæk har fokus på talent
udvikling.
- at de nye ejere har et kæmpe netværk, men
også at det kræver tid / tålmodighed at integrere de mange udlændinge.

September mødet var henlagt til kroen

på Endelave i forbindelse med den traditionsrige udflugt til Endelave.
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41 morgenfriske deltagere mødte ved Vejle
Atletikstadion kl. 07.00 til afgang mod Snaptun. Yderligere 10 deltagere stødte til ved
færgelejet, og alle steg ombord på færgen,
hvor der på overfarten blev serveret morgenkaffe og rundstykker. Formanden havde
medbragt en lille skarp til at vågne på.
Ved ankomsten til Endelave blev vi modtaget på havnen af Hanne og Erling. Efter samling af tropperne orienterede Erling kort om
”Dronningebroen” og de asfalterede veje på
øen. Selskabet blev lastet på 2 traktorvogne,
der bragte os på rundtur ad Kongevejen og
Strandvejen til ”Øvre” med mange får, men
vist ingen kaniner. Turen gik videre sydpå
gennem sommerhusområdet, og på den
videre færd tilbage forbi ”Louisenlund” gjordes stop med øl pause ved Endelave Lægeurtehave. Vi passerede senere lufthavnen og
blev sat af ved Endelave Kro, hvor der ven-

Efter frokosten spadserede alle deltagere til
Hanne og Erlings have på Vesterby, hvor der
på terrassen var kaffe og lagkage. For de fleste var det vel sådan, at lagkagerne var helt
fantastiske, men at vi jo desværre lige havde
spist frokost. Sådanne lagkager må gerne
serveres ved en senere lejlighed!
Færgen hjem kl. 16.15 efter en fantastisk
god udflugt.

Oktober mødet blev holdt på Vejle Atletik Stadion / VB Museum, da der var et stort
arrangement i VB Parken.
I fravær af Robert (havde sendt afbud) havde
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tede en frokostbuffet.
I forbindelse med frokosten afviklede formanden sin dagsorden for det månedlige
møde i Seniorklubben. Han takkede først og
fremmest Hanne og Erling for værtskabet
ved udflugten. Robert benyttede endvidere
lejligheden til at lykønske Kaj Kohave med
de 70 år i maj. Kaj må vente med at modtage
de sædvanlige flasker fra Seniorklubben og
Old Boys til næste møde i Seniorklubben.
Robert bebudede igen sin afgang som formand på den kommende generalforsamling.
Der skal findes en ny formand. Han kunne
finde på at opfordre Gert Eg, velvidende at
Gert vist har så rigeligt om ørerne i VB p.t.
Gert replicerede, at han har ”rigeligt” at
gøre, og han mente, at vores nuværende formand måske burde overveje ikke at gå af i så
tidlig en alder.

Conny fået til opgave at styre mødet i henhold til Roberts dagsordens punkter.
Efter at havde budt forsamlingen og specielt
Niels Erik Andersen velkommen gav Conny
ordet til Mogens Christensen fra museumsudvalget. Mogens fortalte at det er en kendt
sag at de 2 største klenodier på VB´s museum
er de to pokaler klubben har vundet til ejendom. I den forbindelse vil museet gerne have
en guldmedalje for hvert af de år pokalerne
er vundet. De mangler landspokal guldmedaljer fra 1972, 1975, 1977 og 1981. Fra Danmarksmesterskabs titlerne mangler de guldmedaljer fra 1972 og 1984.

Derudover kunne man godt tænke sig et
eksemplar af de gaver der blev givet under
de strenge amatørregler, da de gerne vil lave
et afsnit med disse historiske gaver. Som
afslutning anførte Mogens at effekterne
naturligvis tilhører hver enkelt spiller selvom
museet udstiller dem.

med sekunda/veteranfodbold. Hele foredraget blev samtidig med at Niels Erik fortalte
krydret med spændende billeder på storskærmen. Derudover kom Niels Erik ind på
flere spændende temaer som - Træning med
VB, Rejser med VB, Fester med VB, Socialt
samvær i VB osv.

Herefter blev ordet givet frit til Niels Erik
Andersen som fortalte om sin fodboldkarriere i boldklubben Frem I Tørring, Ynglinge
fodbold i VB, Divisions fodbold i VB og Skovbakken og fodboldkarrieren blev afsluttet

Udover selve foredraget havde Niels Erik
medbragt hans imponerende store samling
af scrapbøger som blev studeret med stor
interesse.

Der var også tid til en snak med Mr. VB Ejgil Jensen som havde spillet en stor rolle i Niels Eriks karriere.

November måneds dagsorden var re-

serveret formandens beretning om sit levnedsforløb og baggrund for medlemskab af
Seniorklubben, som ellers kun ny optagne
medlemmer pålægges at redegøre for.

Niels Erik får her bogen Mr. VB, signeret af Ejgil.

Robert så dagens lys i Horsens i 1924, hvor
familien var bosat på »Tugthusvej« ved Horsens Statsfængsel, der i dag tjener som museum og skueplads for kulturarrangementer
m.v. Heldigvis er vejnavnet i dag erstattet af
et andet (red.: Fussingsvej). Faderen havde
snedkerværksted i nærheden på Allégade.
Robert frekventerede Tordenskjoldsgades
skole, hvor han ifølge meddelelsesbogen
var »en flittig og dygtig elev, der snakkede
for meget i timerne«. Den erhvervsmæssige
karriere indledte han som bagerbud hos den
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lokale bagermester Banke. Senere blev han
eftermiddagsbud i Cykelkompagniet med
udsigt til at komme i lære, hvilket også blev
tilfældet. Som ca. 22-årig blev han »førstemand« i Cykelkompagniet i Horsens. Som
souschef i butikken var han kvalificeret til
at kunne overtage en ledig forretning i den
landsdækkende forretningskæde, når en
sådan blev ledig. Dette var tilfældet et par år
senere i Sønderjylland, men Horsens-chefen
brød sig ikke om, at Robert skulle syd for
Kongeåen og frarådede ham dette. Robert
skulle vente på den rigtige forretning, som
blev Vejle i 1951, og som han var selvskreven
til i butikskæden.
Robert spillede i sine yngre år i HFS på såkaldte mellemrækkehold, hvilket i dag svarer til
serie 1-2. Han var i HFS ligesom i VB også træner for drengehold/juniorhold/ynglingehold.
Han deltog i 1948/49/50 på trænerkurser,
hvor man ved kursusafslutningen modtog
DBU´s træningsdragt med påskrift på ryggen: »Rigstræner«. I Vejle avancerede han i
trænergerningen og blev hjælpetræner for
Frits Gotfredsen. Senere blev han medlem af
og formand for UK i Vejle Boldklub. I Roberts
regi som sådan blev det bl.a. til DM-titler og
pokaltitel i 1971, 1972 og 1975.
Robert mindedes især udlandstur med 1.-holdet og Ole Fritsen til Italien. Udlandstur til
engelsk pokalfinale, som han modtog som
hædersgave fra JBU. Der var 5 dages ophold
i London, men finalen blev spillet i Cardiff,
idet Wembley Stadion var under ombygning.
Og endelig mindedes han landsholdsrejse
til Island sammen med Ejgil Jensen og Erik
Methmann. Sidstnævnte rejse var en hædersgave fra VB. Thomas Gravesen var med på
det danske landshold, der vandt 2-1.
Vores formand tænkte i sit foredrag tilbage
på mange gode år som leder i VB, og han
modtog stående applaus for sit indlæg.
Robert har ifølge seneste leder-rangliste i
årsskriftet 2015 været leder i VB i 58 år.

December måneds

aktivitet er den traditionsrige julefrokost som afholdes i VB Parken.
Som afslutning på 2016 skal der lyde en stor
tak til de mange foredragsholdere som i
2016 har besøgt Seniorklubben.
Conny Laursen

MøldAMs elektro, Vejle Aps
Autoriseret

Værksted
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VB Museet
Beretning 2016
Museumsudvalgets hovedopgave i 2016 har
været opdatering af den permanente udstilling med de mange spændende ting, museet
stadig modtager.
I udstillingen er klubbens to fornemste
trofæer flyttet og anbragt i nyanskaffede
pokalskabe. Det ene trofæ er den meget
flotte skulptur, som klubben efter fire danske mesterskaber i 1971, 72, 78 og 84 vandt.
Vandrepokalen, som VB vandt efter klubbens
første danske mesterskab i 1958, blev i 1967
vundet til ejendom af AB.
I det andet nye pokalskab præsenteres pokalen fra DBU’s Landspokalturnering, der startede i 1954/55. VB vandt pokalen til ejendom
i 1981 efter seks gange at have vundet turneringen.
Knud Herbert Sørensen og Erling Sørensen
blev i henholdsvis 1958 og 1959 kåret som
pokalfinalens bedste fighter. De pokaler, de
modtog i den anledning, har de to spillere
stillet til rådighed for museet. Tommy Troelsen præsenterer den meget flotte sølvmedalje, han sammen med Poul Jensen, Henning
Enoksen og med en fjerde VB’er på bænken,
Poul Mejer, vandt ved OL i Rom i 1960.
Udstillingen er bygget op i kronologisk ræk-

kefølge og fortæller på plancher overskrifterne på klubbens historie, fra den begyndte
som kricketklub for 125 år siden til kun at
have fodbold på programmet.
På plancher fortælles kort om klubbens lange historie.
I museets stopfyldte bibliotek er så godt som
hele klubbens historie omtalt. I 1941 og 1991
i forbindelse med 50 og 100 års jubilæerne.
Der er også beskrivelser af sportslige højdepunkter. Blandt andet klubbens jyske mesterskaber i 1938 og 1947 og klubbens oprykninger m.v. Der er beretninger med billeder fra
klubbens mange ture. Spilleres spændende
scrapbøger med referater, fotos og andet
relevant, de pågældende har oplevet. Endvidere medlemsblade fra 1940’erne og først i
1950’erne. Samtlige årsskrifter fra 1954. Og
meget mere.
Museet er åbent to timer før og to timer
efter VB’s kampe på Vejle Stadion, Det er VB
Support, der sørger for, at gæsterne får en
oplevelse ud af besøget og forestår servicering og salg af forfriskninger m.v.
Hvor mange gæster, der har været, er ikke
registreret, men der kommer som nævnt
mange. Både ældre og yngre. Ingen kan
naturligvis huske kampene og spillerne fra
klubbens første guldalder, hvor VB i 1914

