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Forord

Knud Engedal
Kære læsere!
I har nu Årsskrift nr. 64 foran jer. Endnu
engang er det lykkedes at udarbejde Årsskriftet og dermed holde traditionen i hævd.
Jeg vil som sædvanlig indlede med at takke
alle, der har bidraget til Årsskriftets tilblivelse.
Desværre mistede i året vi mr. VB, Eigil Jensen. Se nekrolog andetsteds i Årsskriftet.
Som jeg skrev i Årsskriftet sidste år, må det
tage den tid, der skal til for, at vi forhåbentlig kan rykke op i Superligaen. Det lykkedes
som bekendt ikke i sæsonen 2016/17, men
heldigvis kan vi konstatere, at vort 1. divisions hold overvintrer som nr. 1, 3 point foran
nr. 2 Thisted. Vi håber på, at de kan fortsætte
de gode resultater i foråret 2018, og at det
endelig lykkes med avancement til Superligaen.
Jeg skrev også i forrige Årsskrift, at det er
nødvendigt for os at have en god økonomi.
Det er derfor med stor glæde at kunne meddele, at vi i regnskabsåret 2016/17 igen kunne udvise et overskud, og vi derfor nu har en
tilfredsstillende egenkapital på over 350.000
kr.
Et gennemgående tema i mange Årsskrifter

har været dårlige baner. I året 2017 har græsbanerne igen, som planlagt, gennemgået en
behandling, som har givet os store udfordringer. Nu håber vi, at vi til foråret vil kunne
konstatere, at behandlingen har hjulpet, og
vore græsbaner vil udvise en acceptabel kvalitet.
Stor tak til alle medlemmer for udvist forståelse for de dårlige baner og de store udfordringer, det har givet ved den daglige træning.
Et lyspunkt er, at opvisningsbanen som planlagt blev taget i brug i begyndelsen af august,
og at den også i efteråret har bevist, at den
til fulde lever op til vort håb og ønske om at
have en super opvisningsbane. Den er blevet
rost af mange både internt og eksternt.
For at vor opvisningsbane kan leve op til
DBU’s licenskrav til kvindeelite kampe, skal
den have 208 siddepladser. Derfor blev disse
etableret i efteråret, og de pryder også vor
opvisningsbane.
Kunstbanen er blevet repareret, så den kan
anvendes som træningsbane. Den er nu syv
år gammel og skal inden for en kort årrække
lægges om.
Vort kunstbaneprojekt er nu så langt fremme, at vi håber på, at vi kan etablere kunstbane 2 i foråret 2018. Vi er i gang med at
finde restfinansieringen.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke
kommunen for det store arbejde i forbindelse med ovenstående.
Vi gennemførte i 2017 en kundetilfredshedsmåling, hvor spillere og trænere og ledere
blev interviewet efter et spørgeskema udarbejdet af DBU.
Jeg vil gerne takke alle, der gav sig tid til at
svare og dermed gav bestyrelsen gode inputs
til forbedringer og også gav svar på, hvad
der fungerer godt i klubben. Besvarelserne
er lagt på vor hjemmeside, så alle kan se
resultatet.
De væsentlige forbedringstiltag omhandler,
ud over de dårlige baner, bedre kommunikation generelt og bedre kommunikation
omkring banefordeling.
Sportsligt
Som tidligere Årsskrifter vil jeg 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:
På pige/kvindesiden har vi oplevet medlems
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fremgang og heldigvis haft held med at få
en organisation, der arbejder målrettet for
at få etableret en ungdomsafdeling med så
mange talenter, at vi på sigt kan opnå at få
et U-18 DM hold. Vi er godt på vej, hvilket ses
af, at vi nu har både et U-16 og et U-18 hold,
der har klaret sig fint.
På kvindeseniorsiden lykkedes det i begge
halvsæsoner vort Jyllandsseriehold på et
hængende hår at undgå nedrykning. Om vor
3F hold undgår en plads i nedrykningsspillet, vides ikke i skrivende stund, men de skal
have 1 point i den sidste kamp mod Brøndby
på udebane, hvilket ser ret håbløst ud.
På herresiden kan vi kun konstatere fremgang. Vi har for første gang i lang tid haft tre
seniorhold, nemlig serie 5, serie 3 og Jyllandsserie. Jyllandsserieholdet har kvalificeret sig
til at spille om oprykning til Danmarksserien.
Det gode samarbejde, vi har med eliten, er
fortsat også i 2017. Et par af vore Jyllandsseriespillere har deltaget i divisionsholdets
træning og kampe. Dette har stor betydning
for moderklubben, idet det viser, at spillere
på vort bedste hold bliver set af elitetrænere
og dermed får mulighed for at kvalificere sig
til divisionsholdet.
Samarbejde med eliteafdelingen er endda i
året blevet yderligere forbedret, idet talentchefen og trænerne for klubbens U-17 og
U-19 talenter er flyttet ud i VB Parken. Der

arbejdes på at indarbejde fælles retningslinjer for alle talenthold i Vejle Boldklub.
Igen i år har vore talenthold U-13, U-14, U-15,
U-16 klaret sig rigtig flot og har opnået fine
placeringer som henholdsvis nr. 1, 2, og 3.
DBU lancerer fra årsskiftet et nyt tilbud til
U-10 – U-12 drenge. Det hedder DBU topcenter og har til formål at give spillere med særlige forudsætninger en ugentlig ekstra træning med god matchning, samtidig med at
de forbliver medlemmer i egen klub. Vi har
ansøgt og er blevet godkendt. Det betyder,
at vi kan tilbyde 16 drenge pr. årgang fra
vore samarbejdsklubber deltagelse på vort
Topcenter.
Det er også værd at nævne, at vi i også i år
gennemførte VB Cup for piger og drenge.
Flot at vi har så mange frivillige, der gør det
muligt at arrangere så stort et stævne i VB
Parken.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle,
der med stort og småt har bidraget til bidraget til klubbens bedste.
Jeg vil slutte nu med håbet om, at alle vil få
en god oplevelse ved læsning af Årsskriftet.
Knud Engedal
Formand Vejle Boldklub

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk
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Træningskampe - forår 2017
Optakten til forårssæsonen 2017 varede
præcis to måneder. Spillertruppen mødte ind
til årets første træningsdag torsdag den 5.
januar, og to måneder senere – søndag den
5. marts - spillede holdet forårspremiere i
NordicBet Ligaen mod Skive.
Cheftræner Andreas Alm brugte opstartens
træningskampe til at give spilletid til en lang
række af klubbens unge talentfulde spillere
fra U/17- og U/19 Ligaholdene. Svenskeren
påpegede ved flere lejligheder, at klubben
råder over en meget talentfuld ungdomsafdeling, hvor der er flere spirende talenter,
der i de kommende år vil nå divisionsholdet. Således var det også værd at nævne, at
17-årige Arbnor Mucolli bar anførerbindet i

de sidste 25 minutter af kampen mod FC Fredericia den 3. februar og deltog i træningslejren i Tyrkiet.
I opstarten til forårssæsonen spillede VB otte
træningskampe. Den første var allerede onsdag den 18. januar mod Kolding IF. Herefter
fulgte opgør mod AGF, Esbjerg, FC Fredericia, FC Volyn Lutsk, FC Saburtalo Tblisi og FC
Nordsjælland. Opgøret i reserveholdsturneringen mod Randers FC den 12. februar blev
også brugt som en træningskamp for divisionsholdet og er medtaget herunder.
Kampene mod FC Volyn Lutsk og FC Saburtalo Tblisi blev spillet under træningslejren i
Tyrkiet fra den 8. februar til den 20. februar.

18-01-2017

par store chancer efter pausen, men da indskiftede Mike Lansing også reddede et par
nærgående KIF-forsøg, kunne ingen klage
over det uafgjorte resultat. VB gav i opgøret
spilletid til U/17 Ligaspillerne Christian Hechmann og Kasper Christoffersen, ligesom surinameren Alvaro Verwey fik de første spilminutter for vejlenserne.

Kolding IF – Vejle Boldklub 2-2 (0-0)
Pavol Bajza (46. Michael Lansing), Kim Elgaard (46. Wang
Xin), Anders Egholm (46. Jacob Egeris), Casper Bruun (46.
Christian Hechmann), Kasper Christoffersen (46. Yue Xin),
D’Avila Ba Loua (46. Christian Kudsk), Steffen Kielstrup
(46. Gaël Ondoua), Simon Nagel (46. Jacob Schoop), Agon
Mucolli (46. Lucas From), Patrick Rasmussen (46. Dominic
Vinicius), Mario Álvarez (46. Alvaro Verwey)
Kampens gang:
52. 1-0 Christian Nissen
55. 1-1 Dominic Vinicius (straffespark)
79. 2-1 Søren Andreasen
80. 2-2 Jacob Schoop

VB åbnede rækken af træningskampe med et
aftenopgør mod 2. divisionsholdet Kolding
IF på kunstgræsbanen ved Ågård Efterskole.
Kampen bar præg af, at cheftræner Andreas
Alm havde 22 spillere med til kampen, der
lå kun 13 dage efter første træningsdag i
2017. Opgøret endte meget rimeligt 2-2. Chr.
Nissen bragte KIF foran kort inde i anden
halvleg, da han i feltet scorede på et fint
indlæg fra André Jacquet Jepsen. VB udlignede tre minutter senere, da værterne begik
et straffespark mod Lucas From. ”Dom” scorede sikkert til 1-1 bag Kenneth Qvist. Elleve
minutter før tid bragte Kolding sig foran, da
angriberen Søren Andreasen scorede et mål,
der lignede det første. Denne gang var det
kantraketten Martin Hedeager, der leverede
assisten. VB svarede igen minuttet efter, da
Jacob Schoop fortsatte efterårets stime af
hovedstødsmål. Midtbanespilleren var på
plads i feltet og dirigerede Yue Xins indlæg i
nettet til 2-2. Christian Kudsk havde også et

24-01-2017

Vejle Boldklub – AGF 1-1 (1-1, 1-1)
Pavol Bajza (62. Michael Lansing), Kim Elgaard (62. Jes
Broby), Jacob Egeris (62. Casper Bruun), Anders Egholm (62.
Lucas Maia), Yue Xin (62. Kasper Christoffersen), Christian
Kudsk (62. D’Avila Ba Loua), Gaël Ondoua (62. Steffen Kielstrup), Jacob Schoop (62. Simon Nagel), Agon Mucolli (62.
Mathias Eriksen (112. Nikolaj Lebæk)), Dominic Vinicius (62.
Mario Álvarez), Sebastian Bruhn (62. Oliver Drost (95. Alvaro
Verwey))
Kampens gang:
11. 0-1 Mustapha Bundu
38. 1-1 Sebastian Bruhn

VB testede med Alka Superligaholdet AGF
i opstartens anden test. Opgøret blev efter
aftale mellem klubberne spillet over tre gange 40 minutter, og begge hold skiftede hele
besætningen efter godt og vel en times spil.
Kunstgræsbanen ved Vejle Idrætsefterskole
lagde underlag til et afvekslende opgør.
AGF var bedst i første halvleg, hvor århusianerne kom foran tidligt. Bundu havde en
stor chance, men Yue Xin reddede til hjørne
på stregen. Herpå steg samme Bundu op og
headede AGF på 1-0. ”Duncan” traf overliggeren, inden VB to minutter før pausen fik
udlignet. ”Dom” og Schoop kombinerede
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fint, og på sidstnævntes bold ind i feltet fik
U/19 Ligaholdets angriber Sebastian Bruhn
udlignet til 1-1.
VB var mest på bolden i den midterste halvleg, hvor alle 22 spillere blev byttet midtvejs.
Mod slutningen af kampen, var det VB, der
forsvarede resultatet. Indskiftede ”Mike”
Lansing reddede et par gode forsøg fra
AGF’erne, og så kunne VB notere opstartens
andet uafgjorte resultat.
Der var de første minutter på divisionsholdet til de unge U/19 Ligaspillere Jes Broby,
Mathias Eriksen, Nikolaj Lebæk og målscorer
Sebastian Bruhn.

stian Kudsk udlignede til 1-1 i det 18. minut,
da han gled igennem og scorede. Esbjerg lod
sig dog ikke ryste, og Mathias Kristensen og
Daniel Anyembe scorede yderligere inden
pausen i situationer, hvor VB forsvaret blev
spillet tyndt. Et kvarter før tid stemplede
topscorer Dominic Vinicius ind, da han i feltet tæmmede et indlæg og lagde bolden i
nettet med venstrebenet. Kort efter scorede
banens bedste, Esbjergs Anders Dreyer, til 4-2
efter en solotur i Vejles venstre forsvarsside.
16-årige Kasper Poulsgaard blev indskiftet
mod slutningen, og det var første kamp på
divisionsholdet for den unge forsvarsspiller.