Conny Laursen (til venstre) og Iver Schriver var med til at slå Leicester 3-0 i, da VB fyldte 80 år 3. maj 1971.
Uret er en jubilæumsgave fra den engelske klub, som nu er regerende engelske mestre, mens vimplen fra
det engelske fodboldforbund stammer fra en kamp mellem VB og det engelske ungdomslandshold
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Ejgil Jensen viser stolt VB Museets senest ankomne pokaler frem. Dem fik Knud Herbert Sørensen og Erling
Sørensen overrakt i Idrætsparken som årets pokalfighter i henholdsvis 1958 og 1959. Pokalerne har de
udlånt til museet, hvor Tommy Troelsen også har andel i flere af klubbens pokaltitler

blev provinsmester og spillede semifinale på
den stadig eksisterende gamle sportsplads
på hjørnet af Horsensvej og Østerbrogade,
men flere husker VB’s kampe i 3. division fra
1937/38 til 1939/40, og det er rigtig spændende at høre det, de husker og fortæller.
Også mange helt unge aflægger museet
besøg. Nogle har valgt at fejre deres fødselsdag på Vejle Stadion med kaffe/chokolade
og kage i klubhuset, et besøg på museet,
hvorefter de så slutter af med at se dagens

kamp. Der kommer mange skoler på besøg,
hvor eleverne kan have til opgave at beskrive
fodboldens historie og udvikling i almindelighed, men i særdeleshed i VB.
I september måned deltog 60 medlemmer af
Byhistorisk Selskab i foreningens møde, der
blev holdt på museet. Museumsudvalgets
formand, tidligere divisionsspiller Keld Hansen, fortalte om museets udstilling og om
VB’s jubilæum, hvorefter andre medlemmer

Kurt Kristensen, Keld Hansen og Knud Herbert Sørensen studerer de mange emblemer på museets udstilling.
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Mesterskabspokalen til ejendom

Landspokaltrofæet til ejendom

Kricketspiller i 1880'erne

af museumsudvalget, Knud Herbert Sørensen
(1), Jørgen Markussen og Iver Schriver, der
alle tre har været danske mestre og pokalvindere og spillet på A-landsholdet, underholdt gæsterne og fortalte om de oplevelser,
de har haft i forbindelse med kampene og
turene.
En af Knud Herberts fortællinger var om den
oplevelse, han havde efter en kamp på Vejle
Stadion i 1956 mod brasilianske hold, Atletico Pourtougeso, hvor Knud Herbert brændte
et straffespark, så kampen endte 2-2. Knud
Herbert var blikkenslager, og han havde
dagen efter kampen nogle arbejdsopgaver
på hotel Munkebjerg, hvor de brasilianske
gæster var indkvarteret. Da de opdagede
det, blev han inviteret til at spise og være
sammen med de sympatiske og meget glade
spillere og ledere. Havde brasilianerne tabt,
skulle de rejse hjem straks efter kampen. Nu
fik de et døgns ekstra ophold på hotel Munkebjerg og i Vejle.

!00 år Jubilæumsbog

Også Jørgen Markussen og Iver Schrivers indlæg var spændende for tilhørerne og gav
anledning til mange spørgsmål. De 60 deltagere sluttede aftenen på det Ny Vejle Stadion, der blev taget i brug i 2008, og VB’s
Brian Kristensen viste rundt og præsenterede
de moderne faciliteter, som de fleste af deltagerne ikke før havde set, og han afsluttede
programmet for aftenens besøg med at invitere deltagerne til kampen på Vejle Stadion
mod FC Fredericia.
Ejgil Jensen
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VB deltog og nåede tre gange til finalen.
To finaler blev tabt - i 1924 til AaB (4-0) og i
1933 til Aalborg Freja (2-1)
Men VB vandt i 1930 finalen over Viborg fF
(6-2). Aalborg Freja vandt den fornemme
sølvpokal til ejendom, og den opbevares nu
i Aalborg. Freja stillede pokalen til rådighed
til fotografering, og Folkebladets altid imødekommende og hjælpsomme sportsredak
tør, Tommy Poulsen, havde ulejlighed med at
hente og returnere pokalen.
Museet er glad for at kunne vise trofæet nu,
hvor det er 86 år siden, at VB vandt sin første
officielle pokalturnering.
Ejgil Jensen

JBU Pokalturnering

Knud Herbert Sørensen præsenterer den
flotte pokal, som VB vandt i 1930, men som
Aalborg Freja i 1933 vandt til ejendom.
Knud Herbert blev i øvrigt kåret som finalens
bedste fighter, da VB i 1958 for første gang
vandt DBU’s Landspokalturnering.
Der er sikkert ikke mange, der ved, at JBU
allerede i 1924 og indtil 1933 spillede en
pokalturnering.

Normann Knop
udtrådte af udvalget
efter foråret 2016

Museumsudvalget:
Bagest fra venstre: Iver Schriver, Ejgil Jensen, Jørgen Markussen og Mogens Christensen
Forrest fra venstre: Robert Torntoft, Knud Herbert Sørensen, Kurt Kristensen og Keld Hansen
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Træningen og trænerne i perioden 1902-2015
Træningen i tidsrummet 1902-12
I denne første periode blev træningen som
regel ledet af formanden eller et bestyrelsesmedlem og var udelukkende spil til to
mål.
Ca. 1913-17 Træneren var amatør, valgt af
bestyrelsen og ulønnet
Ca. 1919-36 Ingen fast træner i perioden,
men et bestyrelsesmedlem blev som regel
overtalt til at passe fløjten og der var kun
spil til to mål.
Som kompensation lavede klubben af og
til aftale med en “gæstetræner“, som
trænede teknik m. m. Han blev som regel

valgt fra DBUs prof.trænerliste.
Aftalens varighed var mellen 2-4 uger og
blev aflønnet efter aftale.
Ca. 1936-51 Amatørtrænerne var deltids
ansatte og ulønnet,
men fik et mindre beløb til omkostninger
m.v. Nu blev der også trænet teknik og
hurtige starter.
1951 Fra dette år var trænerne på kontrakt
og ansat på fuld tid.
De var som regel også træner for ungdomsafdelingens bedste hold indtil indførelse af betalt fodbold i 1978.
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Oversigten er lavet som plakat til museet af
Keld Hansen
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Programsælgere

Programsælgere til 1. divisionskampene på Vejle Stadion: Kaj Benzon, Ulla Kristensen, Carsten Würtz og Ole Kristensen

TOMMY
ANDERSEN

– alt i årstidens
fisk og vildt

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

Havnens Fiskehus
telefon:

75 82 20 43
75 82 84 44

E-mail:
tommya@andersen.mail.dk
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Spillerranglisten - antal kampe
Spillernavn............. Antal kampe

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

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

Jacob Taz Sørensen................. 98

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

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

Andreas Albers...................... 133

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

Knud Herbert Sørensen (2)... 476

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Knud Herbert Sørensen........ 187

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

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

Jørgen Markussen................. 324

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

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

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

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

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

Jørgen Bach Andersen.......... 127

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

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

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

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

Kristian Gaarde........................ 94

Steffen Kielstrup................... 301

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

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

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

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

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

Denis Fazlagic........................ 126

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

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

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

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

Norman Knop.......................... 94

Poul Erik Østergaard............. 289

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

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

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

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

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

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

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

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

Knud Nørregaard.................. 175

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niels Bisp Rasmussen............... 87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gunnar Jørgensen................. 160

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kristian Fæste........................ 154

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

Selvmål..................................... 84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thomas Mikkelsen................. 107

Christian Sivebæk.................... 83

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

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

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

Daniel Norouzi........................ 82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viljormur Davidsen.................. 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jesper Søgaard...................... 140