30-01-2017

03-02-2017

Esbjerg fB – Vejle Boldklub 4-2 (3-1)

Vejle Boldklub – FC Fredericia 2-2
(1-2)

Pavol Bajza, Kim Elgaard (81. Jes Broby), Anders Egholm
(77. Kasper Nøhr), Lucas Maia (83. Kasper Poulsgaard), Yue
Xin (77. Kasper Christoffersen), Christian Kudsk (83. Gleb
Lubin), Jacob Schoop (43. Steffen Kielstrup), Gaël Ondoua
(66. Simon Nagel), Agon Mucolli (66. Oliver Drost), D’Avila
Ba Loua (49. Mario Álvarez), Dominic Vinicius (81. Alvaro
Verwey)
Kampens gang:
11. 1-0 Martin Egelund
18. 1-1 Christian Kudsk
22. 2-1 Mathias Kristensen
35. 3-1 Daniel Anyembe
77. 3-2 Dominic Vinicius
83. 4-2 Anders Dreyer

VB led et klart og fortjent nederlag i opstartens tredje testkamp. Modstanderen var
Esbjergs Alka Superligareserver på kunstgræsbanen på Gl. Vardevej. VB gav mange
chancer væk mod det unge EfB-hold, og
allerede ved pausen førte værterne 3-1. Chri-

Cheftræner Andreas Alm giver dessiner til spillerne
i pausen af træningskampen mod Esbjergs reservehold mandag den 30. januar. VB tabte opgøret
med 4-2.
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Michael Lansing, Kim Elgaard (67. Kasper Poulsgaard), Kasper Nøhr (59. Simon Nagel), Lucas Maia, Yue Xin, D’Avila Ba
Loua (80. Thais Damgaard Nielsen), Gaël Ondoua, Steffen
Kielstrup (46. Arbnor Mucolli), Agon Mucolli, Oliver Drost
(46. Alvaro Verwey), Dominic Vinicius
Kampens gang:
04. 0-1 Mamadou Soro Nanga
05. 1-1 Agon Mucolli
28. 1-2 Mathias Hebo Rasmussen
61. 2-2 D’Avila Ba Loua

VB testede formen mod lokalrivalerne FC
Fredericia fire uger inden turneringsstarten. Kunstgræsbanen ved Vejle Idrætsefterskole lagde græs til naboopgøret, der blev
spillet med god intensitet. Gæsterne lagde
bedst fra land og kom foran i det 4. minut,
da Mamadou Soro Nanga afsluttede et flot
angreb med at score i fri position. Agon
Mucolli udlignede minuttet efter, men halvlegen tilhørte gæsterne. Mathias Hebo genetablerede føringen midt i halvlegen, og den
holdt frem til det 61. minut. Agon Mucolli
satte tempo på i venstre side og fandt med
en god aflevering en fri D’Avila, der udlignede alene med Thomas Mikkelsen. Opgøret
var vejlensernes sidste på dansk grund, inden
der ventede en tolv dage lang træningslejr i
Tyrkiet. Gæsterne indskiftede klubløse Denis
Fazlagic i pausen, og den tidligere VB-kant
gjorde et godt indtryk for FC Fredericia, der
et par uger senere lavede en aftale med
24-årige kantraket.
- Det endte 2-2, så vi er vel lige gode. Det var
op og ned for os i store perioder. Offensiven
var af meget høj kvalitet, og når vi rammer
det maksimale, så kan ingen hold i 1. division stoppe os. Men FC Fredericia var en god
modstander og de skabte mere end os og
havde også chancer ved 2-2, men vi kunne
også have scoret igen, sagde Andreas Alm.

12-02-2017

Vejle Boldklub – Randers FC 2-2 (0-2)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Anders Egholm (79. Agon Mucolli),
Lucas Maia, Yue Xin (58. Kerim Memija), Arbnor Mucolli (60.
Patrick Rasmussen), Simon Nagel, Artem Favorov, D’Avila Ba
Loua, Allan Sousa, Dominic Vinicius (74. Oliver Drost)
Kampens gang:
13. 0-1 Brandur Hendriksson
21. 0-2 Marcus Mølvadgaard
58. 1-2 Artem Favorov
63. 2-2 D’Avila Ba Loua

VB og Randers FC havde med DBU’s velvilje
fået flyttet forårets første kamp i reserveholdsturneringen til Belek i Tyrkiet, hvor
klubberne lå i træningslejr inden forårsturneringen. VB kom til kampen med det bedste
hold, mens Randers FC brugte kampen til at
give spilletid til reserverne kun en uge inden
turneringsstart i Alka Superligaen. På en
vindblæst bane i Tyrkiet var det Randers FC,
der kom bedst fra land. Brandur Hendriksson
bragte gæsterne foran på et flot spark, inden
unge Marcus Mølvadgaard øgede føringen,
da han udnyttede en stor fejl af Pavol Bajza.
VB kom til hægterne efter pausen, hvor man
fik reduceret og udlignet. Først ved debuterende Artem Favorov, der tæt under mål
efter et hjørnespark sendte bolden i mål.
Udligningen stod en formstærk D’Avila Ba
Loua for, da han sat i scene af Dominic Vinicius scorede på Frederik Due. Målscorer Favorov var ikke eneste nye ansigt for vejlenserne,
der også for første gang gav spilminutter til
Kerim Memija og Allan Sousa.

kinesiske målmand leverede et fornuftigtindtryk og var chanceløs ved målene. Ukrainerne kom foran efter en halv time, da Dudik
med et yderligt spark scorede uden for feltet.
Volyn Lutsk havde fastholdt presset omkring
VB-feltet efter en dødbold. Føringen blev
øget i det 54. minut, da angriberen Didenko
viste flot sparketeknik fra 25-30 m og satte
bolden helt op i målhjørnet. VB fik reduceret
minuttet efter, da Dominic Vinicius for tredje
gang i opstarten scorede. Denne gang steg
han op og stangede et hjørnespark i netmaskerne. Kampen blev skæmmet af en uheldig
dommeroptræden. VB’s Kerim Memija modtog to advarsler allerede i det første halve
time, men dommeren undlod at præsentere
ham for det røde kort. I stedet fik Simon
Nagel en lidt tynd udvisning kort før tid.

16-02-2017

FC Volyn Lutsk – Vejle Boldklub 2-1
(1-0)
Chen Zirong, Kim Elgaard, Jacob Egeris (57. Viljormur Davidsen), Anders Egholm, Kerim Memija, D’Avila Ba Loua (87.
Wang Xin), Jacob Schoop (60. Simon Nagel), Artem Favorov
(68. Yue Xin), Agon Mucolli (68. Patrick Rasmussen), Dominic
Vinicius (80. Mario Álvarez), Allan Sousa (68. Oliver Drost)
Kampens gang:
31. 1-0 Artem Dudik
54. 2-0 Anatoliy Didenko
55. 2-1 Dominic Vinicius
Rødt kort:
88. Simon Nagel

VB og det ukrainske Premier League-hold FC
Volyn Lutsk satte hinanden stævne på træningsanlægget ”World Of Wonders” i Antalya i Tyrkiet. VB måtte undvære keeperne
Michael Lansing og Pavol Bajza, der begge
sad over med skader, hvorfor tredjevalget
Chen Zirong fik uofficiel debut i målet. Den

VB før mødet med Volyn Lutsk
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Holdbillede af Vejle Boldklub få minutter inden de løber på banen i Antalya mod FC Volyn Lutsk fra Ukraine. VB tabte opgøret 2-1 og Dominic Vinicius reducerede med en scoring efter et hjørnespark.

19-02-2017

FC Saburtalo Tblisi – Vejle Boldklub
1-4 (0-2)
Michael Lansing, Yue Xin (75. Kim Elgaard), Jacob Egeris
(46. Anders Egholm), Kerim Memija, Viljormur Davidsen (62.
Hu Ruibao), Oliver Drost, Simon Nagel, Jacob Schoop (62.
Arbnor Mucolli), Agon Mucolli (80. Artem Favorov), Patrick
Rasmussen (80. Dominic Vinicius), Mario Álvarez (80. Allan
Sousa)
Kampens gang:
23. 0-1 Gagi Margvelashvili (selvmål)
26. 0-2 Agon Mucolli (straffespark)
76. 0-3 Mario Álvarez
81. 0-4 Dominic Vinicius
85. 1-4 Giorgi Kharaishvili

VB var tilbage på Emirhan Sports Complex i
Side, basen for klubbens træningslejr i 2015,
da man spillede den tredje og sidste træningskamp under træningslejren i Tyrkiet.
Modstanderen var FC Saburtalo Tblisi fra den
bedste georgiske række, Umaglesi Liga. VB
fik opstartens første sejr, og den kom efter
en solid præstation. Det blev 1-0 i det 23.
minut, da anfører Gagi Margvelashvili var
uheldig at score selvmål på et indlæg fra
Mario Álvarez. Føringen blev øget, da Agon
Mucolli scorede sikkert på et straffespark
begået mod ham selv. Et kvarter før tid fik
VB cementeret sejren. Mario Álvarez prikke8

de en tilfældig bold i nettet, inden Dominic
Vinicius - minuttet efter han kom på banen
- øgede til 4-0. Georgierne reducerede til
sidst, da de scorede direkte på et frispark.
I opgøret var der de første spilminutter på
divisionsholdet til Hu Ruibao, en kinesisk forsvarsspiller, der sluttede sig til truppen under
træningslejren i Tyrkiet.
27-02-2017

FC Nordsjælland – Vejle Boldklub
3-1 (3-0)
Michael Lansing, Kim Elgaard, Jacob Egeris (46. Kerim
Memija), Lucas Maia (46. Anders Egholm), Viljormur Davidsen (82. Yue Xin), D’Avila Ba Loua (80. Oliver Drost), Jacob
Schoop (64. Simon Nagel), Artem Favorov, Agon Mucolli
(62. Christian Kudsk), Allan Sousa (50. Patrick Rasmussen),
Dominic Vinicius
Kampens gang:
06. 1-0 Mathias Rasmussen
08. 2-0 Jakob Johansson
41. 3-0 Jakob Johansson
52. 3-1 D’Avila Ba Loua

VB fik den værst tænkelige generalprøve
inden den forestående forårspremiere i NordicBet Ligaen mod Skive seks dage senere. På
kunstgræsbanen i et mennesketomt Right to
Dream Park - det tidligere Farum Park - tabte
VB 3-1 til et reservehold fra FC Nordsjælland.

Allerede efter otte minutter havde opgøret
fundet sin afgørelse, da Mathias Rasmussen
og Jakob Johansson havde scoret. Rasmussen scorede via overliggeren med et hårdt
spark, mens Johansson øgede, da han i en
omstilling blev spillet fri i feltet. De unge
FCN-reserver spillede kvikt og fremadrettet
og straffede de mange uprovokerede VB-fejl
overalt på banen. Fire minutter før pausen
scorede samme Jakob Johansson til 3-0, da
han assisteret af anfører Christian Køhler
nettede med en god afslutning i feltet.
VB fik samlet sig i pausen og spillede til nul i
de sidste 45 minutter trods flere gode forsøg
til hjemmeholdet, som Michael Lansing tog
sig af. D’Avila Ba Loua satte med opstartens
tredje scoring en reducering ind i det 52.

minut, da han udnyttede en god aflevering
i feltet fra Agon Mucolli til at score på den
svenske målmand Patrik Carlgren. Opgøret
afslørede, at VB havde nok at arbejde med
inden turneringsstarten.
- Vi skal nu indlede sæsonen med uvished
om, hvor vi står. Ingen kender vores reelle
niveau. Vi var ikke gode i dag og havde store
problemer med spillet. Underlaget havde
ingen betydning. Vi har trænet på kunstgræsbaner siden 5. januar, men vi lignede
nogle, der spillede på is. Ingen træner er
glad for sådan en præstation kort inden premieren, sagde Andreas Alm efterfølgende til
klubbens hjemmeside.
Lars Christensen

www.isabella.net
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VB på 12 dages træningslejr i Tyrkiet
Vejle Boldklub var fra onsdag den 8. februar
til søndag den 12. februar 2017 på træningslejr i Lara, Tyrkiet. Spillertruppen og ledere
rejste fra Vejle Stadion om eftermiddagen
den 8. februar og fløj fra Hamborg til Tyrkiet
med indtjekning på hotel ”Wind of Lara”.
VB havde base under opholdet i det sydlige
Tyrkiet i Lara, hvor Middelhavet blæser frisk
ind over området. Spillertruppen var i mange
af dagene igennem to daglige træningspas
under ledelse af cheftræner Andreas Alm.
Fra sidelinjen overværede klubejer Andrew
Zolotko svenskerens ledelse af spillertruppen og moldoveren udtalte følgende til
klubbens hjemmeside under træningslejren.
- Jeg fortalte spillerne, at hvis de arbejdede hårdt, så ville jeg naturligvis sørge for,
at vi med det niveau, som vi spiller på og
har, også får de optimale betingelser for at
udvikle på dette. Det synes jeg, at drengene
viste, og derfor fortjener truppen og trænerteamet denne træningslejr. Muligheden for
at kunne træne på faciliteter, som fordrer
det fodbold, som Andreas gerne vil spille,
sagde Andrew Zolotko.
Spillerne havde en fridag midtvejs på turen.
Den blev brugt forskelligt. Nogen var på
sightseeing i lokalområdet, andre spillede
minigolf ved hotellet, mens en del også var i
fitnessrummet.
På træningslejren mødte spillertruppen og
staben tre nye spillere, der skulle integreres med henblik på kontrakter. Det var den
tunesiske angriber Imed Louati, den brasilianske angriber Allan Sousa og den kinesiske
forsvarsspiller Hu Ruibao. Alle tre spillere