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

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

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

Jonathan Neftali.................... 140

Erik Marxen........................... 101

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

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

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

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

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

Torben Sørensen.................... 210

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

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

Karl Aage Damsgaard............. 77

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

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

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

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

194

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

Nicolai Jørgensen................... 54

Kenneth Brylle........................ 40

Patrick Rasmussen.................. 30

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

Anders Nordstrøm.................. 53

Justice Erhenede..................... 39

Danny Jung............................. 29

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

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

Carl Lundsteen........................ 39

Jacob Denn Andersen............ 29

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

Hakan Redzep........................ 53

Bent Blom............................... 39

Mogens Nielsen...................... 29

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

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

Anders Kaagh......................... 39

Thorkild Knudsen................... 29

Henrik Bødker........................ 71

Jørgen Jørgensen................... 52

Preben Elkjær......................... 39

Kaimar Saag............................ 29

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

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

Niels Ejner Gammelgaard...... 39

Jens Ørgaard........................... 29

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

Chr. Høgni Jacobsen............... 51

Claus Jensen............................ 39

Henrik Bøgebjerg................... 28

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

João Pereira............................ 51

Aage Christensen................... 39

Palle Just................................. 28

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

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

Andreas Moos......................... 38

Carsten Hemmingsen............. 28

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

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

Derrick Nissen......................... 38

Magnus Jensen....................... 28

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

Kim Elgaard............................ 50

Kern Lyhne.............................. 38

Lars Madsen............................ 28

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

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

Ole Bisp Rasmussen................ 38

Eduard Demenkovets............. 28

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

Jørgen Nielsen (2)................... 49

Jens Jensen............................. 38

Axel Mortensen...................... 28

Brian Priske............................. 67

Theis Rasmussen..................... 49

Mikael Rynell.......................... 37

Anders Post Jacobsen............. 27

Martin Borre........................... 66

Keld Meyer............................. 48

Kim Olsen................................ 37

Egon Therkelsen..................... 27

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

Jacob Olsen............................. 48

Helge Jensen........................... 37

Svend Eg................................. 27

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

Hans Junker............................ 47

Jacob Bresemann.................... 36

Kristoffer Johannsen.............. 27

Lasse Kronborg....................... 64

Chris Sørensen........................ 47

Torben Westmark................... 36

Philip Lund.............................. 27

Godwin Antwi........................ 63

Harry Andreasen.................... 47

Leif Sørensen.......................... 36

Sedin Alic................................ 27

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

Pablo Piñones-Arce................ 46

Morten Bech........................... 36

Jóan Simun Edmundsson....... 26

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

Bo Harder................................ 46

Morten Haastrup Jensen........ 36

Oluf Sjørup............................. 26

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

Tommy Schram....................... 46

Peter Matzen.......................... 35

Allan Gaarde........................... 26

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

Peter Ankersen....................... 46

Bent Christensen.................... 34

Chris Hermansen.................... 26

Nicolaj Agger.......................... 60

Gunnar Petersen..................... 46

Henrik Toft.............................. 34

David Vidarsson...................... 25

Jeppe Andersen...................... 60

Carl Aage Sørensen................ 46

Peter Degn.............................. 34

Aage Sickmann....................... 25

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

Vagn Særmark........................ 45

Adda Dejziri............................ 34

Julius Hansen.......................... 25

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

Otto Petersen......................... 45

Christian Petersen.................. 34

Michael Blom.......................... 25

Allan Olesen........................... 59

Flemming Andreasen............. 45

Torben Luxhøj......................... 34

Johnny Hansen (2).................. 24

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

Torben Juhler.......................... 45

Alan Hansen........................... 34

Rene Schmidt.......................... 24

Jørgen Albrechtsen................ 59

Christian Christiansen............ 45

Jesper Holdt Jensen................ 33

Adolf Petersen........................ 24

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

Henning Andersen................. 45

Carsten Jensen........................ 33

Claus Frandsen........................ 23

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

Mogens Pladsbjerg................. 44

Jan Hoffmann......................... 32

Chidi Omeje............................ 23

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

Oliver Thychosen.................... 44

Nikolaj Hust............................ 32

Lars Villadsen.......................... 23

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

Henning Rasmussen............... 44

Kaj Hansen.............................. 32

Troels Rasmussen.................... 23

Marc Pedersen........................ 56

Issey Nakajima-Farran............ 44

Hans Sielemann...................... 31

Jonas Halling Frederiksen...... 23

Simon Nagel........................... 56

Jesper Ljung............................ 42

Kello Hansen........................... 31

Steen Mikkelsen..................... 23

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

Mathias Hansen...................... 41

Thomas Kousgaard................. 31

Henrik Raben.......................... 22

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

Jan Larsen (2).......................... 41

Tommy Christensen................ 31

Denny Andersen..................... 22

Jens Berthel Askou................. 54

Tage Hveisel Hansen.............. 41

Rasmus Hansen....................... 30

Martin Pedersen..................... 22

Ingvard Knudsen-Jensen........ 54

Brian Sandholt........................ 40

Thomas Røll............................ 30

Kaj Sørensen........................... 22

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

Carl Johnsen........................... 40

Egon Skov............................... 30

Michael Jørgensen................. 22

195

Christian Lundberg.................. 22

Ole Verner............................... 15

Charles Lindholm..................... 10

Sani Tahir................................... 7

Antonio Stankov..................... 22

Carsten Hansen........................ 15

Paul Mailand............................ 10

Robert Petersen......................... 7

Christian Kudsk........................ 21

Carl Keuer................................ 15

Claus Nielsen............................ 10

Børge Samson............................ 7

Arne Stockfisch........................ 21

Michael Damm Pedersen........ 15

Carsten Damm Pedersen......... 10

Magnus Wikström..................... 7

Egon Ibsen............................... 21

Troels Knudsen........................ 15

Sammy Youssouf..................... 10

Frank Olsen................................ 7

Johnny Madsen....................... 21

Jacob Schoop........................... 15

Klebér Saarenpää.................... 10

Morten Donnerup..................... 7

Willy Scheepers........................ 20

Alphonse Tchami..................... 15

Bjarne Nielsen.......................... 10

Aage Petersen........................... 7

Jonas Hebo Rasmussen........... 20

Lars Jensen............................... 15

Jørn Poulsen............................ 10

Aage Haugesen......................... 7

Ibrahim Salou.......................... 20

Anders Egholm........................ 14

Ditmar Gramstrup................... 10

Yue Xin....................................... 7

D’Avila Ba Loua....................... 20

Michael Madsen...................... 14

Vestergaard............................... 9

Verner Jensen............................ 7

Christian Jørgensen................. 20

Carl Rasmussen........................ 14

Trond Bjørndal........................... 9

Dick Last..................................... 7

Niels Præstegaard................... 20

Jesper Christiansen.................. 14

Henning Toft............................. 9

Erling Blicher Andersen............ 7

Martin Andersen..................... 20

Wassim El Banna..................... 13

Jørn Simmenæs......................... 9

Svend Hansen............................ 7

Rune Ertsås.............................. 20

Paul Onuachu.......................... 13

Jesper Rasmussen...................... 9

Anders Gabel............................. 7

Lennart Lynge Larsen.............. 19

Henrik Olesen.......................... 13

Thoudahl.................................... 9

Carsten Siersbæk....................... 6

Dominic Vinicius...................... 19

Jeppe Hansen.......................... 13

Thomas Gill................................ 9

Henrik Andersen....................... 6

Knud Baun Christensen........... 19

Jonas Faaborg.......................... 13

Rolf Toft..................................... 9

Ole Andersen............................. 6

Kim Fogh.................................. 19

Allan Dyring............................. 13

Thomas G. Christensen.............. 9

Knud Kjær.................................. 6

Pavol Bajza............................... 19

Moses Lamidi........................... 13

Jens Ole Andersen..................... 9

Palle Jensen............................... 6

Arthur Bressendorff................ 19

Arne Peter Sørensen............... 12

Søren Jensen (2)........................ 9

Oliver Drost................................ 6

Axel Madsen............................ 18

Axel Petersen........................... 12

Nikolaj Christensen................... 9

Osvald Andersen....................... 6

Lucas Maia............................... 18

Bent Sørensen (2).................... 12

Bent Andersen........................... 9

Mario Alvarez............................ 6

Per Frederiksen........................ 18

Anders Clausen........................ 12

Carl Hansen................................ 9

Thomas Sørensen...................... 6

Karsten Pedersen..................... 18

Henrik Lund............................. 12

Peter Løwenstein....................... 9

Brian Pedersen (2)..................... 6

Jacob Egeris............................. 18

Gunnar Schmidt....................... 12

Anders Kure............................... 9

Søren Mehl................................ 6

Michael Stryger....................... 17

Baba Collins............................. 12

Gerard Aafjes............................. 8

Danilo Arrieta............................ 6

G. Guldbrandsen..................... 17

Kent Olsen............................... 12

Ejnar Friis................................... 8

Rodolfo Dos Santos Soares....... 6

Alexander Scholz..................... 17

Max Rasmussen....................... 12

Henning Pedersen..................... 8

Rene S. Andersen...................... 6

Martin Svensson...................... 17

Edu Silva................................... 12

Thorhallur Dan Johannsson...... 8

Jesper Madsen........................... 6

Aage Sørensen......................... 17

James de la Motte................... 12

Leo Sørensen............................. 8

Brian Pedersen........................... 6

Torben Knop............................ 17

Kaj Andersen........................... 12

Markussen.................................. 8

Bjarne Clemmensen.................. 6

Ulrik Lindkvist.......................... 17

Patryk Wolanski....................... 12

Preben Hald............................... 8

Tom Mortensen......................... 5

Akos Takacs.............................. 16

Andreas Sørensen.................... 11

Knud Lund................................. 8

Stig Jørgensen........................... 5

Gaél Ondoua........................... 16

Oscar Plougmand.................... 11

Juan Diego Gutiérrez................ 8

Carsten Holm............................. 5

Georg Vejlgaard...................... 16

Charles De Souza..................... 11

Marco Larsen............................. 8

Nicklas Roest.............................. 5

Erik Bo Andersen..................... 16

Greg Schwager........................ 11

Oluf Andersen........................... 8

Vagn Pedersen........................... 5

Jesper Eg.................................. 16

Jan Frederiksen........................ 11

Poul Erik Bech............................ 8

Søren Jensen.............................. 5

Agon Mucolli........................... 16

Kasper Jensen.......................... 11

Nikolaj Hagelskjær.................... 8

Evariste Dibo.............................. 5

Torben Christensen................. 16

Bédi Buval................................ 11

Lars Pedersen............................. 7

Hélder Cabral............................. 5

Steen Frederiksen.................... 15

Jader ”Baré” Spindler............. 10

Sonni Nattestad......................... 7

Herve Tchinda............................ 5

Hagbard Andreasen................ 15

Jesper Fleckner........................ 10

Johannes Madsen...................... 7

Dipsy Selowane......................... 5

Rasmus Würtz.......................... 15

Mark Strudahl.......................... 10

Elmer Bertelsen......................... 7

Diego Mendivil.......................... 5
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Poul Erik Bækgaard.................. 5

Johnny Vilstrup......................... 3

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

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

Stephen Lowe........................... 5

Jesper Lund............................... 3

Erik Lynge................................. 2

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

Flemming Trøst Poulsen........... 5

Otto Mortensen........................ 3

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

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

Patrik Jensen............................. 5

Flemming Johansen................. 3

Kaj Holm................................... 2

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

C. Størner.................................. 5

Jesper Mikkelsen (2)................. 3

Lars Damsbo............................. 2

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

Michael Præst........................... 5

Jan Faber................................... 3

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

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

Poul Mølgaard.......................... 5

Kenneth Christiansen............... 3

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

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

Søgaard..................................... 5

Egon Jepsen.............................. 3

Euan Holden............................. 2

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

Christian Madsen...................... 4

Aage Møller.............................. 3

Lars Fuglsang............................ 2

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

Chris Sørensen (2)..................... 4

Ørsur Hansen............................ 3

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

Casper Bruun............................ 1

Morten Koch Nielsen............... 4

Torben Jensen........................... 3

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

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

Carl Marius Nielsen.................. 4

Heine Christensen.................... 3

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

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

Bruno Andersen....................... 4

Mads Døhr Thychosen.............. 3

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

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

Preben Birn............................... 4

Mads Torry................................ 3

Arbnor Mucoili......................... 1

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

Bjarne Christensen................... 4

Haakon Mortensen.................. 3

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

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

Bent Jensen............................... 4

Robert Bernat........................... 2

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

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

Benny Knop.............................. 4

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

Kasper Nøhr.............................. 1

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

Suguru Hashimoto................... 4

Bruno Bødker........................... 2

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

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

Svend Møller............................. 4

Hans Jepsen.............................. 2

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

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

Søren Frederiksen..................... 4

Aage Mølgaard........................ 2

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

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

Verner Sørensen....................... 4

Georg Krogh............................. 2

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

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

Bruun........................................ 4

Aage Jørgensen........................ 2

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

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

Jeppe Vestergaard................... 4

Michael Lansing........................ 2

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

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

Erling Poulsen........................... 4

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

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

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

Kaj Wagener............................. 4

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

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

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

Keld Christensen....................... 4

Bjarne Eriksen........................... 2

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

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

Jens Bødtker............................. 4

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

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

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

Gert Simonsen.......................... 4

Stig Friis..................................... 2

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

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

Ken B. Olsen............................. 4

Arne Johnsen............................ 2

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

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

Jens Henrik Petersen................ 4

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

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

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

Harry Hjorth.............................. 4

Frede Rasmussen...................... 2

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

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

Henrik G. Jensen....................... 4

Ian Højgaard............................. 2

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

Sheka Fofanah.......................... 1

Hardy Hansen........................... 4

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

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

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

Georg Nielsen........................... 4

Birger Christoffersen................ 2

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

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

Mogens Petersen...................... 3

Thomas Fig................................ 2

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

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

Morten Hansen......................... 3

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

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

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

Jacob Bennedsen...................... 3

Bechara Oliveira....................... 2

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

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

Hans Hansen............................. 3

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

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

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

Sebastian Spornberger............. 3

Gustav Petersen........................ 2

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

Jan Larsen................................. 3

Henrik Ipsen.............................. 2

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

Martin Skov.............................. 3

Jørgen Thychosen..................... 2

Wang Xin.................................. 1

Jens Erik Mortensen................. 3

Knud Kølbæk............................ 2

John Hansen............................. 1
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Målscorere gennem tiden
Spillernavn.............................Mål