Træningslejren gav anledning til andet end bare
træning. Her fortæller spillerne skiftevis om et billede, der betyder noget for dem
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blev ved turneringsstarten hjemme i Danmark i marts en fast del af truppen. Louati
var i gang med genoptræningen efter en
skadespause og var ikke helt fit, mens Sousa
og Ruibao indgik på lige fod med de øvrige
i spillertruppen.
Der blev spillet tre træningskampe under
træningslejren. Den første søndag den 12.
februar mod Randers FC. Kampen var en
del af reserveholdsturneringen, men DBU
gav klubberne lov til at afvikle den under
træningslejren i Tyrkiet. Kampen blev spillet i Belek. Torsdag den 16. februar var
modstanderen FC Volyn Lutsk fra Ukraine
på træningsanlægget ”World of Wonders”.
VB tabte kampen 1-2. Den tredje og sidste
kamp blev spillet søndag den 19. februar på
banerne ved Emirhan Sports Complex i Side.
Mod georgiske FC Saburtalo Tblisi vandt VB
4-1. Læs om træningskampene andetsteds i
Årsskriftet.
Vejle Boldklub havde 24 spillere med på
træningslejr i Tyrkiet. Kun Casper Bruun fra
klubbens A-trup blev hjemme i Danmark,
da han i februar afsøgte mulighederne
for et klubskifte. Fra klubbens talentfulde
U19-Ligamandskab blev der plads til Arbnor
Mucolli.
Følgende spillere var med på træningslejren: Anders Egholm, Viljormur Davidsen,
Jacob Egeris, Steffen Kielstrup, Kim Elgaard,
Oliver Drost, Simon Nagel, Christian Kudsk,
Lucas Maia, D’Avila Ba Loua, Yue Xin, Gaël
Ondoua, Patrick Rasmussen, Mario Álvarez,
Jacob Schoop, Michael Lansing, Wang Xin,
Dominic Vinicius, Chen Zirong, Pavol Bajza,
Agon Mucolli, Kerim Memija, Artem Favorov
og Arbnor Mucolli.
Staben omkring holdet talte cheftræner
Andreas Alm, assistenttrænerne Johan
Sandahl og Hui Guo, målmandstræner Toivo
Vadum, A+ træner Anders Nielsen, fysisk træner Pruña Ciprian-Daniel, fysioterapeuterne
René Krogh og Susanne Damgaard, holdleder Erik ”Mumi” Knudsen og kommunikationsansvarlig Morten Pelch. Derudover var
Vejle Boldklubs bestyrelse og ejere også med
i Tyrkiet. Det var de to klubejere, Andrew
Zolotko og Klaus Eskildsen, samt bestyrelsesmedlemmerne Gert Eg og Lucas Chang Jin.
Vejle Amts Folkeblad fulgte træningslejren
ved journalist Anders Møllenberg.
Lars Christensen

Spillerne strækker ud efter et af mange træningspas i tyrkiske Lara

En fridag midtvejs under
træningslejren
gav
anledning til kulturelle
oplevelser

Holdbillede før træningskampen mod FC Saburtalo Tblisi søndag den 19. februar
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Bagerst fra venstre: Allan Sousa, Kim Elgaard, Imed Louati, Dominic Vinicius, Lucas Maia, Oliver Drost, Mario Álvarez, Patrick Rasmussen og Johan Sandahl (assistenttræner).
Midterst fra venstre: Prunã Ciprian-Daniel (fysisk træner), Hui Guo (assistenttræner), Toivo Vadum (målmandstræner), Agon Mucolli, Yue Xin, Artem Favorov, Kerim
Memija, Pavol Bajza, Chen Zirong, Hu Ruibao, Jacob Egeris, Wang Xin, Andreas Alm (cheftræner) og René Krogh (fysioterapeut).
Forrest fra venstre: Gaël Ondoua, D’Avila Ba Loua, Viljormur Davidsen, Michael Lansing, David Lazar, Simon Nagel, Jacob Schoop og Steffen Kielstrup.
Fraværende: Anders Egholm.

NordicBet LIGA forår 2017

NordicBet Ligaen, forår 2017
VB i ingenmandsland
Det blev en halvsæson, der hverken var fugl
eller fisk for VB. Holdet spillede sig hurtigt ud
af topstriden med en elendig start på anden
halvsæson med to nederlag. Efter en vellykket træningslejr i Tyrkiet og en optimering af
truppen var der knyttet visse forventninger til
holdet, men nederlag til Skive og ikke mindst
ydmygelsen mod Hobro på eget græs fjernede
enhver snak om top tre.
Herefter var blikket rettet nedad, men med AB
”klar abgeschlagen” og et Næstved-hold, der
også haltede bagefter, blev det aldrig for alvor
truende for VB, der fik samlet det nødvendige
antal point til forholdsvis tidligt at sikre sin
overlevelse.
Kendetegnende for sæsonen var dog de mange pointtab i slutminutterne, som viste et mentalt sårbart mandskab.
Højdepunkter var der dog også i foråret. Bl.a.
dominerede holdet udekampen mod Hobro,
som vandt NordicBet Ligaen og rykkede direkte op. Her var det VB, der fuldt fortjent lykkedes med at få udlignet til sidst efter en flot
indsats.
Da holdets forbliven i divisionen var sikret
med to kampe igen, sluttede holdet svagt og
uinspireret af med to nederlag. Facit blev en
niendeplads.
Hobro rykkede direkte op fra en førsteplads,
mens FC Helsingør også skaffede sig adgang til
Superligaen via kvalifikationskampe. Ned fra
Superligaen rykkede Esbjerg og Viborg, mens
Thisted og Brabrand kom op fra 2. division.
Klubben valgte efter en evaluering af sæsonen
at tage afsked med træner Andreas Alm. Svenskeren havde ydet et godt og professionelt
stykke arbejde, men skønnedes ikke at være
den rette til at udfolde potentialet i truppen.
VB tog i december afsked med Sheka Fofanah
fra Sierra Leone efter kun en enkelt optræden
på klubbens bedste hold. Diego Mendivil fra
Colombia blev det også til et farvel til i vinterpausen efter fem indhop på førsteholdet.
Peruvianeren Juan Diego Li og Jakob »Yankie«
Henriksen forsvandt fra Nørreskoven uden
minutter på det bedste hold.
Juan ”Guti” Diego Gutiérrez blev sendt hjem
til Peru på en lejeaftale med klubben Universitario, ligesom kontrakten med Ole Bisp Rasmussen blev ophævet. Casper Bruun skiftede
til FK Utenis Utena i Litauen.

Det blev ligeledes til afsked med assistenttræner Søren Vie Clausen, der blev erstattet af
svenske Johan Sandahl.
Alvaro Verwey kom til fra Surinam. I FC Zirka
Kropyvnytskyi i Ukraine blev Artem Favorov
lejet.
Brasilianske Allan Sousa blev hentet i Al-Markhiya Sports Club i Qatar, mens tunesiske Imed
Louati kom til i sin genoptræning efter korsbåndskade.
På transfervinduets sidste dag sikrede klubben
sig den bosniske U/21-landsholdsspiller, Kerim
Memija fra hovedstadsklub FK Zeljeznicar.
I marts var begge målmænd på skadeslisten,
hvorfor den klubløse rumæner David Lazar
blev tilknyttet for resten af foråret.
Ole Kristensen
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NordicBet Liga-kampe, forår 2017
05-03-17

Vejle Boldklub – Skive IK 0-2 (0-1)
Michael Lansing, Kim Elgaard, Anders Egholm (86. Patrick
Rasmussen), Kerim Memija, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba
Loua, Artem Favorov, Simon Nagel (63. Jacob Schoop), Agon
Mucolli (58. Christian Kudsk), Allan Sousa, Dominic Vinicius
Kampens gang:
41. 0-1 Jeppe Mogensen
61. 0-2 Mathias Bersang Sørensen
Dommer: Aydin Uslu
Tilskuere: 1714
Debutanter: Kerim Memija, Artem Favorov, Allan Sousa

VB fik den værst tænkelige forårspremi-

ere, da det på eget græs blev et skuffende
nederlag til Skive, som ikke kan siges at høre
blandt vejlensernes yndlingsmodstandere.
VB, der havde Michael Lansing på mål for en
skadet Bajza, var mest på bolden før pausen,
men det blev alligevel skibonitterne, som
kom foran med fem minutter til pause, da
Jeppe Mogensen scorede fra en spids vinkel.
Hjemmeholdet faldt helt sammen efter pausen, hvor slet intet ville hænge sammen for
de rødblusede. Mathias Bersang kunne da
også lukke opgøret med sin scoring til 0-2.
VB stillede til kampen med tre debutanter,

Artem Favorov havde bolden i nettet i debutkampen mod Skive, men ukraineren måtte se linjedommeren
markere for offside. I stedet blev det skibonitterne, der scorede to gange og gav VB en uheldig indledning
på foråret
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12-03-17

Vejle Boldklub – Hobro 1-5 (0-4)
David Lazar, Kerim Memija, Anders Egholm ( 46. Jacob Egeris), Lucas Maia, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua, Artem
Favorov, Simon Nagel (46. Gaël Ondoua), Agon Mucolli (72.
Oliver Drost), Allan Sousa, Dominic Vinicius
Kampens gang:
04. 0-1 Pål Alexander Kirkevold
16. 0-2 Lucas Jensen
24. 0-3 Lucas Jensen
39. 0-4 Yaw-Ihle Amankwah
48. 0-5 Wilfried Domoraud
73. 1-5 Dominic Vinicius
Dommer: Mikkel Redder
Tilskuere: 1511
Debutant: David Lazar

Efter en nærmest traumatisk 1. halvleg måtte VB indkassere et sviende 1-5 nederlag til
topholdet. Alt, hvad der kunne gå galt, gik
galt i de første 45 minutter.
Rumænske David Lazar, der debuterede i

målet for skadede Bajza og Lansing, lagde
ude med at bokse bolden ud til Pål Alexander Kirkevold, som bragte Hobro foran. Herfra gik det kun fra skidt til værre. De fysisk
stærkere hobroere kvaste ethvert forsøg på
VB-opspil, og Lucas Jensen bankede efter et
kvarter bolden op i krydset med venstrebenet efter fint Hobro-opspil. Samme Jensen
samt Yaw-Ihle Amankwah gjorde det til 0-4
inden pausen.
Alm udskiftede to mand i pausen, og gæsterne gearede noget ned i kampens sidste halvdel – dog først efter at være kommet foran
5-0 ved Wilfried Domoraud. Værterne kunne
nu bedre være med, og Dominic Vinicius
kunne heade et trøstmål ind.
”Det er første gang, jeg oplever sådan en
niveauforskel i en ellers lige NordicBet Liga.
Nu har vi 12 bundkampe tilbage, hvor det
handler om overlevelse,” fastslog Andreas
Alm efter øretæven.

Hobro-målscorer Amankwah over for Allan Sousa. Der var klasseforskel på holdene på Vejle Stadion, da de
senere oprykkere besejrede VB 5-1
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19-03-17

AB - Vejle Boldklub 1-2 (1-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Jacob Egeris, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, Artem Favorov, Jacob Schoop, Gaël Ondoua,
Oliver Drost (64. Imed Louati), Allan Sousa (82. Simon
Nagel), Dominic Vinicius
Kampens gang:
21. 1-0 Tobias Thomsen
59. 1-1 Dominic Vinicius (straffespark)
61. 1-2 Dominic Vinicius
Rødt kort: 90. Dominic Vinicius, VB
Dommer: Jonas Hansen
Tilskuere: 610
Debutant: Imed Louati

VB viste flot moral, da holdet i Gladsaxe
fik vendt et truende nederlag til sejr mod
bundproppen. Cheftræner Alm havde rystet
posen, og der var fem ændringer hos de rødblusede, som havde Pavol Bajza tilbage mellem stængerne.
Selv om gæsterne var mest på bolden før
pausen, kunne bundholdet gå til pause med

den føring, Tobias Thomsen havde sørget for
efter en snes minutter.
VB’s spillemæssige overlegenhed blev endnu
mere udtalt efter pausen, og akademikerne
havde de største problemer med at holde
fast i Dominic Vinicius. Efter 12 minutter
måtte de uregelmæssigt vælte ham i feltet –
brasilianeren omsatte selv straffesparket.
To minutter senere var kæmpen på spil igen
og kunne med hælen score sejrsmålet. VB
havde masser af chancer for endegyldigt at
lukke kampen, men AB’s bedste, keeper Jannich Storch, var flyvende.
Dramatisk blev den underholdende og kortrige kamp også til sidst, da Vinicius i overtiden for anden gang så gult og måtte gå i bad
før tid.
”Vi vinder vel 6-1 i chancer,” så sejren kan der
ikke pilles ved, opsummerede Andreas Alm
efter opgøret.
VB kunne den sidste halve time give debut til
tuneseren Imed Louati.

02-04-17

Vendsyssel FF - Vejle Boldklub 3-2 (0-2)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Kerim Memija, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, Artem Favorov, Jacob Schoop, Gaël Ondoua,
Oliver Drost (80. Yue Xin), Imed Louati (61. Anders Egholm),
Allan Sousa (68. Patrick Rasmussen)
Kampens gang:
13. 0-1 Imed Louati
36. 0-2 Artem Favorov
83. 1-2 Simon Okosun
87. 2-2 Tiago Leonco (straffespark)
90. 3-2 Christian Moses
Dommer: Mikkel Redder
Tilskuere: 1102

VB oplevede en monumental nedtur i Vendsyssel. Med syv minutter igen og en 2-0 føring
til gæsterne tegnede alt til en meriterende
udesejr, men det lykkedes vejlenserne at formøble alt i slutminutterne.
Østjyderne, der havde Louati med fra start
for karantæneramte Vinicius og Elgaard med
for Egeris, spillede en glimrende 1. halvleg.
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Holdet kom hurtigt foran, da en velspillende
Jacob Schoop fandt Louati i feltet, og tuneseren kunne heade gæsterne på 1-0.
Artem Favorov udbyggede føringen med en
halv snes minutter til pausen, da han scorede
fra tæt hold efter Ondouas forarbejde.
Vendelboerne pressede på i 2. halvleg for at
komme ind i kampen, men et kompakt VBhold holdt stand til syv minutter før tid, da
store Simon Okusun kunne heade VFF på
1-2. Erik Rasmussens hold storsatsede nu, og
Memija måtte begå straffespark mod Chris
Sørensen. Leonco udlignede.
I overtiden gjorde Christian Moses nedturen
total for de rødblusede, da han saksesparkede forbi Pavol Bajza.
”Aldrig har jeg prøvet noget lignende før.
Det var fuldstændig surrealistisk at stå midt
i,” sukkede en rystet Jacob Schoop efter
nederlaget.

05-04-17

Vejle Boldklub – FC Roskilde 4-1 (0-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Jacob Egeris, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua (83. Artem Favorov), Jacob
Schoop, Gaël Ondoua, Agon Mucolli (81. Christian Kudsk),
Dominic Vinicius, Imed Louati (81. Allan Sousa)
Kampens gang:
56. 1-0 Jacob Schoop
63. 2-0 Agon Mucolli
74. 3-0 Gaël Ondoua
86. 3-1 Morten Nielsen
90. 4-1 Artem Favorov
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 1287

I en udsat midtugekamp viste VB noget af
forårets bedste, da det på egen bane blev til
en sikker sejr over en af oprykningsbejlerne.
Roskilde var mest på bolden i en knap så
spektakulær 1. halvleg mod vejlensere, der
havde fire ændringer på holdet i forhold til
Vendsyssel-kampen. Sjællændernes anstren-

gelser udmøntede sig dog mest i en række
dødbolde, som de rødblusede sikkert fik
afvist.
Med mere skarphed i offensiven kom værterne foran 10 minutter efter pausen, da
Schoop scorede med Louati som assist. Kort
efter øgede Agon Mucolli, da han trak ind
fra venstre og afsluttede flot.
Med et kvarter igen kunne Gaël Ondoua
gøre det til 3-0 på et fladt langskud. Roskildes Morten Nielsen fik reduceret med fem
minutter igen, og Mark Leth Pedersen kunne
have sørget for en nervepirrende afslutning,
hvis ikke Bajza havde pillet hans friløber.
I stedet kunne Artem Favorov – spillet op af
Sousa - lukke kampen i overtiden.
”Vi var stærke defensivt og hang godt sammen som hold, og efter 1-0 kom det fine pasningsspil også frem. Vi reagerede fint efter
kæmpeskuffelsen i Vendsyssel,” opsummerede en tilfreds træner Andreas Alm.

Situationen, hvor Jacob Schoop bringer VB foran 1-0 i aftenkampen mod FC Roskilde. Roskilde-forsvaret
kan kun se til, mens Schoop drejer bolden i nettet
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09-04-17

Vejle Boldklub – HB Køge 0-1 (0-1)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Jacob Egeris, Lucas Maia, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua (75. Imed Louati), Jacob
Schoop, Gaël Ondoua, Agon Mucolli (75. Artem Favorov),
Dominic Vinicius, Allan Sousa (86. Oliver Drost)
Kampens gang:
43. 0-1 Alexander Bah
Rødt kort: 11. Gaël Ondoua, VB
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 1812

”Vi er midt i nedrykningskampen igen,”
konstaterede Andreas Alm efter det smalle
nederlag mod Køge i en kamp, hvor VB spillede i undertal i 80 minutter.
VB, der havde Allan Sousa i front i stedet for
Imed Louati, mistede nemlig Ondoua efter

10 minutter, da han sparkede ud efter Køges
Daniel Stückler og så rødt.
Kampe, hvor det ene hold er undertalligt
det meste af tiden, er sjældent seværdige –
denne var ingen undtagelse. Urytmisk, chancefattig og med masser af kort og spilafbrydelser.
Trods kun 10 mand lykkedes det vejlenserne
at holde sjællænderne fra de store chancer,
men kort inden halvtid gik det galt. Kristian
Andersen slog et langt indlæg ind i VB-feltet,
hvor en helt fri Alexander Bah uhindret kunne heade i mål.
Efter pausen koncentrerede gæsterne sig om
at holde føringen, og de undertallige vejlensere magtede ikke at lægge pres på modstanderne.
Således ebbede en dårlig fodboldkamp ud…

En tidlig udvisning til Gaël Ondoua blev afgørende for nederlaget til HB Køge. VB skabte ikke mange målchancer efter at være kommet i undertal
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13-04-17

Vejle Boldklub – Nykøbing FC 2-2 (1-1)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Kerim Memija, Viljormur Davidsen, Christian Kudsk (81. Arbnor Mucolli), Jacob
Schoop, Artem Favorov, Agon Mucolli, Allan Sousa, Imed
Louati
Kampens gang:
20. 1-0 Christian Kudsk
41. 1-1 Kasper Jensen
60. 2-1 Imed Louati
86. 2-2 Pavol Bajza (selvmål)
Dommer: Aydin Uslu
Tilskuere: 1286

Ondoua og Vinicius var ude med karantæne,
mens D’Avila og Lucas Maia var bænket i
denne den tredje hjemmekamp på otte dage.
Skønt NFC havde en kæmpechance til allersidst for at rejse hjem med alle tre point,
føltes det uafgjorte resultat alligevel som et
nederlag for de rødblusede – med spillemæs-

sig dominans og føring kort før tid.
Efter en fin VB-start kunne Christian Kudsk
bringe sit hold foran efter en snes minutter, da han støvede af efter et Sousa-skud. I
stedet for en fortjent udbygning af føringen
kom falstringerne på 1-1 kort før pausen, da
Kasper Jensen headede i mål efter hjørne.
Også efter teen havde VB dog de største
muligheder, og Louati kunne med en time
spillet på ny bringe hjemmeholdet i front, da
han i feltet vendte omkring en modstander
og scorede. Holdet fra Sydhavsøerne pressede dog på mod slutningen, og VB’s akilleshæl, dødboldene, blev åbenbar, da Bajza
puffede bolden i eget net efter et hjørne.
Til overflod kunne NFC’s Mikkel Dahl have
scoret sejrsmålet i overtiden, da han i helt fri
position headede forbi.
Det var i øvrigt første gang i syv år, at VB
benyttede sig af kun en enkelt udskiftning.

Imed Louati lykønskes af Jacob Schoop, Artem Favorov og Allan Sousa efter scoringen til 2-1 mod Nykøbing
FC. Til sidst fik falstringerne dog udlignet til 2-2
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23-04-17

Fremad Amager - Vejle Boldklub 2-3 (2-1)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Kerim Memija, Viljormur Davidsen, Christian Kudsk (31. Allan Sousa), Artem
Favorov, Jacob Schoop, Agon Mucolli, Imed Louati (79.
D’Avila Ba Loua), Dominic Vinicius
Kampens gang:
04. 1-0 Olcay Senoglu (straffespark)
11. 1-1 Imed Louati
39. 2-1 Anders Kaagh
83. 2-2 Artem Favorov
90. 2-3 Dominic Vinicius (straffespark)
Dommer: Michael V. Jensen
Tilskuere: 1103

Hvor VB ofte i denne sæson måtte opleve at
smide point i slutminutterne, var det denne
gang omvendt – i de sidste otte minutter
vendte de rødblusede nederlag til sejr.
VB havde Dom Vinicius med igen efter overstået karantæne, hvorfor Allan Sousa måtte
tage plads på bænken – for dog allerede
efter en halv time at erstatte en skadet Christian Kudsk.

Jyderne fik den værst tænkelige start, da Viljormur Davidsen allerede i det fjerde minut
væltede Mike Mortensen – Senoglu omsatte
straffesparket. Imed Louati kunne dog kort
efter udligne med et fladt skud.
Amagerkanerne kunne imidlertid gå til teen
med en føring, da ex-VB’er Anders Kaagh
headede føringsmålet ind.
Gæsterne kom fint ud efter pausen og pressede på for en udligning. Man skulle dog
helt hen til det 83. minut, før Artem Favorov kunne sende et D’Avila-indlæg i mål. Og
se, om ikke Sousa dybt inde i overtiden blev
væltet af Fremad-keeperen, og Dominic Vinicius kunne fra 11 m-pletten sikre VB tre kærkomne point.
”Til sidst bliver trykket større og større mod
deres mål, og vi har overtaget. De virker
trætte, men det er selvfølgelig sent, at vi
scorer det sidste mål, så der havde vi endelig heldet med os,” forklarede Agon Mucolli
efter kampen.

30-04-17

Næstved Boldklub - Vejle Boldklub 3-3 (0-1)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Kerim Memija, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua (89. Patrick Rasmussen),
Jacob Schoop, Artem Favorov, Agon Mucolli (63. Simon
Nagel), Dominic Vinicius, Allan Sousa (63. Oliver Drost)
Kampens gang:
26. 0-1 D'Avila Ba Loua
54. 0-2 D'Avila Ba Loua
75. 1-2 Hakeem Araba
83. 1-3 Artem Favorov
84. 2-3 Rasmus Grosen
90. 3-3 Andreas Moos
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 945

I den vigtige kamp mod nr. næstsidst var det
atter – og i modsætning til kampen på Amager – VB, der smed point i de sidste minutter.
Jyderne, som havde Sousa og Ba Loua med i
stedet for skadede Louati og Kudsk, var bedst
før pausen. Sjællænderne, der skulle bruge
en sejr i nedrykningskampen, var ganske vist
dominerende, men de rødblusede farligere
på omstillinger. D’Avila Ba Loua kunne da
også løfte bolden ind over Næstved-keeperen efter en lille halv time og dermed sikre
sit hold en pauseføring.
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Ba Loua var det også, der syntes at afgøre
kampen, da han med Sousa som assist i den
chancerige kamp kunne øge til 0-2 en halv
snes minutter efter pausen.
Da Kasper Mertz brændte straffe for hjemmeholdet – dømt for hands mod Memija –
syntes de grønblusedes skæbne endeligt at
være beseglet. Indskiftede Oliver Drost kunne således have fjernet enhver tvivl, men han
brændte en friløber.
I stedet bragte Næstveds Araba ny luft til
nedrykningskandidaterne, da han støvede af
efter et langskud, som Bajza ikke kunne holde. Artem Favorov syntes imidlertid at afgøre
alt, da han med syv minutter tilbage med en
lang tå kunne øge til 1-3 efter en tilfældig
situation i feltet.
Men de tilrejsende VB-fans var stadig skeptiske – og med rette. Rasmus Grosen headede
straks efter ind til 2-3, og i overtiden kunne
ex-VB’er Andreas Moos sikre sjællænderne et
point, da han bankede et frispark ind fra 25
m.
”Det er utilgiveligt, at vi igen-igen smider
point til sidst,” sukkede en konsterneret
Jacob Schoop efter opgøret.

07-05-17

Vejle Boldklub - AB 2-2 (1-1)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Kerim Memija, Viljormur Davidsen, D’Avila Ba Loua (89. Gaël Ondoua), Jacob
Schoop, Artem Favorov, Agon Mucolli (73. Imed Louati),
Allan Sousa, Dominic Vinicius
Kampens gang:
34. 0-1 Nichlas Rohde
45. 1-1 Allan Sousa
56. 2-1 Agon Mucolli
85. 2-2 Jonas Henriksen
Dommer: Jonas Hansen
Tilskuere: 1448

”Vi har stået i denne situation alt for mange
gange. Når vi nærmer os de sidste minutter, tænker spillerne automatisk på alle de
gange, det er gået galt for os, konstaterede
Andreas Alm efter kampen. For galt gik det
– igen – mod bundproppen i slutminutterne.
Et VB-hold i uændret opstilling havde chan-

ce på chance i kampens start – dog uden at
kunne slå kapital heraf. I stedet fik akademikerne et tilfældigt opløb i det 34. minut, og
Nichlas Rohde kunne score fra tæt hold.
VB fortsatte dog presset, og i 1. halvlegs
overtid kunne Allan Sousa, der for tredje
kamp i træk blev valgt til MOM, udligne
direkte på frispark.
Hjemmeholdet fortsatte de gode takter efter
pausen, og Agon Mucolli kunne da også
bringe sit hold i føringsposition efter forarbejde af Elgaard og Sousa. De grønblusede
advarede dog straks vejlenserne med et skud
på underkanten af overliggeren, og som det
så ofte skete i sæsonen, gik det galt i det
panikramte VB-forsvar til sidst, da Jonas Henriksen kunne score efter hjørne.
Pointet hjalp dog ikke holdet fra Gladsaxe,
der nu måtte se nedrykningen i øjnene.

Agon Mucolli scorede et flot mål til 2-1 i kampen mod AB, men VB brændte generelt for mange chancer
og måtte nøjes med 2-2 mod nedrykkerne
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11-05-17

Hobro IK - Vejle Boldklub 1-1 (1-0)
Pavol Bajza, Yue Xin (80. Lucas Maia), Jacob Egeris, Kerim
Memija, Viljormur Davidsen, Artem Favorov (84. Patrick Rasmussen), Gaël Ondoua, Simon Nagel, Agon Mucolli, Allan
Sousa (68. D’Avila Ba Loua), Dominic Vinicius,
Kampens gang:
33. 1-0 Kasper Povlsen
89. 1-1 Dominic Vinicius
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 1688

Ba Loua var bænket, Schoop skadet og Elgaard og Louati i straffeboksen i en kamp, hvor
det endelig blev VB’s tur til at blive tilsmilet
af lykken til sidst.
VB, der pga. kø på motorvejen kom sent til
kampen, var fint med i 1. halvleg, men allige-

vel stod det 1-0 til topholdet ved pausen. Yue
Xin blev overspillet i højresiden, og bolden
endte hos Kasper Povlsen, der scorede på
Hobros eneste chance i kampen.
Gæsterne ejede fuldstændig kampen i 2.
halvleg, og værterne syntes stående k.o.
Efter flere fine muligheder skete retfærdigheden endelig fyldest, da Dom Vinicius et par
minutter før tid fik bugseret Patrick Rasmussens fine aflevering i mål.
Skønt netop Patrick Rasmussen blev skadet
i situationen, og VB måtte fuldføre med
10 mand, var det betegnende, at det var
gæsterne, der søgte afgørelsen i overtiden.
”Det var en god oplevelse for hele holdet, at
vi tager point på en svær udebane,” sagde
en glad Jacob Egeris efter kampen.