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

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

Egon Therkelsen...................... 13

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

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

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

Aage Sørensen......................... 12

Jørgen Markussen................. 152

Knud Herbert Sørensen (2)..... 39

Bent Christensen..................... 19

Henrik Ravn............................. 12

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

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

Nicolaj Agger........................... 19

Hugo Sørensen........................ 12

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

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

Magnus Jensen........................ 19

Carsten Pedersen..................... 12

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

Poul Erik Østergaard............... 37

Tage Hveisel Hansen............... 19

Lasse Lauth.............................. 12

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

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

Tommy Knudsen...................... 19

Preben Elkjær.......................... 12

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

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

Jørgen Nielsen......................... 18

Simon Nagel............................ 11

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

Thomas Mikkelsen................... 33

Kenneth Brylle......................... 18

Christian Jørgensen................. 11

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

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

Alfred Møller........................... 17

Lasse Ottesen........................... 11

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

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

Kim Olsen................................. 17

Palle Brinch.............................. 11

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

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

Niels Erik Andersen................. 17

Otto Petersen.......................... 11

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

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

Karl Aage Damsgaard............. 17

Kristian Gaarde........................ 11

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

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

Jens Jørn Jensen...................... 16

Christian Keller........................ 11

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

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

Hans Junker............................. 16

Jan Sønksen............................. 11

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

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

Helge Jensen............................ 16

Flemming Andreasen.............. 11

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

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

Nicolai Wael............................. 16

Gunnar Jørgensen................... 11

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

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

Torben Sørensen...................... 15

Ole Møller Nielsen................... 10

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

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

Peter Degn............................... 15

Thomas Gravesen.................... 10

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

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

Chris Hermansen..................... 15

Kurt Bakholt............................ 10

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

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

Kaj Sørensen............................ 15

Dominic Vinicius...................... 10

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

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

Erik Marxen............................. 15

G. Guldbrandsen..................... 10

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

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

Issey Nakajima-Farran............. 15

Jørgen Jørgensen.................... 10

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

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

Norman Knop.......................... 15

Tommy Christensen................. 10

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

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

Henning Rasmussen................ 15

Keld Hansen............................. 10

Knud Nørregaard.................... 55

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

Christian Sivebæk.................... 14

Jóan Simun Edmundsson........ 10

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

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

Eduardo Delani........................ 14

Carsten Andersen.................... 10

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

Pablo Piñones-Arce................. 26

Henning Andersen.................. 14

John Larsen................................ 9

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

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

Oliver Thychosen..................... 14

Flemming Serritslev................... 9

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

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

Keld Bordinggaard.................. 14

Azer Busuladzic......................... 9

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

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

Mads Beierholm...................... 14

Kaimar Saag............................... 9

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

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

Thomas Thorninger................. 13

Thorkild Knudsen...................... 9

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

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

Lars-Peder Pedersen................ 13

Knud Baun Christensen............. 8

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

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

Mikael Rynell........................... 13

Jacob Taz Sørensen................... 8

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

Knud Herbert Sørensen.......... 21

Denis Fazlagic.......................... 13

Alphonse Tchami....................... 8

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

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

Jens Madsen............................ 13

John Laursen.............................. 8

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

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

Dejvi Glavevski......................... 13

Niels Ejner Gammelgaard......... 8

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

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

Valentino Lai........................... 13

Erik Bo Andersen....................... 8
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Henrik Smedegaard................. 8

L. K. Larsen................................ 5

Patrick Rasmussen.................... 3

Claus Frandsen.......................... 2

Chr. Høgni Jacobsen................. 8

Paul Onuachu........................... 5

Axel Mortensen........................ 3

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

Mogens Nielsen........................ 8

Carl Johnsen............................. 5

Rasmus Hansen......................... 3

Martin Andersen...................... 2

Niels Chr. Hüttel....................... 8

Nicolai Jørgensen..................... 5

Ejnar Friis.................................. 3

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

Dan Sørensen............................ 7

Per Frederiksen......................... 5

Ditmar Gramstrup.................... 3

Frank Olsen............................... 2

Carl Rasmussen......................... 7

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

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

Julius Hansen............................ 2

Klaus Eskildsen......................... 7

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

Jesper Olesen............................ 3

Peter Christiansen.................... 2

Oluf Sjørup............................... 7

Jens Berthel Askou................... 5

Jesper Ljung.............................. 3

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

Allan Gaarde............................. 7

Martin Borre............................. 5

Jens Poulsen.............................. 3

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

Jeppe Andersen........................ 7

Viljormur Davidsen................... 5

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

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

Henrik Toft................................ 7

Adda Dejziri.............................. 5

Agon Mucolli............................ 3

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

Verner Jensen........................... 6

Lasse Kronborg......................... 4

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

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

Steen Juuelsen.......................... 6

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

Jacob Schoop............................ 3

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

Carsten Jensen.......................... 6

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

Jader “Baré” Spindler.............. 3

Allan Dyring.............................. 2

Henrik Bøgebjerg..................... 6

Godwin Antwi.......................... 4

Jørgen Albrechtsen.................. 3

Tommy Schram......................... 2

Mark Strudahl........................... 6

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

Henrik Lund.............................. 3

Niels Bisp Rasmussen................ 2

Anders Kaagh........................... 6

Hakan Redzep.......................... 4

Gert Jensen............................... 3

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

Kim Elgaard.............................. 6

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

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

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

Chris Sørensen.......................... 6

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

Arthur Bressendorff................. 3

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

Lars Døhr................................... 6

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

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

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

Benny Poulsgaard..................... 6

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

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

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

Sladan Peric.............................. 6

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

Willy Scheepers......................... 2

Aage Møller.............................. 2

Jonathan Neftali....................... 6

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

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

Elmer Bertelsen........................ 1

Jørgen Nielsen (2)..................... 6

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

Aage Haugesen........................ 2

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

Egon Skov................................. 6

Arne Peter Sørensen................ 4

Jonas Faaborg........................... 2

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

Holger Soelberg....................... 6

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

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

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

Rene Schmidt............................ 6

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

Bjarne Schouw.......................... 2

Gaél Ondoua............................ 1

Ulrik Johansen.......................... 6

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

Jeppe Hansen........................... 2

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

Bora Zivkovic............................ 6

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

Klebér Saarenpää..................... 2

Ole Verner................................ 1

Andreas Moos........................... 6

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

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

Jonas Halling Frederiksen........ 1

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

Martin Svensson....................... 4

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

Jacob Denn Andersen.............. 1

Rune Ertsås............................... 5

Ekaus Nielsen............................ 3

D’Avila Ba Loua........................ 2

Bédi Buval................................. 1

Christian Lundberg................... 5

Carsten Hemmingsen............... 3

Erling Poulsen........................... 2

Mario Alvarez........................... 1

Christian Kudsk......................... 5

Anders Gabel............................ 3

Anders Post Jacobsen............... 2

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

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

Anders Nordstrøm.................... 3

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

Niels Præstegaard.................... 1

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

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

Johnny Hansen (2).................... 2

Peter Løwenstein...................... 1

Søren Pallesen.......................... 5

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

Ole Bisp Rasmussen.................. 2

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

Dario Mijatovic......................... 5

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

Conny Laursen.......................... 2

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

Henrik Bødker.......................... 5

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

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

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

Michael Blom............................ 5

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

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

Jacob Bresemann...................... 1

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

Axel Madsen............................. 3

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

Jacob Egeris.............................. 1
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Stig Friis...................................... 1

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

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

Jørn Simmenæs......................... 1

Vagn Pedersen........................... 1

Niels Wodskou........................... 1

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

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

Jesper Holdt Jensen................... 1

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

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

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

Willy Madsen............................. 1

Daniel Norouzi.......................... 1

Rasmus Würtz............................ 1

Egon Ibsen................................. 1

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

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

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

Sedin Alic................................... 1

Jesper Rasmussen...................... 1

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

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

Børge Samson............................ 1

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

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

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

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

Moses Lamidi............................. 1

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

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

Ken B. Olsen.............................. 1

Bo Harder................................... 1

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

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

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

Magnus Wikström..................... 1

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

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

Arne Stockfisch.......................... 1

Rolf Toft..................................... 1

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

Sani Tahir................................... 1

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

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

Bjarne Eriksen............................ 1

Jørgen Bach Andersen.............. 1

Poul Mølgaard........................... 1

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

Poul Erik Bækgaard................... 1

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

Karsten Pedersen....................... 1

David Vidarsson......................... 1

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

Anders Kure............................... 1

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

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk

200

Lederranglisten
Robert Torntoft
Ejgil Jensen
Erik Methmann
Gert Roland Jensen
Erling Sørensen
Kay Winther
Ole F Kristensen
Jan Mejer
Henrik Jacobsen
Orla Hansen
Leif Jacobsen
Vagn Dam Pedersen
Erik Raaballe
Leo Hansen
Poul Erik Bech
Viggo Jensen
Finn Vesterled
Erik Pedersen
Erling Rasmusssen
Larry Ebel
Jørgen Knudsen
Leif Dam
Curt Sørensen
Carsten Qvist
Jørgen Mejer
Heine Clemensen
Ole Olesen
Lars Kjeldsen
Erling Mørk
Keld Hansen
Lars Hansen
Erik Juul
Børge Mikkelsen
Torben Nielsen
Lars Larsen
Knud Winding
Finn Johansen
Kaj Kristensen
Poul Mejer
Carsten Hansen (KUV)
Peter Hansen
Charles Knudsen
Hugo Sørensen
Kaj Mortensen
Tom Thomassen
Helle Bruun Kristensen
Ole Konradsen
Erik Nielsen
Ole Fritsen
Mads Peter Nielsen
Erik Jensen
Hans Jørgen Lund
Rikke Egsgård