14-05-17

Skive IK - Vejle Boldklub 0-1 (0-0)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Lucas Maia, Yue Xin,
Artem Favorov (74. D’Avila Ba Loua), Simon Nagel, Gaël
Ondoua, Agon Mucolli, Imed Louati, Dominic Vinicius,
Kampens gang:
74. 0-1 Lucas Maia
Dommer: Aydin Uslu
Tilskuere: 895

Med sejren i Skive sikrede VB sig matematisk
sin forbliven i rækken. Davidsen og Memija
var skadede til den vigtige kamp, mens Sousa
var bænket.
Skibonitterne var en overgang helt med
fremme i oprykningskampen, men tabte
pusten, og de blå/gule havde ikke scoret i syv

halvlege før mødet med VB.
VB var mest på bolden i en uskøn 1. halvleg,
mens spillet blev mere åbent efter pausen.
Det forløsende mål til gæsterne kom med et
kvarter igen, da Lucas Maia headede Nagels
fine hjørnespark i nettet.
”Nu spiller vi i 1. division i sæsonen 2017-18,
og det var målet for os, som sæsonen udviklede sig. Serien har været ekstremt lige, og
man har aldrig vidst, hvad der ville ske. Jeg
er særligt glad for vores sidste ti minutter i
dag, fordi vi holder hjem uden at vakle. Det
var stærkt af spillerne med vores historik in
mente,” konkluderede Andreas Alm efter
redningen.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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21-05-17

Vejle Boldklub – FC Helsingør 0-1 (0-1)
Pavol Bajza, Kim Elgaard, Jacob Egeris, Kerim Memija (46.
Lucas Maia), Yue Xin, Allan Sousa (70. D’Avila Ba Loua), Gaël
Ondoua (85. Artem Favorov), Jacob Schoop, Agon Mucolli,
Dominic Vinicius, Imed Louati
Kampens gang:
16. 0-1 André Riel
Rødt kort: Jacob Egeris, VB, efter endt spilletid
Dommer: Michael V. Jensen
Tilskuere: 1807

VB led et smalt, men fortjent nederlag til
de senere oprykkere fra Helsingør. Memija,
Schoop og Sousa var med igen hos VB i en
kamp, der fik en lidt vemodig optakt med

Steffen Kielstrups bekendtgørelse af sit karrierestop pga. dårlig ryg.
De mere opsatte sjællændere var klart bedst
før pausen og kunne fortjent bringe sig
foran efter et kvarter, da André Riel scorede
fladt hos Bajza.
VB pressede mere på efter pausen, men rækkens nr. tre var stadig farligere. Symptomatisk blev keeper Pavol Bajza kåret som Man
of the Match.
Jacob Egeris så rødt efter kampen for brok
og havde således spillet færdig for Vejle
Boldklub.
Andreas Alm mente efter opgøret, at det
snarere var et kvalitets- end et motivationsspørgsmål, der afgjorde kampen.

Kinesiske Yue Xin leverede flere solide præstationer i slutningen af sæsonen. Her forsøger han at komme
forbi Helsingørs Ricki Olsen i opgøret på Vejle Stadion i 32. spillerunde
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27-05-17

FC Fredericia - Vejle Boldklub 3-1 (1-1)
Pavol Bajza, Yue Xin, Anders Egholm, Lucas Maia, Viljormur
Davidsen, D’Avila Ba Loua (84. Lucas From), Jacob Schoop,
Arbnor Mucolli, Agon Mucolli, Allan Sousa (90. Patrick Rasmussen), Imed Louati (70. Sebastian Bruhn)
Kampens gang:
35. 1-0 Denis Fazlagic
38. 1-1 Imed Louati (straffespark)
78. 2-1 Mathias Hebo Rasmussen
86. 3-1 Oliver Feldballe
Dommer: Jesper Nielsen
Tilskuere: 1092
Debutanter: Sebastian Bruhn, Lucas From

”Vi er kommet til et punkt på sæsonen, hvor
der ikke er mere energi tilbage i spillerne,”
mente Andreas Alm efter sæsonens sidste
kamp.
VB sluttede æreløst med et klart nederlag til
lokalrivalerne, som øjensynligt ikke havde
svært ved at finde energien i en kamp, hvor
der stod lige så lidt på spil for fredericianerne
som for vejlenserne.

Holdet fra voldbyen var klart bedst før pausen mod et VB-hold, som havde Egholm
med fra start for den karantæneramte Egeris, mens Lucas Maia spillede for den skadede Memija. Man skulle dog helt hen til 10
minutter før pausen, før den tidligere VB’er
Denis Fazlagic kunne bringe værterne foran
via stolpen. Stik imod spillet fik gæsterne
dog udlignet kort efter, da Louati forvandlede et straffe begået mod ham selv.
I en 2. halvleg ligeledes domineret af hjemmeholdet holdt Pavol Bajza VB inde i kampen
indtil 12 minutter før tid, da Mathias Hebo
kunne score føringsmålet. Banens bedste,
Oliver Feldballe, lukkede kort før tid til 3-1.
Fra VB-side vil kampen kun blive husket for
debuten til to af klubbens egne unge spillere
og for at være Andreas Alms sidste i trænersædet. Tre dage efter opgøret valgte klubben at opsige samarbejdet med svenskeren.
Ole Kristensen

Tre dage efter nederlaget til FC Fredericia valgte VB at afbryde samarbejdet med cheftræner Andreas Alm.
Den 43-årige svensker nåede 11 måneder i spidsen for VB
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Målscorere sæsonen 2016-17
1. division
Dominic Vinicius
Christian Kudsk
D’Avila Ba Loua
Artem Favorov
Agon Mucolli
Imed Louati
Jacob Schoop
Simon Nagel
Gaël Ondoua
Kim Elgaard
Patrick Rasmussen
Ole Bisp Rasmussen
Jacob Egeris
Allan Sousa
Lucas Maia
Mario Álvarez

DBU Pokalen

15
4
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
0
49

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
3

I alt

Mål pr. 01-07-17

15
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
52

15
6
4
4
5
4
4
11
2
6
3
2
1
1
1
1

Nordicbet Liga (2017) Slutstilling
Kampe, mål og point

Når det skal være nemt og samtidig
præget af kvalitet, så kontakt
Din Madpartner
Vi byder på unikke og
kulinariske oplevelser
Forkæl personalet med en
frokostordning fra Din Madpartner
Din Madpartner præsenterer Årets
4-retters nytårsmenu til kun kr. 325,Menuen byder på mange frække
detaljer, smags oplevelser og ikke
mindst overraskelser.
Der medfølger en nem vejledning
Din Madpartner ønsker alle godt nytår
Bestil - og find inspiration på
www.dinmadpartner.dk
info@dinmadpartner.dk - 25766620
Fredericiavej 441·7080 Børkop
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

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

V
17
16
14
14
15
11
13
11
10
10
9
6

U
7
7
11
8
4
14
7
10
11
11
8
6

T
9
10
8
11
14
8
13
12
12
12
16
21

Score Point
54-34
58
51-39
55
43-31
53
44-43
50
41-51
49
33-27
47
50-51
46
36-43
43
49-46
41
42-45
41
45-51
35
34-61
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Tilskuere i foråret 2017
Vejle Stadion:

Udebane:

Skive
Hobro
FC Roskilde
HB Køge
Nykøbing FC
AB
FC Helsingør

1714
1511
1287
1812
1286
1448
1807

AB
610
Vendsyssel
1102
Fremad Amager 1103
Næstved
945
Hobro
1688
Skive
895
FC Fredericia 1092

I alt
Gennemsnit

10865
1552

I alt
Gennemsnit

7435
1062

Dominic Vinicius blev topscorer i 1. division

Dominic Vinicius (th.) scorede 15 mål for VB i sæsonen 2016-17 og blev topscorer i 1. division. Agon Mucolli
leverede 8 assists, og det var flest af alle i VB.

Brasiliansk-nigerianske Dominic Vinicius blev
topscorer i 1. division 2016-17 med 15 sæsonmål. Det er første gang siden pointrekordsæsonen 2007-08, hvor Pablo Piñones-Arce
scorede 17 mål, at rækkens topscorer blev en
VB’er.
”Dom” kom til VB op til sæsonen 2016-17
fra brasilianske Atlético Paranaense, og den
22-årige brasilianer blev hurtigt en yndling
blandt publikum i Nørreskoven. Brasilianeren begyndte på banen i debutkampen mod
Fremad Amager, kom ind til de sidste minutter i sæsonens anden kamp mod FC Roskilde,
så hele den tredje kamp mod Vendsyssel
fra indskiftningsbænken, og i 4. spillerunde mod FC Helsingør kom han ind i det 65.
minut ved stillingen 0-2. Den store angriber

reducerede til 1-2 tre minutter før tid, da han
lynede med venstrebenet og fladt passerede
Helsingørs målmand. Siden så den brasilianske angriber sig ikke tilbage, og han begyndte på banen i sæsonens sidste 25 kampe i 1.
division, som han deltog i. Af de 15 mål blev
de 11 af dem scoret med det brandvarme
venstreben, mens de sidste fire mål blev scoret med hovedet.
På topscorerlisten i 1. division var der kamp
til stregen op til sæsonens sidste spillerunde. På andenpladsen kom Joachim Wagner,
Nykøbing FC ind med 14 scoringer, mens
Tiago Leonco, Vendsyssel FF, scorede 13 mål.
Olcay Senoglu, Fremad Amager, Thomas Dalgaard, Vendsyssel, og Morten Nielsen, FC
Roskilde, scorede alle 12 mål i sæsonen.
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Benyttede spillere 2016-17
Benyttede spillere 2016-17
Pavol Bajza
D’Avila Ba Loua
Dominic Vinicius
Jacob Egeris
Viljormur Davidsen
Lucas Maia
Jacob Schoop
Agon Mucolli
Gaël Ondoua
Kim Elgaard
Simon Nagel
Patrick Rasmussen
Anders Egholm
Christian Kudsk
Steffen Kielstrup
Artem Favorov
Allan Sousa
Kerim Memija
Yue Xin
Oliver Drost
Imed Louati
Ole Bisp Rasmussen
Juan Diego Gutiérrez
Mario Álvarez
Diego Mendivil
Jesper Fleckner
Michael Lansing
Arbnor Mucolli
David Lazar
Sebastian Bruhn
Lucas From
Casper Bruun
Sheka Fofanah
Wang Xin
Kasper Nøhr

Efterår 2016

Forår 2017

DBU Pokalen 2016-17

I alt 2016-17

Spillerrangliste
pr. 01-07-2017

18
19
17
17
16
17
14
12
14
14
15
14
12
11
13
0
0
0
7
5
0
8
6
5
5
3
1
1
0
0
0
0
0
1
1

12
11
11
11
12
9
11
12
9
8
6
5
4
4
0
13
13
12
5
5
10
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
0
0
0
0

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

31
31
30
29
28
27
26
26
25
24
22
19
18
16
14
13
13
12
12
11
10
10
8
6
5
4
3
3
1
1
1
1
1
1
1

31
31
30
29
93
27
26
28
25
58
62
35
18
25
301
13
13
12
12
11
10
38
8
6
5
10
3
3
1
1
1
1
1
1
1

Viljormur Davidsen bar anførerbindet i hovedparten af kampene i forårssæsonen 2017, da Steffen Kielstrup sad udenfor med en skade
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Pavol Bajza og D’Avila Ba Loua spillede flest kampe
Cheftræner Andreas Alm benyttede sammenlagt 33 spillere i sæsonen 2016-17. VB
spillede 33 kampe i NordicBet LIGA og to
kampe i DBU Pokalen. 31 af de 33 spillere
nåede på banen i turneringskampene i 1.
division. Kun Sheka Fofanah og Casper Bruun fik kun optrædener i DBU Pokalen. Færrest spilminutter var der til Lucas From. Den
talentfulde ungdomsspiller fik de sidste seks
minutter i udekampen mod FC Fredericia i
sidste spillerunde.
Målmanden Pavol Bajza og D’Avila Ba Loua
fik flest kampe af alle. Slovakken Bajza og
ivorianeren D’Avila kom på banen i 31 af
sæsonens 35 kampe. Bajza missede turneringskampene mod HB Køge (u), Skive (h)
og Hobro (h), mens han sad på bænken som

målmandsreserve i DBU Pokalen mod Tjæreborg (u). D’Avila missede kampene mod AB
(u), Vendsyssel (u/2-3), Nykøbing FC (h/2-2),
mens han blev sparet i DBU Pokalkampen
mod Tjæreborg (u).
Dominic Vinicius fulgte lige efter de to, da
brasilianeren spillede 29 kampe. Dom sad
over med karantæne mod HB Køge (h/0-2)
og Vendsyssel (u/2-3), mens han sad på bænken i hele kampen mod Vendsyssel (u/3-1) og
var sendt på tidlig sommerferie inden den
sidste turneringskamp i Fredericia.
I løbet af sæsonen sad fire spillere med på
bænken uden at komme på banen til debut.
Det var Juan Diego Li, Jakob ”Yankie” Henriksen, Frederik Nørgaard og Rasmus Henriksen.

D’Avila Ba Loua spillede 31 kampe i sæsonen 2016-17. Det var flest kampe af alle i spillertruppen, hvor kun
Pavol Bajza opnåede et lignende antal optrædener.
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To jubilarer i 2017
To spillere rundede kampjubilæer på divisionsholdet i 2017. Det laveste antal i mange,
mange år og et udtryk for den store udskiftning, der var på divisionsholdet i 2016. Derfor står mange af spillerne på divisionsholdet
også foran et 50 kamps jubilæum i kalenderåret 2018.
Årets første jubilar var 26-årige Viljormur
Davidsen, der blev den første udenland-

Viljormur Davidsen
100 kampe
10/09-2017
Vendsyssel-VB 1-1

ske 100 kampsjubilar siden Jonatan Neftali
i 2013. Færingen kom til VB i august 2013
fra FC Fredericia og rundede kamp 100 mod
Vendsyssel FF på udebane den 10. september.
Årets andet og sidste jubilæum fandt sted i
efterårsturneringens sidste kamp mod Vendsyssel FF den 26. november. Det var den slovakiske målmand Pavol Bajza, der rundede
50 kampe for VB.

Pavol Bajza
50 kampe
26/11-2017
VB-Vendsyssel 4-1

Jubilarer pr. år:
2000: 5
2001: 8
2002: 5
2003: 6
2004: 3
2005: 4
2006: 4
2007: 4
2008: 8
2009: 4
2010: 4
2011: 5
2012: 6
2013: 7
2014: 4
2015: 7
2016: 5
2017: 2

Kim Elgaard rundede 50 kampe i den sidste turneringskamp i 2016, hvorfor der var blomster fra direktør
Henrik Tønder i forbindelse med den første hjemmekamp i 2017 mod Skive den 5. marts
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Viljormur Davidsen blev fejret
med blomster og 100-kampstrøje, da VB slog FC Fredericia
på Vejle Stadion den 17. september. Færingen stod over i
opgøret mod naboerne med
en mindre skade, men spillede de øvrige 18 turneringskampe i efteråret

Der var blomster til Pavol Bajza for 50 kampe umiddelbart inden kick-off mod Vendsyssel den 26. november. Her ses målmanden med teknisk chef, Jacob Krüger
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FØRSTE NAVN PÅ PLAKATEN:

NICKELBACK (CAN)

VI SES I JELLING D. 24.-27. MAJ!
– og på jellingmusikfestival.dk
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24 debutanter i 2017
24 spillere debuterede på Vejle Boldklubs
divisionshold i kalenderåret 2017. Fordelt
med syv spillere i forårssæsonen og 17 spillere i efteråret. I forårspremieren mod Skive
den 5. marts var det Kerim Memija, Artem
Favorov og Allan Sousa, der debuterede. I
den efterfølgende kamp mod Hobro den 12.
marts, var det målmanden David Lazar, der
fik den eneste optræden på divisionsholdet,
da VB var uden to skadede målmænd.
I spillerunden efter kom Imed Louati på
banen for første gang, da tuneseren blev
indskiftet i kampen mod AB den 19. marts. I
forårssæsonens sidste kamp mod FC Fredericia den 27. maj var der indhop til de to unge
spillere Sebastian Bruhn og Lucas From.
Tre spillere fik deres debut i sæsonpremieren
2017-18. Det var Rasmus Lauritsen, Mads
Greve og Ylber Ramadani. I spillerunde efter
kom den unge komet Jonas Andersen ind i
slutminutterne mod Nykøbing FC på Vejle
Stadion. I DBU Pokalkampen mod Allesø
GF den 9. august var der debut til hele seks
spillere. Thomas Hagelskjær, Tobias Utoft,

Victor Wernersson, Nicolaj Madsen og Nikolaj Lebæk fra start, mens Lundrim Hetemi
kom ind fra bænken. Der var yderligere fire
debutanter i den næste pokalrunde mod
Jammerbugt FC. Det var de tre unge Kasper
Poulsgaard, Mikkel Eriksen og Jesper Stab
samt lejesvenden fra AGF, Björn Daniel Sverrisson, der havde første optræden. I udekampen mod Vendsyssel i september debuterede
Mads Lauritsen og Erick Farias. Årets sidste
debutant var Thomas Gundelund, der kom
ind i overtiden i efterårssæsonens sidste
kamp mod Vendsyssel i stedet for Dominic
Vinicius. Thomas Gundelund blev samtidig
VB’s yngste debutant, da han kun var 16 år
og 20 dage, da han første gang blev sendt
på banen. Læs mere om Thomas Gundelunds
debut andetsteds i årsskriftet. Årets ældste
debutant var Nicolaj Madsen, der var 29 år
og 24 dage på debutdagen, mens den næstyngste var Kasper Poulsgaard med 17 år, 5
måneder og 14 dage på debutdagen. Det
gør Poulsgaard til den 12. yngste debutant
i nyere tid.

Seks debutanter mod Allesø GF i DBU Pokalkampen den 9. august. Fra venstre mod højre er det Nicolaj
Madsen, Tobias Utoft, Victor Wernersson, Nikolaj Lebæk, Lundrim Hetemi og Thomas Hagelskjær
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2016/2017 – 1. division

Kerim Memija
05/03-2017
VB-Skive 0-2

Artem Favorov
05/03-2017
VB-Skive 0-2

David Lazar
12/03-2017
VB-Hobro 1-5

Imed Louati
19/03-2017
AB-VB 1-2

Lucas From
27/05-2017
FC Fredericia-VB 3-1
*DBU Pokalen
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Allan Sousa
05/03-2017
VB-Skive 0-2

Sebastian Bruhn
27/05-2017
FC Fredericia-VB 3-1

2017/2018 – NordicBet LIGA

Rasmus Lauritsen
30/07-2017
HB Køge-VB 1-3

Mads Greve
30/07-2017
HB Køge-VB 1-3

Ylber Ramadani
30/07-2017
HB Køge-VB 1-3

Jonas Andersen
06/08-2017
VB-Nykøbing FC 4-1

Thomas Hagelskjær
09/08-2017
Allesø-VB 0-3*

Tobias Utoft
09/08-2017
Allesø-VB 0-3*

Victor Wernersson
09/08-2017
Allesø-VB 0-3*

Nicolaj Madsen
09/08-2017
Allesø-VB 0-3*

Nikolaj Lebæk
09/08-2017
Allesø-VB 0-3*
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Lundrim Hetemi
09/08-2017
Allesø-VB 0-3*

Kasper Poulsgaard
29/08-2017
Jammerbugt FC-VB 3-1*

Björn Daniel Sverrisson
29/08-2017
Jammerbugt FC-VB 3-1*

Jesper Stab
29/08-2017
Jammerbugt FC-VB 3-1*

Mikkel Eriksen
29/08-2017
Jammerbugt FC-VB 3-1*

Mads Lauritsen
10/09-2017
Vendsyssel-VB 1-1

Erick Farias
10/09-2017
Vendsyssel-VB 1-1

Thomas Gundelund
26/11-2017
VB-Vendsyssel 4-1

*DBU Pokalen
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Ciprian-Daniel og Hui Guo forlod VB
Den rumænske fysiske træner Prunã CiprianDaniel og kinesiske trænerassistent Hui Guo
forlod VB efter sæsonen 2016-17. Rumæneren nåede seks måneder i Vejle Boldklub,
mens kineseren var det meste af sæsonen i
VB.
Det var ikke kun på banen, der var et internationalt snit over Vejle Boldklub i sæsonen
2016-17. Også på positionerne omkring klubbens 1. divisionshold var der flere internationale navne. I sensommeren 2016 ankom
den kinesiske trænerassistent Hui Guo, 38 år.
Sammen med spillerne Wang Xin, Yue Xin og
Chen Zirong udgjorde de en kinesisk kvartet i
Nørreskoven. Trænerassistent Hui Guo havde
plads på trænerbænken fra og med udekampen mod Skive den 28. september 2016 og
i det daglige sparrede han med det øvrige
trænerteam omkring cheftræner Andreas
Alm.
I januar 2017 besluttede klubben at udvide
trænerstaben med ansættelsen af en fysisk
træner. Valget faldt på Prunã Ciprian-Daniel,

der var en 38-årig tidligere 100m og 200m
løber fra Rumænien.
’Ciprian’, som han blev kaldt i klubben, havde
fortid i en række rumænske fodboldklubber,
hvor han både var assistenttræner og fysisk
træner. Han arbejdede senest i Steaua Bukarest, men havde også klubber som Pandurii
Targu Jiu, FC Vaslui og Gheorghe Hagis akademi på CV’et da han kom til Vejle Boldklub.
Prunã Ciprian-Daniel spillede en væsentlig
rolle under sæsonforberedelserne i Danmark
og under træningslejren i Tyrkiet, hvor spillerne skulle i form frem mod forårssæsonen.
Den 38-årige rumæner var iøjnefaldende
under divisionsholdets kampe, hvor han varmede spillerne op og under kampen havde
øje på indskifterne, der skulle være varme,
hvis der blev brug for dem.
Ciprian forlod VB i sommeren 2017, da der
i klubbens nye italienske trænerstab var en
fysisk træner.

Prunã Ciprian-Daniel hilser på cheftræner Andreas
Alm inden hjemmekampen mod FC Helsingør den
21. maj 2017

Hui Guo blev den første kinesiske træner i Vejle
Boldklub. Han forlod Nørreskoven efter sæsonen
2016-17

Lars Christensen
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Det blev en italiener - Adolfo Sormani ny cheftræner

Vejle Boldklub præsenterede Adolfo Sormani som klubbens nye cheftræner onsdag den
14. juni 2017. Den 51-årige italiener kom til
Nørreskoven med trænererfaring fra hjemlandet, England, Albanien og Kina. ”Dodo”
blev præsenteret på en to-årig aftale.
Det var en efter danske forhold ukendt italiensk cheftræner, der blev præsenteret
onsdag den 14. juni 2017 sidst på eftermiddagen. Adolfo Sormani var navnet og den
51-årige italiener kom til Danmark og Vejle
med bred trænererfaring fra ungdoms- og
seniorfodbold, ligesom han havde fungeret
som både chef- og assistenttræner. VB stod
uden cheftræner efter afskeden med Andreas Alm på den sidste dag i maj.
- Rutineret træner med stor faglighed
Vejle Boldklubs direktør Henrik Tønder satte
følgende ord på ansættelsen af den rutinerede italiener.
- Adolfo Sormani har været nummer et på
vores liste. Det stod klart tidligt i rekrutteringsfasen, at de kompetencer, en træner i
Vejle Boldklub skulle besidde, formår Adolfo
at rumme i alle facetter. Vi arbejder målrettet ud fra en strategisk plan om at få Vejle
Boldklub tilbage i den bedste danske fodboldrække, og næste skridt på den rejse er, at vi
har ansat Adolfo Sormani. Vi får en rutineret
træner med stor fodboldfaglighed, evnen til
at arbejde med en trup med internationale
spillere og vigtigst - at have øje for talenterne i klubben. Der er en klar ambition fra
klubbens side om, at vi skal flytte os sportsligt. Investeringen i truppen, trænerteamet
og den sportslige sektor skal ses i det klare
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lys. Den første sæson på Vejle Boldklubs nye
rejse var præget af en trup, som skulle sættes sammen hurtigt. Alle de handler, som er
foretaget efter sæsonafslutningen, er planlagt sammen med Adolfo Sormani og hans
krav til den trup, som starter træningen op
på mandag. Det her er et udtryk for den
performance-kultur, vi ønsker at forstærke
i Vejle Boldklub gennem en øget professionalisme.
Adolfo Sormani, der taler engelsk, italiensk,
spansk og portugisisk var glad for chancen i
den 126 år gamle danske klub.
- Jeg har set mange kampe i foråret i den
danske 1. division. Jeg har også set både
reserveholdskampe og talenterne spille, og
det bekræftede mig blot i, at Vejle Boldklub
har et uforløst potentiale. Spillere, som træner under mig, finder hurtigt ud af, hvordan
jeg vil spille, hvad jeg forventer, og hvad
deres opgave er. Det skaber en tryghed for
alle, og dét er vigtigt i en trup med mange
nationaliteter. Fodbold er mere end blot de
90 minutter, kampen varer. Det er måden,
man lever på, det er fokusset fra det øjeblik, man møder ind til kampen, og til den er
overstået. Jeg stiller store krav til spillernes
professionalisme. Det er det, som skal vinde
kampene for os. Det er det, vi skal lære de
talenter, som kommer op og træner med førsteholdet, siger Adolfo Sormani.
Han kom til Vejle allerede få dag efter ansættelsen, og med sig havde han assistenttræneren Giovanni Mazzella og den fysiske træner
Mario Rotondale. Rotondale nåede kun godt
og vel en uges tid på træningsbanerne i Nørreskoven, inden han rejste videre til et job i
Kina. I stedet blev det landsmanden Gabriele
Faccia, der blev fysisk træner i trænerteamet, som også talte assistenttræneren Johan
Sandahl og målmandstræner Toivo Vadum.
Spillerkarrieren toppede i firserne i Avellino
Adolfo Sormani er født den 11. august 1965
i Napoli, Italien. Han spillede ungdomsfodbold i Napoli, hvor han også blev seniorspiller som 18-årig i sæsonen 1983-84. Men selvom Napoli havde en historisk skidt sæson og
kun blev nr. 12 i Serie A – et point fra nedrykning til Serie B – så var Adolfo Sormani ikke
på holdet, og han forlod barndomsklubben
efter sæsonen uden spilletid i den bedste
italienske fodboldrække. Sormani spillede
herefter i otte forskellige klubber frem til
karrierestoppet i sommeren 2000.