Stadig aktiv

Antal år

x

59
47
40
34
33
32
32
31
31
30
30
29
28
28
28
27
25
25
25
25
23
23
23
23
22
22
22
22
21
21
21
20
20
20
19
19
18
18
18
18
18
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
15

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

Stadig aktiv
Michael Henriksen
Børge Hansen
Hans Jessen
Ronni R. Nielsen
Brian Rasmussen
Arne Stockfisch
Gert Eg
Ingvard Christensen
L.J. Andersen
Michael Kjølby
Ulrik le Fevre
Anette Madsen
Ole Agerbo
Hans Hansen
Helle Hansen
Jens-Erik Skylvad
Vivian Nygård
Michael Bech
Erik Skaaning
Etienne Ebel
Gunnar Jørgensen
Ivan Sørensen
Carsten Andersen
Heinrich Wendelboe
Conny Laursen
Knud Engedal
Kurt Christensen
Karl Aage Pedersen
Lene Henriksen
Birger Jensen
Carl Aa. Lemann Sørensen
Gunnar Pedersen
Henry Henriksen
Jens Ancker
P. Madsen “Akasia”
Poul Bilde
Stig Malberg
Thomas Skjødt
Jens Clausen
Leo Kim Andersen
Klaus Bank Larsen
Egon Therkelsen
Erik M. Poulsen
Georg Vejlgaard
Ingvard Knudsen Jensen
Kai Johansen
Knud Johansen
Michael Hougaard
Claus Therkelsen
Flemming Andersen
Ole Svenningsen
Marianne Henriksen
Kaj Kohave

x
x

x

x
x

x

Antal år
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Lederranglisten
To VB-medlemmer blev i efteråret
hædret med klubbens sølvnål.
Finn Larsen vil være kendt af enhver, der
aflægger klubhuset i VB Parken et besøg.
Her er Finn og hans hustru Ingelise fast
inventar som værter i cafeterietr, som VB’s
Venner bestyrer. Finn Larsen var selv i mange
år formand for støtteforeningen.
Finn har haft utallige gøremål i klubben, som
er hans andet hjem. I foråret trak han sig fra
hvervet som holdleder for 3F kvindeholdet

– et job, han også har bestridt i mange år,
ligesom han tidligere har trænet VB’s sekundakvindehold.
Leo Kim Andersen sidder i klubbens WEBudvalg, hvor han administrerer VB’s hjemmeside. Leo Kim har virket 11 år i klubben
og sørger altid beredvilligt for at opdatere
hjemmesiden med nyheder. Hjemmesiden er
jo et af klubbens vigtige ansigter udadtil, og
derfor er det særdeles vigtigt, at den fremtræder professionel og indbydende, og det
er Leo Kim garant for.

VB’s formand Knud Engedal fæstner klubbens sølvnål i Finn Larsens skjorte

Leo Kim Andersen har fået sølvnålen og lykønskes af VB’s formand
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Nekrologer
Henning Enoksen

Den 25. september 2016
døde Henning Enoksen efter
længere tids sygdom. Han
blev 80 år. Enoksen døde
dagen inden, han ville være
fyldt 81 år og boede ved sin
død i Grenaa.
Henning Enoksen blev født den 26. september 1935 i Nykøbing Mors og spillede for
Roslev og Nykøbing IF, inden han drog sydover. Han tog lærereksamen på Th. Langs
seminarium i Silkeborg, mens han spillede
for Nykøbing Mors og senere Silkeborg IF,
der på daværende tidspunkt spillede udenfor Danmarksturneringen.
Han skiftede til Vejle Boldklub i sommeren
1957 som 21-årig, og debuterede på divisionsholdet den 18. august 1957, da VB på
Vejle Stadion spillede 0-0 mod AIA. Enoksen
debuterede sammen med Erling Sørensen,
og særligt Enoksens indsats blev rost i Vejle
Amts Folkeblad:
”Hans indsats i første halvleg mod AIA var af
en sådan karakter, at der ville blive talt om
den, og i de andre klubber i 1. division vil
man se sig nødsaget til at sprede forsvarsinteresserne, der hidtil overvejende har været
koncentreret om Bent Sørensen som den spiller, der både støbte kuglerne og fyrede dem
af. Hvis så de to spillere kan finde ud af at
supplere hinanden, kan det godt give fremmede forsvar mere at tænke på, end de har
været vant til.”
Henning Enoksen kom til VB som afløser for
angriberen Bent Sørensen der stoppede i
1957. Bent Sørensen var VB’s første A-landsholdsspiller. Henning Enoksen blev VB’s
anden A-landsholdsspiller, da han debuterede i rødt og hvidt den 15. maj 1958 i Aarhus
i en landskamp mod Curacao. 15. oktober
1957 havde Henning Enoksen debuteret på
ungdomslandsholdet i en kamp mod Finland
i Gl. Karleby.
Henning Enoksen blev dansk mester med VB
i 1958, hvor han blev topscorer i 1. division
med imponerende 27 mål - 17 mål mere end
Poul Mejer, der lavede næstflest af vejlensernes scoringer. VB vandt samme år Landspokalturneringen og dermed The Double. Henning Enoksen scorede 14 mål i 1959-sæsonen,
hvor VB vandt bronze. Samme år vandt VB
igen Landspokalturneringen. Her var det
Henning Enoksen, der i omkampen den 3.
juni, scorede kampens eneste mål, da VB slog

AGF 1-0 i Idrætsparken i København foran
17.700 tilskuere.
I 1960 blev Henning Enoksen VB-topscorer
for 3. år i træk, da han med 14 mål scorede
flest af VB’s 52 mål den sæson. I 1. division
tog AGF DM-titlen, og VB blev nummer 3.
1961-sæsonen blev Henning Enoksens sidste i Nørreskoven, da han fra kalenderåret
1962 skiftede til rivalerne AGF. Han spillede
afskedskamp for VB den 26. november 1961,
da VB på hjemmebane slog OB 2-1. I alt spillede Henning Enoksen 132 kampe og scorede 111 mål for VB. 71 af målene blev scoret
i Danmarksturneringen, hvilket gør ham til
klubbens 8. mest scorende spiller gennem
tiderne. I Landspokalturneringen, hvor han
vandt to triumfer med VB, scorede han 16
mål og er klubbens fjerde mest scorende spiller gennem tiderne.
Mens Henning Enoksen boede i Vejle og
spillede i VB, arbejdede han på en række
af byens skoler, Blandt andet Kirstine Seligmanns Skole.
Enoksen skiftede i 1962 til AGF, hvor han i
de kommende 5½ år spillede 115 kampe i
Danmarksturneringen for AGF og scorede
83 mål. Efter karrieren i AGF rejste Henning
Enoksen videre til Tønder SF. Her var han
både spiller og træner og nåede at optræde i
Vejle mod VB’s andethold i den jyske mesterrække. Senere rykkede han Tønder SF op i
Danmarksserien, hvor han stoppede sit engagement i klubben i 1970’erne. Han arbejdede
på Tønder Statsseminarium i mere end 25 år
og havde i 1973 en kort periode som landstræner for Island.
Henning Enoksen forblev aktiv i DBU længe
efter den aktive karrierers afslutning. Han
var med i professionaliseringen af DBU op
igennem 1970’erne og 1980’erne og sad i
træner- og uddannelsesudvalg, ligesom han
skrev flere instruktionsbøger om fodboldtræning. Han var medlem af trænerudvalget
og senere både det regionale uddannelsesudvalg i Region 4 og det centrale uddannelsesudvalg, hvilket indbragte ham både JBU’s
sølvnål og DBU’s sølvemblem.
På landsholdet debuterede han som nævnt
i 1958 i en landskamp i Aarhus, hvor han
scorede to mål mod Curacao. Han spillede
29 A-landskampe plus ungdomslandskampe,
mens han repræsenterede VB og scorede
16 mål. For AGF spillede han yderligere 25
landskampe med 13 mål til følge. I landshol203

dragten huskes han bedst for deltagelsen
ved OL i 1960 i Rom sammen med VB’erne
Poul Mejer, Tommy Troelsen og Poul Jensen.
Henning Enoksen scorede til 2-0 i semifinalen
mod Ungarn – han dannede på landsholdet
angrebsduo med Harald Nielsen, der spillede
i Frederikshavn.
6. november 1960 var Henning Enoksen
med i den historiske kamp på Vejle Stadion
i 1. division mod de senere mestre AGF. AGF
vandt med 5-4, og 25.000 tilskuere kiggede
på fra tribunerne. Kampen blev udsat i 30
minutter, for at alle tilskuere kunne komme
ind, og der blev åbnet op for, at publikum
kunne være på cindersbanen. De 25.000 tilskuere er stadigvæk rekord på Vejle Stadion.
Henning Enoksen var en angriber med skud
i støvlerne, hvilket måltallene fra AGF, VB og
landsholdet vidner om. Han var venstrebenet

204

og havde et knaldhårdt spark, der var frygtet
blandt de fleste målmænd.
Da Enoksens karriere var på sit højeste, stod
den italienske klub, Torino pludselig uden for
hans dør og forsøgte at lokke ham til Italien
med en millionkontrakt. Men han sagde nej,
hvilket også forklarer titlen på den bog, han
skrev og udgav i 1963: ”Nej til millionkontrakt”. Han valgte det trygge liv i Danmark
og arbejdet som underviser på Marselisborg
Seminarium. Den civile karriere var det vigtigste for ”Nokke” trods den fodboldmæssige succes.
Henning Enoksen efterlader sig sin kone
Vibeke.
Æret være Henning Enoksens minde.
Lars Christensen

Fra dagbogen
December 2015:
01. I en pressemeddelelse meddelelses det, at de
to 21-årige spillere Hakan Redzep og Derrick Nissen
forlader VB ved kontraktudløb 31. december 2015.
Derrick Nissen nåede 6½ år i klubben, mens Hakan
Redzep spillede to år i Nørreskoven.
01. Ole F. Hansen, VB-medlem, tidl. træner- og ungdomsleder, fylder 75 år.