”Dodo” fik debut i det italienske ligasystem
i sæsonen 1984-85, da han spillede i Serie C
for traditionsklubben Rimini. Men det lykkedes ikke at flytte klubben op i rækkerne, og
Sormani skiftede videre til Parma i 1986. Her
fungerede Sormani primært som indskifter i
en sæson i Serie B, hvor storklubben endte
lige under toppen. Spillerkarrieren gik i 1987
videre til US Avellino, hvor Sormani frem til
1990 havde karrierens eneste ophold i Serie
A. Avellino spillede i 1970’erne og 1980’erne
ti sæsoner i Serie A, og Sormani kom til klubben i dens sidste periode i den bedste italienske række og opnåede i sæsonen 1987-88
tre kampe i Serie A. Det var som indskifter
mod Pisa, Napoli og Cesena. Avellino rykkede
ud af Serie A i den sæson, og Sormani spillede for klubben i Serie B frem til 1990. I de
sidste ti år af spillerkarrieren nåede Sormani
ophold i Viareggio, Nola, Caerano, Mestre (á
to omgange) og Pordenone. Han stoppede
karrieren i Mestre ved udgangen af sæsonen 1999-00. De sidste år af karrieren foregik
på lavere niveau i Italien i den tredjebedste
række. Sormani var central midtbanespiller i
alle klubberne. En smule mere offensiv end
defensiv.
Trænerkarriere i fem lande
Mens spillerkarrieren foregik i Italien fra
begyndelsen i firserne i Napoli til afslutningen i Mestre i 2000, så har trænerkarrieren
bragt Adolfo Sormani rundt i hele verden.
”Dodo” begyndte i 2003, og frem til 2007
trænede han de mindre italienske klubber Conegliano, Sottomarina og Cattolica. I
2007 kom han til storklubben Juventus, hvor
han trænede ungdomshold i tre år. I 2011
kom han til barndomsklubben Napoli, hvor
han trænede i en sæson på ungdomsholdet.
Siden kom han i 2012 med landsmanden
Gianfranco Zola til engelske Watford FC.
Sormani var assistenttræner for den tidligere
italienske stjernespiller, der var Manager i
Premier League-klubben i London. Opholdet i det engelske varede halvanden sæson,
inden Zola blev afskediget, og det italienske
trænerteam var fortid i klubben.
Siden gik Sormani klubløs frem til november
2014, hvor han overtog Serie C-klubben FC
Südtirol. Det blev 22 kampe i spidsen for den
norditalienske klub.
1. juli 2016 gik trænerkarrieren igen udenlands, da Sormani blev ansat i albanske FK
Partizani. Det blev til 13 kampe i spidsen for
klubben frem til oktober samme år. I Albanien nåede Sormani at føre holdet til flere
kampe i de europæiske turneringer. Først
forbi Ferencváros, inden holdet røg ud af

Champions League-kvalen til RB Salzburg. I
Europa League-kvalen røg holdet efterfølgende ud til Krasnodar, Rusland.
Sormani stoppede som træner i Partizani i
oktober efter 13 kampe i spidsen for holdet.
Han havde Ylber Ramadani på holdet i mange af kampene. Den unge Ramadani spillede
bagest på midtbanen i Sormanis 4-1-4-1 formation og han havde imponeret Sormani så
meget, at han anbefalede ham til VB da han
blev ansat i Vejle i sommeren 2017. Sormani
fortsatte trænerkarrieren i kinesisk fodbold
i januar 2017 som assistenttræner for Ciro
Ferrara. Opholdet i Kina sluttede dog i marts
2017, og han var således ledig til at skrive
kontrakt med VB i juni 2017.
Verdensberømt far
Adolfo Sormani er søn af Angelo Sormani (f.
1939). Angelo er født i Brasilien og har både
brasiliansk og italiensk statsborgerskab. Som
spiller begyndte han i brasilianske klubber
og fortsatte i italienske. Karrieren toppede i
AC Milan i 1970’erne med mange kampe og
mange mål. Angelo var angriber og nåede
også kampe på det italienske landshold i
begyndelsen af 1960’erne. Angelo har trænet Napoli og AS Roma i den italienske Serie
A. Han var til stede ved én af sæsonen 201718’s første hjemmekampe i Nørreskoven,
hvor sønnen Adolfo Sormani første gang
stod i spidsen for VB.
Lars Christensen

Sormani taler med TV3 Sport 1 inden topopgøret
mod Vendsyssel FF i november
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Sormani og assistenttræner Mazzella i aktion

Adolfo Sormani er meget dirigerende under kampene

En medlevende Sormani under aftenkampen mod
Brabrand i august 2017

Sormani under den første turneringskamp i spidsen
for VB på hjemmebane
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Sormani budt velkommen i fanhjørnet hos The Crazy Reds og Forenet Nørreskoven

Italieneren efter sejren over Brabrand

Sormani på træningsbanen i sommeropstarten
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Træningskampe - efterår 2017
Forberedelserne frem mod sæsonen 2017-18
begyndte mandag den 19. juni. Vejle Boldklub havde i den forgangne uge præsenteret
italienske Adolfo Sormani som klubbens nye
cheftræner i de kommende to sæsoner. Spillertruppen var så langt fra intakt på sommerens første træningsdag i Nørreskoven. Imed
Louati, Viljormur Davidsen, Kerim Memija og
Allan Sousa havde af forskellige årsager fået
fri i den første tid, mens Ylber Ramadani – en
af sommerens nyerhvervelser – først landede
i Nørreskoven et par dage senere.
Midtbanespilleren Nicolaj Madsen genoptrænede i det mest af opstarten oven på den
operation, han fik foretaget omkring kontraktindgåelsen med VB tidligere på sommeren. Opstartstræningen i Nørreskoven blev
historisk hård, og spillerne oplevede kun
meget få fridage i de seks uger inden sæsonpremieren mod HB Køge søndag den 30. juli.
Klubbens nye cheftræners stab talte assistenttrænerne Giovanni Mazzella og Johan
Sandahl, målmandstræner Toivo Vadum og
den fysiske træner Gabriele Faccea. Spillerne
var dagligt igennem to hårde træningspas.
Der blev trænet formiddag og sen eftermiddag på Vejle Atletik Stadion, og det var ikke
et sjældent syn, at de sidste spillere først
forlod den gamle kampplads efter kl. 17.00.

Der var pæn interesse fra tilskuere, fans og
medier til opstartstræningen i Nørreskoven,
hvor flere interesserede dagligt lagde vejen
forbi forberedelserne.
I opstartstræningen var en stor gruppe af
klubbens ungdomsspillere med på skift. Spillere som Arbnor Mucolli, Søren Mortensen,
Kasper Poulsgaard, Rami Ayman, Lundrim
Hetemi, Jonas Andersen, Tobias Utoft, Kasper
Christoffersen og Thais Damgaard Nielsen
sled i det samme med divisionsspillerne. Flere prøvespillere var også med, og især Moses
Dyer fra New Zealand viste sig frem over en
længere periode, men midtbanespilleren
imponerede ikke tilstrækkeligt. De øvrige
var målmanden Dino Hodzic, der fik en aftale med VB, midtbanespilleren Raul Krausz fra
Rumænien, AB’s Jasin Khayat, engelske Elliot
Kebbie, Toni Suddoth fra Tyskland og Jordan
Piccinin, som var en collegespiller fra USA,
der trænede med i et par dage.
Der blev spillet fem træningskampe i den
seks uger lange opstart, og selvom resultaterne var svingende, så blæste der positive
vinde over Nørreskoven, hvor cheftræner
Adolfo Sormani og hans folk fik sat struktur og disciplin på dagligdagen, hvorfor den
kommende sæson blev imødeset med spænding.

Cheftræner Adolfo Sormani på den første træningsdag i Nørreskoven i opstarten til sæsonen 2017-18. I
baggrunden unge Kasper Nøhr, der var én af mange spillere der trænede med i sommeropstarten
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27-06-2017

Vejle Boldklub – Randers FC 1-3 (0-0)
Dino Hodzic, Kim Elgaard (46. Toni Suddoth), Rasmus Lauritsen (46. Kasper Poulsgaard (86. Tobias Utoft)), Mads Greve
(46. Søren Mortensen), Jasin Khayat (46. Kasper Christoffersen), Ylber Ramadani (46. Lundrim Hetemi), D’Avila Ba
Loua (56. Sebastian Bruhn), Jacob Schoop (46. Rami Ayman),
Moses Dyer (46. Arbnor Mucolli), Agon Mucolli (46.Oliver
Dros t), Dominic Vinicius (56. Jonas Andersen)
Kampens gang:
53. 0-1 Nikola Djurdic
75. 0-2 Mayron George
86. 1-2 Rami Ayman
87. 1-3 Marcus Mølvadgaard

Sommeropstartens første træningskamp var
imødeset med stor spænding. Spillerne havde trænet hårdt i otte dage frem mod kampen mod Alka Superligaholdet fra Randers
FC. VB var godt med i de første 45 minutter, hvor det, der bedst kunne betegnes som
A-kæden, spillede stort set lige op med Randers FC. Nok havde randrusianerne bolden
mest, men farlige blev de kun sjældent. VB
skiftede mange i pausen og lidt mere efter
en lille time, hvorfor gæste-dominansen blev
mere udtalt. Djurdic headede Randers foran
efter en fejl af prøvekeeper Dino Hodzic,
mens George øgede i fri position. Få minut

30-06-2017

Esbjerg fB – Vejle Boldklub 5-1 (1-1)
Pavol Bajza (46. Dino Hodzic), Kasper Poulsgaard (60. Tobias
Utoft), Rasmus Lauritsen, Mads Greve (60. Anders Egholm),
Viljormur Davidsen (46. Rami Ayman), Ylber Ramadani (60.
Lundrim Hetemi), D’Avila Ba Loua, Jacob Schoop (60. Moses
Dyer), Kim Elgaard (60. Arbnor Mucolli), Agon Mucolli,
Dominic Vinicius (06. Sebastian Bruhn (37. Allan Sousa))
Kampens gang:
02. 1-0 Anders Dreyer
12. 1-1 Kim Elgaard
68. 2-1 Budu Zivzivadze
86. 3-1 Budu Zivzivadze
88. 4-1 Mathias Kristensen
90. 5-1 Mathias Kristensen
Rødt kort:
06. Dominic Vinicius, VB

Træningskampen mod nedrykkede Esbjerg
fB blev spillet på idylliske Ølgod Stadion i
Vestjylland. Serieklubben lagde en fremragende græsplæne til testopgøret, der blev
spillet foran godt og vel 300 tilskuere, der
ikke lod sig skræmme af juni-regnvejret. EfB
fik en god start på kampen, da unge Anders
Dreyer tidligt kunne se et afrettet spark snyde Pavol Bajza. VB fik hurtigt svaret igen, da
Kim Elgaard flot drejede et spark ind i siden
af målet. Allerede i det 6. minut, da EfB sta-

Rami Ayman og Lundrim Hetemi var to af de unge
spillere, der fik chancen i testkampen mod Randers
FC. Rami stod for VB’s reducering, da han scorede
få minutter før tid

ter før tid fik unge Rami Ayman reduceret, da han i feltet klappede til en løs bold
efter forarbejde af Sebastian Bruhn. Marcus
Mølvadgaard lukkede til 3-1 kort efter, og
cifrene var ikke urimelige baseret på spillet
efter pausen. Godt og vel 200 interesserede
vejlensere fulgte træningskampen på bane 2
i VB Parken.
dig var foran 1-0, måtte Dominic Vinicius forlade banen efter et direkte rødt kort. Dommer Esad Deronjic smed topscoreren ud, da
han angiveligt skulle have slået Jeppe Brinch.
Indskiftede Sebastian Bruhn holdt kun i en
halv time, så humpede han fra banen og blev
erstattet af Allan Sousa. VB skiftede yderligere fem mand efter en times spil, og da det
både var erfaring og fysik, der forlod banen
for VB til fordel for flere helt unge spillere,
så overtog EfB da også alt spillet den sidste
halve time.
Budu Zivzivadze scorede hurtigt til 2-1, mens
korthuset faldt sammen for VB i slutminutterne, hvor EfB gik fra 2-1 til 5-1 efter et par
mål, hvor defensiven så skidt ud.
- Jeg er skuffet og sur over det unødvendige
røde kort. Jeg er godt klar over, at ”Doms”
sydamerikanske temperament af og til slår
gnister, men han sætter holdkammeraterne i
forlegenhed med sin uoverlagte handling og
ødelægger vores gameplan. Jeg havde kun
Sebastian Bruhn at sætte ind på toppen på
det tidspunkt, for Sousa kan endnu ikke spille en hel kamp, og jeg er godt klar over, det
ikke er Bruhns plads, sagde Adolfo Sormani
til klubbens hjemmeside efter fredagskampen i Ølgod.
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09-07-2017

Vejle Boldklub – Vendsyssel FF 0-0
(0-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija (46. Elliot Kebbie), Rasmus Lauritsen, Mads Greve (76. Sebastian Bruhn), Kasper Nøhr (60.
Kerim Memija), Ylber Ramadani, D’Avila Ba Loua (46. Imed
Louati), Kim Elgaard (46. Allan Sousa), Arbnor Mucolli (67.
Agon Mucolli), Agon Mucolli (46. Raul Krausz), Dominic
Vinicius (67. Oliver Drost)

I stegende sommervarme gav NordicBet Ligaholdene fra Vejle Boldklub og Vendsyssel FF
hinanden en udmærket træningskamp foran
cirka 500 tilskuere på Vejle Stadion. VB var
mest på bolden i en første halvleg uden de
store målchancer. Gæsterne havde været
igennem en større åreladning af spillere i
sommerpausen, hvorfor de stillede op med
ikke færre end seks prøvespillere på Vejle
Stadion. Én af Vendsyssels egne, Ninos Gouriye, stod for kampens bedste bud på en scoring, da han efter en solotur hamrede bolden
mod overliggeren. VB byttede fire gange i
pausen og sendte blandt andre to prøvespillere på banen, men det var Imed Louati, der
var i fokus efter sidebyttet. Den lange tuneser var tæt på i flere omgange, men hver
gang reddede Nicolai Flø i Vendsyssel-målet.