Anders Kure takker publikum på Vejle Stadion efter
en hjemmekamp i foråret. Den 30-årige forsvarsspiller nåede seks måneder i klubben

28. Spillere fra VB’s U/19-Ligahold vinder Fair Play
Cup i Lübeck med finalesejr over værtsklubben VfB
Lübeck. Christian Kudsk bliver VB-topscorer med
fem mål i fem kampe. (Vedhæftede billede, tekst:
Glade U/19-spillere fejrer sejren ved Fair Play Cup
i Lübeck)
29. VB’s U/17-Ligahold vinder for fjerde år i træk
Fair Play Cup i Lübeck. Denne gang med finalesejr
over SC Concordia fra Hamborg.
30. Finn Johansen, VB-medlem, tidl. divisionsspiller,
to danske mesterskaber og pokalvinder, nuværende materialeforvalter m.m., fylder 70 år.
Januar 2016:
04. Bet25 Ligaholdet har første træningsdag i det
nye år. Dagen bruges på den berygtede yoyo-test i
hallen ved Vejle Idrætsefterskole. Kristian Gaarde
(1800 m), Daniel Norouzi og Denis Fazlagic er de tre
spillere, der klarer sig bedst.
09. Norman Knop, VB’s ældste medlem, tidl. divisionsspiller og jysk mester for seniorer og ynglinge
samt medlem af museumsudvalget, fylder 92 år.
Billede af Norman Knop
09. DBU/JBU delegeretmøde i Herning.
09. Christian Eriksen, Tottenham, kåres som årets
spiller i 2015.
11. VB laver en aftale for forårssæsonen med forsvarsspilleren Anders Kure, der senest har spillet for
konkursramte FC Vestsjælland.

12. Den færøske landsholdsspiller, Jóan Símun
Edmundsson, rejser på et prøvetræningsophold i
den tyske klub Arminia Bielefeld. Opholdet ender
ikke med et permanent skifte, og færingen vender
tilbage til Nørreskoven.
13. VB indgår en lejeaftale med Christian Sivebæk
for forårssæsonen. Den hurtige kantspiller har
siden sommeren 2015 spillet i Viborg, men kom
inden da fra VB.
14. VB lejer midtbanespilleren Marco Larsen i Alka
Superligaklubben FC Midtjylland. Den 22-årige
midtbanespiller skal i foråret være med til at kæmpe for oprykning for vejlenserne.
26. Forsvarsspilleren på VB’s U/19-Ligahold Emil
Christensen skifter efter 12 måneder i klubben
til AGF, hvor han får en plads i Superligatruppen,
mens han fortsat spiller kampe med ungdomsholdet. ”EC”, som han kaldes, nåede ikke debut for
VB’s divisionshold.
29. VB taber vinteropstartens første træningskamp med 3-0. Modstanderen er Viborg FF fra
Alka Superligaen, og cheftræner Klebér Saarenpää
benytter hele 22 spillere i den første kamp i 2016.
29. VB sælger den færøske landsholdsprofil, Jóan
Símun Edmundsson, til OB. Offensivspilleren nåede
12 måneder i Nørreskoven og laver en 2½ år lang
kontrakt med fynboerne.
30. VB lejer midtbanespilleren Jesper Rasmussen i
Esbjerg fB for det kommende forår. 24-årige Rasmussen er ikke noget ubeskrevet blad i Nørreskoven, han optrådte således også i foråret 2015 på en
lejeaftale i VB.
Februar:
01. Oliver Thychosen bliver VB’s sidste signing i
transfervinduet. Den alsidige offensivspiller lejes i
FC Nordsjælland for det kommende forår.
05. I en træningskamp over to x 40 minutter taber
VB 3-1 til Randers FC på kunstgræsbanen ved Vejle
Idrætsefterskole. Thomas Mikkelsen scorer VB’s
enlige mål.
08. Jens Uth, VB-medlem og tidl. bestyrelsesmedlem, fylder 65 år.
08. Lasse Christensen, VB-medlem, nu tidl. talent-
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chef, fylder 65 år.
09. Jacob ”Taz” Sørensen, 32 år, påbegynder en
civilkarriere i de sidste fem måneder af kontrakten
med VB. Han skal arbejde tre dage om ugen i Spar
Nord Bank i Vejle, inden hans kontrakt med VB
udløber den 30. juni.

Sportschef Steen Thychosen tager behørig afsked
med ”Taz” i forbindelse med kampen mod AC Horsens på Vejle Stadion den 20. marts. ”Taz” fortsætter en civil karriere i Spar Nord Bank i Vejle
12. Christian Jessen, VB-medlem, tidl. ungdoms- og
seniorspiller, bestyrelsesmedlem i Senior Support,
fylder 40 år.
13. VB besejrer 2. divisionsklubben Middelfart med
5-0 i en træningskamp. Angriberen Thomas Mikkelsen scorer fire mål, mens Christian Sivebæk noteres
for en enkelt scoring. Efterfølgende besejrer reserverne FC Svendborg med 6-1.
15. Jon Kristiansen indtræder i VB’s Amatørbestyrelse.

05. VB besejrer FC Fredericia med 3-1 i den sidste
træningskamp inden forårspremieren mod Næstved. Målene scores af Christian Sivebæk (2) og et
selvmål af Sune Kiilerich. Brent McGrath reducerer
på et straffespark.
06. Thais Damgaard Nielsen (2000) udtages til det
danske U/16-landhold, der rejser til Holland for at
møde værtsnationen, Frankrig og Italien senere på
måneden.
10. VB’s U/17- og U/19-Ligahold indleder forårsturneringen med at besøge Farum Park og FC Nordsjælland. Det bliver til klare nederlag på 6-2 til U/19
og 5-1 til U/17, der fører 1-0 ved pausen.
13. VB leverer en skuffende forårspremiere på Vejle
Stadion mod Næstved og taber 2-1. Christian Sivebæk udligner til 1-1, men kort efter scorer ”Næver”
sejrsmålet. Anders Kure debuterer.
20. I et dramatisk lokalopgør på Vejle Stadion
mod AC Horsens vinder VB 4-3 efter 0-0 ved pausen. Anders Kaagh bliver matchvinder med et sent
sejrsmål.

Opbakningen fra 3.759 tilskuere fejlede ingenting,
da VB og AC Horsens gav publikum underholdning
for alle pengene i lokalopgøret den 20. marts
28. VB vinder 3-0 i udekampen mod Skive i 1. division. Thomas Mikkelsen, Simon Nagel og Kim Elgaard scorer målene, der sender VB op på Bet25 Ligaens 2. plads.)
30. VB’s U/15-træner Allan Drost (40 år) består
UEFA-træneruddannelsen ’UEFA Elite A-youth’,
der er en overbygning på UEFA’s A-licens og gør
VB-træneren specialist i at udvikle 14-19-årige eliteungdomsspillere.

22. VB benytter forårets første kamp i reserveholdsturneringen som en træningskamp for førsteholdet. På Frederiksberg taber vejlenserne dog 2-1
til FC København, der har Andreas Cornelius som
matchvinder få minutter inde i anden halvleg.
22. Jesper Søgaard, VB-medlem, tidl. ungdoms- og
divisionsspiller, nuværende cheftræner for 3F kvinderne, fylder 40 år.
Marts:
02. VB træffer aftale med Næstved og DBU om at
flytte forårspremieren fra Næstved til Vejle Stadion
på grund af baneforholdene i den sydsjællandske
havneby. Dermed afvikles forårets andet møde med
”De Grønne” den 16. maj i stedet i Næstved.

206

Allan Drost består i marts en UEFA-træneruddannelse, der gør ham til specialist i at udvikle
14-19-årige ungdomselitespillere

31. VB og Vendsyssel FF spiller 0-0 i topkampen på
Vejle Stadion.
31. Martin Svensson får ophævet kontrakten med
VB og fortsætter i stedet karrieren på Island. Den
hurtige kantspiller nåede 17 kampe og 4 mål for
vejlenserne.

Svensson i det, der skulle blive hans sidste hjemmekamp på Vejle Stadion. Lokalopgøret mod AC
Horsens den 20. marts

08. Conny Laursen, VB-medlem, tidl. ungdoms- og
divisionsspiller, to gange dansk mester, pokalvinder,
bestyrelsesmedlem m.m. og nuværende sekretær
for VB’s Seniorklub fylder 70 år.

10. VB kommer bagud allerede i det første minut
i udekampen mod HB Køge, men vender opgøret i
anden halvleg med to scoringer. Patrick Rasmussen
bliver matchvinder i VB’s sejr på 2-1.
14. Hjemmekampen mod FC Helsingør ender i en
stor skuffelse for VB, der taber 3-2 til helsingoranerne. Gæsterne sætter sejrsmålet ind få minutter
før tid og gør Simon Nagels frisparksperle til 2-2
allerede i første halvleg ligegyldig.
(

April:
04. VB meddeler, at U/19-Ligatræner Kim Engstrøm
stopper i klubben 30. juni, når den nuværende kontrakt udløber. Den offentliggøres senere, at den
36-årige fynbo fortsætter som træner for det ældste ungdomshold i OB.

Glade fans fra Helsingør fejrer den overraskende
sejr på Vejle Stadion i aftenkampen den 14. april)

Kim Engstrøm nåede at være U/17- og U/19-Ligatræner i VB, ligesom han i to perioder var assistenttræner på divisionsholdet
07. Ved Vejle Kommunes Sportsgalla 2016 får
ungdomstræner Peter Lund fra VB overrakt Vejle
Idrætsråds Ungepris.

19. Denis Fazlagic får ophævet kontrakten d.d. på
grund af manglende spilletid. Kantspilleren nåede
126 kampe og 13 mål for VB, og han fortsætter
karrieren hos KR Reykjavik på Island, hvor han kan
være med fra sæsonstarten i maj.
19. Lucas Møller Jensen fra VB’s U/17-Ligahold er
med det danske U/16-futurelandhold i Sverige, hvor
han scorer i 4-0 sejren over Sverige.
21. VB modtager på ottende år A-licens fra DBU,
der betyder adgang til U/17- og U/19-Ligaen i sæsonen 2016-17. Der er ingen ændringer i sammensætningen af A-licens klubber.
21. VB taber 2-0 til FC Roskilde i den tv-transmitterede kamp fra Roskilde Idrætspark. Efter 0-0 ved
pausen scorer hjemmeholdet to gange på ni minutter efter pausen.
23. Erik Rosenlund, VB-medlem, tidl. ungdoms- og
seniorspiller fylder 65 år.
24. VB skifter i trænerstaben omkring 1. divisionsholdet. Svenske Klebér Saarenpää stopper som
cheftræner, og i stedet overtaget Steen Thychosen
ansvaret i sæsonens sidste seks kampe.
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30. Åbent Hus på Vejle Stadion i anledning af det
forestående jubilæum.
Maj:
03. VB fylder 125 år.
VB’s Seniorklubs månedlige møde er henlagt til VB’s
Museum, hvor VB’s formand Knud Engedal åbner
museets udstilling om klubbens 125-årige historie.
I klubhuset på VB Parken afholdes om eftermiddagen reception. Dagen afsluttes med en kamp på
Vejle Ny Stadion mellem ældre VB-spillere og tidl.
landsholdsspillere.
03. VB-medlem, Ole Gjelstrup, fylder 65 år.
05. I lokalopgøret på Vejle Stadion mod FC Fredericia spiller VB 0-0. 2.609 tilskuere hylder inden kampen 150-kampsjubilar Kristian Fæste.
09. Kaspar Dalgas, VB-medlem, tidl. ungdoms- og
divisionsspiller, fylder 40 år.
10. Lucas From scorer hattrick, da VB’s U/17-Ligahold slår Viborg i semifinalen i den jyske pokalturnering. Kampen spilles på Energi Viborg Arena,
hvor små 300 tilskuere ser VB spille sig i finalen mod
FC Midtjylland.

Lucas From viser, at han scorede hattrick i pokalsejren over Viborg den 10. maj
11. VB vinder sæsonens tredje sejr over AC Horsens.
På CASA Arena sejrer vejlenserne knebent
1-0, da Anders Kure i 2. halvleg sender bolden i nettet.
11. Kaj Kohave, VB-medlem, tidl. formand og
bestyrelsesmedlem, fylder 70 år.

bane over Næstved i 1. division. Med sejren eksisterer der fortsat en chance for, at vejlenserne kan
snuppe en oprykningsplads. Simon Nagel og unge
Christian Kudsk scorer målene for VB.
21. VB’s U/19-Ligahold vinder en overraskende 2-0
sejr på udebane over FC København. Målene scores
af Patrick Rasmussen og Rasmus Fink Hansen.
22. På Vejle Stadion taber VB 4-3 til Lyngby i 1. division, og den sidste chance for oprykning forsvinder.
Oliver Thychosen (2) og Christian Kudsk scorer for
VB. AC Horsens, Lyngby og Silkeborg rykker op i
Alka Superligaen.
28. I 33. rundekampen i 1. division mod Silkeborg
taber VB 5-0 og slutter sæson 2015/16 som nr. fem.
Lyngby, AC Horsens og Silkeborg rykker fra sæson
2016/17 op i Superligaen.
28. Ordinær generalforsamling i den betalte afdelings selskab VB Alliancen Holding A/S. Formand
Mogens Svendsen og bestyrelsesmedlemmerne
Klaus Eskildsen, Tage Pedersen, Gert Eg, Jens Henrik Eskildsen, Lars Skou samt Henrik Henriksen genvælges.
30. Anfører Niels Bisp Rasmussen skifter til Alka
Superligaoprykkerne Silkeborg IF på en kontrakt
gældende fra 1. juli 2016. Niels Bisp nåede 87 kampe for VB.
Juni:
06. Preben Birn, VB-medlem, tidl. divisions- og
ungdomsspiller, nuværende kasserer i VB’s Seniorklub, fylder 75 år.
11. VB’s U/17-Ligahold taber den jyske pokalfinale
til FC Midtjylland. På kunstgræsbanen i Givskud vinder FCM 4-1. Kasper Døhr Thychosen reducerer for
vejlenserne i de sidste minutter.
17. Daniel Norouzi – der har kontraktudløb med
VB den 30. juni – laver en aftale med Sepahan FC i
Iran. Senere på sommeren må Norouzi dog erkende, at det ikke blev til noget iransk eventyr i denne
omgang, da han af ikke-fodboldmæssige årsager
må rejse fra landet. Norouzi laver senere en aftale
med Næstved i 1. division.

Daniel Norouzi i det, der blev hans sidste kamp på
Vejle Stadion. 17. juni lavede han en aftale med en
klub i Iran

12. Hans Jørgen Lund, VB-medlem, bestyrelsesmedlem i VB’s old boys afd. m.m. fylder 65 år
16. Uden at spille prangende vinder VB 2-1 på ude-
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20. VB indleder træningen frem mod sæsonen
2016-17. 22 spillere er mødt frem, og af dem gennemfører de 20 af dem træningspasset under ledelse af assistenttræner Søren Vie Clausen. Morten
Haastrup og Kim Elgaard er skadede og ser på fra

sidelinjen.
20. Kenneth Davidsson, VB-medlem, trofast VB-fan,
både når VB spiller i København, på andre stadions
og i Vejle, fylder 65 år.
21. VB vinder 5-2 i en opvisningskamp mod Vejle
Idrætsefterskole. Efter en 2-1 føring til efterskoleholdet ved pausen, scorer divisionsholdet fire mål
i 2. halvleg. Kampen blev spillet over to gange 30
minutter.
25. Ulrik le Fevre, VB-medlem, tidl. ungdoms- og
divisionsspiller dansk tysk og belgisk mester, Alandsholdsspiller, senior- og ungdomstræner m.m.
fylder 70 år.

25. VB Pige Cup i VB Parken for femte gang. 55
hold deltager i øsregnvejr..
26. VB Drenge Cup i VB Parken. 71 hold deltager.
26. VB må af sportslige årsager melde fra til træningskampene mod Esbjerg fB den 28. juni og Silkeborg den 1. juli.
28. Efter et langvarigt forhandlingsforløb indgås
der en aftale mellem VB og Andrei Zolotko. Den
30-årige Zolotko fra Moldova erhverver sig majoriteten af aktiekapitalen i VB, medens den resterende andel ejes af Klaus Eskildsen Holding ApS.
En ny bestyrelse sammensætter sig med advokaten
Flemming Jensen som formand.
28. Kontrakten med tysk-nigerianeren Moses Lamidi ophæves. Den vævre offensivspiller fortsætter
kort efter karrieren i Regionalliga Nord-klubben
BSV Rehden, hvor han i løbet af efteråret scorer
regelmæssigt.
30. Forretningsfører Henning Hansen fratræder sin
stilling hos VB Amatør.
Juli:
01. 18-årige Casper Bruun rykkes op i A-truppen.
Forsvarsspilleren udstyres med en kontrakt for
sæsonen 2016-17.
01. Seks spillere forlader Vejle Boldklub ved kontraktudløb. Det er Kristian Fæste, Morten Haastrup
Jensen, Jeppe Hansen, Anders Kure, Kristian Gaarde og Anders Kaagh.
Patrick Rasmussen forlænger kontrakten med VB.
Den unge angriber laver en aftale med vejlenserne
frem til 30. juni 2017.
04. Jacob Dehn Andersen får ophævet kontrakten
med VB seks måneder før udløb. Den unge midtstopper fortsætter senere på sommeren karrieren i
Alka Superligaklubben Viborg FF.

05. Den 43-årige svensker Andreas Alm præsenteres som ny cheftræner i VB. Alm er samme formiddag for første gang på træningsbanen i Nørreskoven, hvor han er udstyret med en to-årig kontrakt.
05. 20-årige Oliver Drost skifter fra B.93 til VB på en
kontrakt for de kommende to sæsoner.
05. Jacob Egeris laver en tre-årige aftale med VB.
Den centrale midtstopper skifter transferfri fra
Viborg FF.
07. VB laver en to-årig aftale med Jacob Schoop.
Midtbanespilleren har været klubløs i første halvår
af 2016, men har senest været hos KR Reykjavik i
Island.
09. Tidl. divisionsspiller Dan Sørensen fylder 50 år.
10. I sommerens første træningskamp over to
gange 45 minutter taber VB 2-1 til Randers FC på
BioNutria Park, Randers. Patrick Rasmussen scorer
for VB.
10. Portugal vinder efter omkamp 1-0 over Frankrig
og bliver for første gang europamestre.
13. Jens Henrik Petersen, tidl. ungdoms- og divisionsspiller samt bestyrelsesmedlem, fylder 65 år.
14. Den unge camerouner Gaël Ondoua skriver en
et-årig kontrakt med VB.
14. Henrik Tønder præsenteres som ny direktør i
VB. Fra 2005 og ni år frem var Henrik Tønder ansat
i VB, men rykkede i 2014 til Esbjerg fB, hvor han
havde titel af salgschef.
14. Pavol Bajza laver en kontrakt med VB for de
kommende to sæsoner. Den slovakiske målmand
kommer til VB fra en slovensk klub, men har tidligere været i italienske Parma.
16. I den sidste træningskamp inden sæsonstart
spiller VB 2-2 mod FC Københavns reservehold på
Frederiksberg. Egeris og Schoop scorer for VB.

D’Avila Ba Loua overfor Frederik Bay i træningskampen på Frederiksberg den 16. juli
17. 40-årige Claus Troelsen ansættes som ny U/19Ligatræner i VB. Han kommer fra 2. divisionsklubben Middelfart, men var igennem mere end ti år
ansat i AC Horsens ungdomsafdeling.
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Peruvianeren Juan Diego Gutiérrez laver en aftale
med VB. ”Guti”, som han kaldes, kommer fra hjemlandets Universitario og skriver fire år med VB.
(billede vedhæftet.

Sportschef Steen Thychosen ved præsentationen af
peruvianske Guti
18. Ulrich Thychosen, tidl. ungdoms- divisions- og
A-landsholdsspiller fylder 60 år.
19. 19-årige D’Avila Ba Loua skriver en to-årig kontrakt med VB. Kantspilleren var i sæsonen 2015-16
i fransk fodbold.
20. Den brasilianske angriber Dominic Vinicius
”Dom” laver en aftale med VB. Den 21-årige spiller
kommer fra en klub i hjemlandet.
22. Yderligere tre spillere laver aftaler med VB.
Det er Jakob ”Yankie” Henriksen, Mario Álvarez
og Diego Mendivil. ”Yankie” fra egen ungdomsafdeling, mens Álvarez og Mendivil kommer fra en
colombiansk klub.
23. Amerikanske Michael Lansing laver en et-årig
kontrakt med VB. Målmanden har prøvetrænet i VB
i et par uger og kommer fra universitets- og collegefodbold i USA.
24. VB spiller 1-1 i sæsonpremieren mod Fremad
Amager på Vejle Stadion. 2.277 tilskuere ser på,
mens VB er foran 1-0. Gæsterne udligner til 1-1 et
kvarter før tid.
25. DBU’s Fodboldskole starter i VB Parken og fortsætter ugen ud.
28. I 2. spillerunde spiller VB 0-0 mod FC Roskilde. I
et lige opgør brænder Simon Nagel et straffespark.
31. Flemming Aarøe, tidl. ungdoms- og seniorspiller, fylder 70 år.

01. Sportslig leder for U-9 til U-12 drenge, Thomas
Ballegaard Graabæk, tiltræder som forretningsfører i VB Amatør.
04. VB laver aftale med den brasilianske midstopper Lucas Maia, der skriver under på en kontrakt
for sæsonen 2016-17. Den 23-årige venstrebenede
forsvarsspiller debuterer samme dag, da VB vinder
3-1 på Bredbånd Nord Arena, Hjørring, mod Vendsyssel. Simon Nagel bliver dobbelt målscorer.
05. Der indgås en tre-årig aftale med forsvarstalentet Kasper Poulsgaard, der spiller på klubbens
U/17-Ligahold.
10. Anders Nielsen, 45 år, ansættes som A+ træner
i Vejle Boldklub. Den tidligere divisionstræner i
Marienlyst ansættes pr. 1. oktober i en flerstrenget
stilling omkring sporten.
11. Efter et flot comeback spiller VB 2-2 mod FC
Helsingør på Vejle Stadion. D’Avila Ba Loua og
Dominic Vinicius scorer for vejlenserne.
16. VB indtræder i DBU Pokalen og vinder en
beskeden sejr på 3-1 over Tjæreborg IF på Blue
Water Arena i Esbjerg. Mario Álvarez, Jacob Schoop
og Kim Elgaard scorer.
20. VB indgår en aftale for den kommende halvsæson med den unge peruvianske forsvarsspiller Juan
Diego Li.
21. VB vinder 3-0 i udekampen mod Næstved i
1. division. Simon Nagel åbner scoringen, mens
D’Avila Ba Loua og Dominic Vinicius følger op.
23. VB’s reservehold taber hele 7-0 i udekampen
mod Esbjerg fB.
25. VB spiller 0-0 på Vejle Stadion mod AB. Bundholdet står godt i defensiven og afviser et hvert vejlensisk forsøg på en scoring.

Udsnit af tilskuerpladserne under aftenkampen på
Vejle Stadion den 25. august mod AB. VB har med
afstand det højeste tilskuergennemsnit på hjemmebane i 1. division i efteråret 2016
31. Generalforsamling i Moderklubben afholdes i
VB Parken.
September:
01. VB’s D’Avila Ba Loua er med for U/23-landsholdet i Elfenbenskysten, der møder Burkina Faso i en
venskabskamp. Burkina Faso vinder 2-0 i Abidjan.
01. VB henter Mads Bro Hansen tilbage til klubben
som salgschef. Den tidligere Superligaspiller kommer fra AGF, hvor han bestred en tilsvarende stilling.
02. Christian Kudsk scorer for det danske U/19-
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landshold, der taber 2-1 til Norge i en venskabskamp i Nyborg.
03. Ole Conradsen, VB-medlem, fylder 65 år.
06. VB’s færing Viljormur Davidsen spiller hele
opgøret, da Færøerne indleder VM-kvalen ved at
spille 0-0 mod Ungarn på hjemmebane.
07. VB forlader DBU Pokalen efter et 4-0 nederlag
til OB. Oliver Drost debuterer.

Viljormur Davidsen er den 11. oktober med i hele
kampen, da Færøerne får en snitter af Portugal i
VM-kvalen

”Dom” har flere dueller med OB-spillerne i pokalkampen på Vejle Stadion. En episode med Kenneth
Emil Petersen koster en karantænedag

13. VB taber for tredje kamp i træk, da FC Roskilde
besejrer vejlenserne 2-1. Agon Mucolli fejrer den
første startplads på holdet ved at udligne til 1-1.
15. Mogens Christensen, VB-medlem, VB- sportsleverandør medlem af museumsudvalget m.m., fylder
75 år.

09. Den brasilianske angriber Dominic Vinicius
modtager en spilledags karantæne af DBU’s disciplinærudvalg efter en episode i DBU Pokalkampen
mod OB.
11. VB taber sæsonens første kamp i 1. division. På
hjemmebane taber vejlenserne 2-0 til HB Køge.
18. VB skuffer i lokalopgøret mod FC Fredericia på
Monjasa Park. Fredericianerne vinder 3-2. Jacob
Schoop og Dominic Vinicius scorer.
21. VB’s U/19-Ligahold taber den imødesete kamp
mod OB i Odense. Fynboerne – med VB’s tidligere
træner Kim Engstrøm – vinder 2-1. Sheka Fofanah
scorer for VB.
23. VB vinder på Vejle Stadion for første gang siden
marts. Det bliver 2-0 over Nykøbing FC på mål af
Kim Elgaard og Christian Kudsk.
25. Den tidligere VB-angriber, Henning Enoksen,
afgår ved døden.
28. VB taber 1-0 til Skive i den udsatte kamp i 1.
division. Et tidligt mål af Simon Sterring afgører
kampen, der kun overværes af 650 tilskuere på Spar
Nord Arena.
28. Freddie Hummel, VB-medlem, tidl. ungdomsog seniorspiller fylder 75 år.

18. Arbnor Mucolli debuterer på det danske U/18landshold, der vinder 4-2 over Hviderusland i
Skjern. To dage senere begynder Mucolli på banen,
da Danmark spiller 1-1 mod hviderusserne i 2. dagsgildet.
19. Erik Skaaning, VB-medlem, ungdoms- og
seniorspiller,anfører for divisionsholdet, formand,
bestyrelsesmedlem, en gang dansk mester og to
gange pokalvinder m.m.m., fylder 90 år.

Oktober:
02. VB taber et jævnbyrdigt opgør på DS Arena
mod Hobro med 1-0. Kasper Povlsen bliver matchvinder kort før tid.
07. VB’s midtbanespiller på U/19-Ligaholdet, Arbnor Mucolli, udtages for første gang til det danske
U/18-landshold.
Viljormur Davidsen er med i hele kampen, da Færøerne vinder 2-0 over Letland i VM-kvalen.
11. Hjemme i Tórshavn taber Færøerne 6-0 til Portugal i VM-kvalen.
Viljormur Davidsen er med i hele kampen mod Cristiano Ronaldo og de portugisiske europamestre.
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23. Efter et mål af Simon Okosun i sen overtid må
VB nøjedes med 1-1 på Vejle Stadion mod Vendsyssel FF. Dominic Vinicius scorer tidligt til 1-0.
25. Det står endelig fast, at kvinde serie 1 rykker op
i Jyllandsserien
27. I efterårets hidtil bedste præstation vinder VB
3-0 over HB Køge på Castus Park i Herfølge. Alle
målene falder i de første 45 minutter.
28. Henrik Jacobsen, VB-medlem, tidl. ungdomsformand, træner og –leder, nuværende uddannelseskoordinator, fylder 60 år.
29. VB’s U/19-Ligahold taber 3-0 til AGF og må for
sjette kamp i træk forlade banen uden point.
November:
02. VB slår Fremad Amager 4-0 på Vejle Stadion i
en udsat kamp i 1. division. Gaël Ondoua, Dominic
Vinicius (2) og Jacob Schoop scorer målene.
06. Anfører Steffen Kielstrup spiller kamp 300 for
VB, da vejlenserne i et lokalopgør mod FC Fredericia spiller 0-0 på Vejle Stadion.
08. Ca. 60 deltager i oldboys afdelingens årlige bankospil i klubhuset på VB Parken.
09. VB og Kim Elgaard forlænger kontrakten, så
den løber frem til sommeren 2018.
10. Christian Kudsk scorer til 1-0, og Agon Mucolli
debuterer på U/19-landsholdet, da danskerne vinder 5-0 over Hviderusland i den første kamp under
EM-kvalen i Bulgarien.
12. Christian Kudsk og Agon Mucolli er på banen,
da det danske U/19-landshold taber 3-1 til værtsnationen Bulgarien i EM-kvalen.
13. U-19 drenge Vest sikrer sig med 2-2 i Fredericia
adgang til 2. division i foråret 2017.
17. VB besejrer Næstved 2-1 på Vejle Stadion.
Dominic Vinicius og Jacob Egeris scorer for hjemmeholdet.

VB scorer på det første straffespark i Danmarksturneringen i mere end to år, da det bliver 2-1 over
Næstved
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18. I Odense vinder VB’ s kvinder 1-0 over Odense Q
og kvalificerer sig dermed til slutspillet i 3F Ligaen
i foråret 2017.
22. Kontrakterne med talenterne fra årgang 1999,
Lucas From og Arbnor Mucolli, forlænges.
22. Lars Hansen, VB-medlem, træner og leder i
ungdomsafdelingen fylder 65 år.
24. Talentet Agon Mucolli forlænger kontrakten
med VB frem til sommeren 2019.
27. Foran 552 tilskuere spiller VB 0-0 mod FC Helsingør på udebane.
27. Erling Sørensen, VB-medlem tidl. ungdoms-,
divisions- og landsholdsmålmand, dansk mester
i 1958, pokalvinder 1958 og 1959, hvor han kåres
som finalens bedste fighter, senere ungdomstræner og –leder og dansk mester som cheftræner for
junior m.m., fylder 80 år.

28. Christian Hechmann og Kasper Døhr Thychosen, begge årgang 2000, indgår tre-årige kontrakter med VB.
29. VB stopper samarbejdet med assistenttræner
Søren Vie Clausen, mens målmandstræner Toivo
Vadum forlænger for den kommende halvsæson.

Jørgensen & Utoft a-s
Jern og stål engros

Nordkajen 29
DK 7100 Vejle
Telefon 76 42 98 98
Telefax 76 72 98 80
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