15-07-2017

Skive IK – Vejle Boldklub 2-2 (1-0)
Pavol Bajza (46. Thomas Hagelskjær), Kerim Memija (68.
Anders Egholm), Rasmus Lauritsen, Mads Greve, Victor Wernersson (87. Thais Damgaard Nielsen), Ylber Ramadani, Allan
Sousa (46. D’Avila Ba Loua), Jacob Schoop (56. Arbnor Mucolli
(87. Lundrim Hetemi)), Kim Elgaard, Agon Mucolli (77. Sebastian Bruhn), Imed Louati (74. Oliver Drost)

Arbnor Mucolli var kampens store oplevelse set med VB-briller, da vejlenserne spillede 0-0 på eget græs mod Vendsyssel
FF. Her runder den unge midtbanespiller gæsternes hollandske prøvespiller, Jochem Janssen

Christian Offenberg var tæt på for gæsterne,
men den lille angriber brændte i god position. Dagens store positive oplevelse set med
VB-briller var Arbnor Mucolli, der sugede
boldene til sig centralt på banen, og meget
af VB’s opspil gik igennem det unge talent.

offside, bolden ramte albanerens hånd –
straffespark! Martin Thomsen omsatte sikkert til 1-0. Kim Elgaard traf overliggeren
med hovedet før pausen, men ellers var det
småt med chancer til gæsterne. Imed Louati
udlignede fortjent efter pausen, da han steg

Kampens gang:
24. 1-0 Martin Thomsen (straffespark)
67. 1-1 Imed Louati
76. 2-1 Magnus Riisgaard Jensen
79. 2-2 Rasmus Lauritsen
Rødt kort:
77. Anders Hagelskjær, Skive

Træningskampen mellem Skive IK og Vejle
Boldklub var flyttet til Højslev Stadion i Nr.
Søby små ti kilometer fra Skive. Godt og vel
150 tilskuere blev vidner til en jævnbyrdig
træningskamp, hvor det lykkedes VB at få
hul på målscoringen efter pausen. Skive tog
føringen midt i første halvleg, og det var en
lidt pudsig situation, der førte til åbningsmålet. Kerim Memija følte sig snydt for frispark
over for Skives Baun, der sendte bolden ind
foran. Her appellerede Ylber Ramadani for
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Imed Louati fik chancen fra start i Domini Vinicius
skadesbetingede fravær, da VB mødte Skive. Tuneseren kvitterede med en flot hovedstødsscoring til
1-1

op og stangede en hjørnesparksbold i nettet.
Ni minutter senere var Skive i front igen, da
Magnus Riisgaard Jensen flot steg op til et
indlæg, som han pandede i nettet. Føringen
varede i tre minutter, så fik VB igen scoret og
igen efter en dødbold. D’Avila Ba Loua slog
et frispark ind i feltet, som eks-skibonitten
Rasmus Lauritsen med hårtoppen dirigerede
i nettet. Det uafgjorte resultat kunne ingen
af parterne klage over. VB kunne igen glæde
sig over en robust defensiv, og så fik svenske

Victor Wernersson en god førsteoptræden
på backen i venstre side.
- Jeg er meget glad for mentaliteten. Vi viser
fin reaktion over for de to mål imod os. Jeg
er også tilfreds med antallet af chancer, vi
tilspiller os, men ikke med vores måde at
forvalte dem på. Vi skal være langt mere
beslutsomme og determinerede i de situationer, sagde cheftræner Adolfo Sormani efter
kampen.

22-07-2017

Bajza havde VB en solid sidste skanse opgøret igennem. Åbningsmålet i det 18. minut
kom, da Oliver Fredsted ikke fik headet en
bold langt nok hjem til keeper Nybo. Memija
kom imellem og fandt Sousa foran mål, der
presset skrabede bolden i nettet. Sousa var
også med i det næste mål, da den livlige brasilianer rundede Fredsted i venstre side og
centrede fladt. Benjamin Hansen var uheldig
at rette bolden i eget net. Det blev også 3-0,
da anfører Jacob Schoop med et ikke specielt
hårdt spark scorede på Alexander Nybo, der
på en god dag havde reddet det forsøg. Efter
pausen skiftede holdene ud, og intensiteten
faldt. Fredericia forsøgte at fremprovokere
en scoring, mens VB lurede på kontramuligheder. Kampens bedste VB’er – Allan Sousa –
så rødt ti minutter før tid, da han fik advarsel
nummer to efter et voldsomt frispark mod
Niclas Nymand. D’Avila var tæt på at øge
føringen, men det blev ved de 3-0, og det var
et godt udgangspunkt inden sæsonpremieren søndag otte dage mod HB Køge.

Vejle Boldklub – FC Fredericia 3-0
(3-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen (46. Victor Wernersson), Ylber Ramadani, Allan Sousa (80. Anders Egholm), Jacob Schoop, Arbnor
Mucolli (75. Lundrim Hetemi), Agon Mucolli (62. D’Avila Ba
Loua), Jonas Andersen (46. Oliver Drost)
Kampens gang:
18. 1-0 Allan Sousa
29. 2-0 Benjamin Hansen (selvmål)
41. 3-0 Jacob Schoop
Rødt kort:
80. Allan Sousa, VB

Forpremieren til den kommende sæson i
NordicBet LIGA havde trukket godt og vel
600 tilskuere til Vejle Stadion midt i sommerferien. De så et VB-hold besejre naboerne
FC Fredericia med klare 3-0 efter tre mål
allerede før pausen. Cifrene var hårde ved
fredericianerne, for spillemæssigt gjorde Jesper Sørensens mandskab en god figur, og de
kom også frem til flere chancer. Men i Pavol

Brasilianske Allan Sousa var i centrum, da VB i
generalprøven slog FC Fredericia med 3-0. Den
unge offensivspiller scorede selv til 1-0 og leverede
oplægget, da Benjamin Hansen var uheldig at score
i eget net kort efter. Sousa drev gæk med Oliver
Fredsted (billedet t.h., red) flere gange i kampen

Lars Christensen

17-årige Jonas Andersen blev bragt fra start mod
FC Fredericia, da trænerne var uden Dominic Vinicius og Imed Louati. Den store angriber havde spillet et stærkt forår på U19-holdet og debuteret i
landsholdsdragten
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Bagerst fra venstre: Agon Mucolli, Allan Sousa, Kim Elgaard, Imed Louati, Kasper Nøhr, Oliver Drost, Rasmus Lauritsen og Johan Sandahl (assistenttræner).
Midterst fra venstre: Adolfo Sormani (cheftræner), Erik ”Mummi” Knudsen (holdleder), Toivo Vadum (målmandstræner), Sebastian Bruhn, Christian Kudsk, Victor
Wernersson, Jonas Andersen, Anders Egholm, Dominic Vinicius, Nicolaj Madsen, Arbnor Mucolli, Wang Xin, Gabriele Faccea (fysisk træner), René Krogh (fysioterapeut) og Giovanni Mazzella (assistenttræner).
Forrest fra venstre: D’Avila Ba Loua, Viljormur Davidsen, Kerim Memija, Thomas Hagelskjær, Pavol Bajza, Mads Greve, Jacob Schoop og Ylber Ramadani.

NordicBet LIGA efterår 2017

NordicBet Ligaen - efterår 2017
Svært at bevare pessimismen
I 2009 rykkede VB sidst ud af Superligaen. Og
på niende sæson angriber VB 1. division med
det mål for øje at forsøge at generobre den
tabte plads i landets bedste fodboldrække.
Lad det være sagt straks – der er lang vej
igen. Det er nemt at genkalde sig træner
Adolfo Sormanis ofte udtalte vending med
den umiskendelige italienske accent: ”We
haven’t won anything yet…!”
Men når det så er sagt, må man i alt fald
konstatere, at sjældent har optimismen vel
blomstret i en sådan grad som efter efterårssæsonen 2017, hvor publikumstallet har
været fint og fanopbakningen ved udekampene markant. VB har spillet rigtig fin fodbold, overvintrer på en ganske sikker førsteplads og har scoret to point i gennemsnit i
de foreløbig 19 afviklede runder. Holdes
dette snit i forårets 14 runder, ja, så rykker
holdet med stor sandsynlighed direkte op i
Superligaen. Med alle forbehold er det det,
der drømmes om i Nørreskoven – og med
de mange skuffelser i de forløbne år må det
også være de hårdt prøvede VB-fans tilladt
at drømme stort…
I juni måned blev Vendsyssel FF’s sportschef
Jacob Krüger hentet til VB som teknisk chef.
Den erfarne nordjyde begyndte straks at
optimere truppen forud for sæsonen 201718.
Den svenske venstreback Victor Wernersson
blev hentet i Syrianska FC.
Dino Hodzic, en 2.05 m høj kroatisk målmand, fandt klubben i Zmaj Makarska. Hodzic blev dog senere lejet ud til FC Fredericia
uden at have været i kamp for VB.
Midtbanemanden Nicolaj Madsen kom til fra
superligaklubben SønderjyskE.
Hos NordicBet kollegerne Skive IK fandt VB
midterforsvareren Rasmus Lauritsen.
U-21 landsholdsmålmanden Thomas Hagelskjær blev købt i AGF.
Fra andre umiddelbare konkurrenter, Vendsyssel FF, kom midterforsvareren Mads Greve.
Den albanske U-21 landsholdsspiller Ylber
Ramadani blev købt fri i hjemlandets FK Partizani.
Fra egne rækker blev unge Jonas Andersen,
Kasper Nøhr, Arbnor Mucolli og Sebastian
Bruhn tilknyttet truppen.

Et stykke inde i sæsonen sluttede Erick Farias,
brasiliansk angriber fra Grêmio, Porto Alegre, sig til VB’s trup.
Ligeledes noget inde i den ny sæson lejede
VB midtbanespilleren Björn Daniel Sverrisson
af AGF.
Steffen Kielstrup måtte allerede i foråret
opgive at genoptage karrieren pga. sin rygskade og blev i stedet U-17-Liga træner.
Målmand Michael Lansing skiftede ved kontraktudløb til AaB.
VB valgte ikke at forlænge samarbejdet med
Jacob Egeris. Midtstopperen fortsatte senere
karrieren hos norske Hamkam.
Den russisk/camerounske midtbanemand
Gaël Ondoua fik ikke sin aftale forlænget.
Brasilianske Lucas Maia fik sin kontrakt
ophævet med henblik på at spille videre for
Birkirkara FC på Malta.
Ukraineren Artem Favorov fik ikke sin lejeaftale forlænget.
Heller ikke Patrick Rasmussen fik sin kontrakt
forlænget, og han fortsatte til Middelfart.
Oliver Drost blev udlejet til AC Horsens.
Anders Egholm udgik med hjernerystelse
i kampen i Skive, hvor han ellers for første
gang i efteråret var i startopstillingen. Det
blev Egholms sidste optræden for VB. Kort
efter blev hans kontrakt ophævet, men den
sympatiske midterforsvarer fik hurtigt nyt
job hos SønderjyskE og kom endda på scoringslisten i Superligaen.
Der var også frisk blod på trænerbænken op
til den nye sæson.
Med trænererfaring fra Italien, England,
Kina og Albanien blev den 52-årige italiener
Adolfo Sormani hentet ind som afløser for
Andreas Alm, med hvem samarbejdet sluttede umiddelbart efter forårssæsonen.
Sormani medbragte selv assistenttræner
Giovanni Mazzella og fysisk træner Gabriele
Faccea. Svenske Johan Sandahl fortsatte som
assistenttræner i lighed med målmandstræner Toivo Vadum – sidstnævnte nu på fuld
tid.
VB kom godt fra start med sejr i den vanskelige premierekamp hos HB Køge. Ja, holdet
måtte helt frem til ottende spillerunde, før
det blev til sæsonens første nederlag i Viborg
– bl.a. blev det til en meriterende 2-1 sejr på
Blue Water Arena over Esbjerg.
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Netop Viborg og Esbjerg var som superliganedrykkere på forhånd favoriserede til en
topplacering, men begge har haft et ustabilt
efterår.
Sæsonens helt store overraskelse har været
oprykkerne fra Thisted. Med sin nye træner
Joakim Mattsson har nordjyderne været særdeles stabile, og VB måtte kæmpe hårdt for
at få 1-1 med hjem fra Lerpytter Stadion.
Nordjyderne beklæder med tre point op til
VB andenpladsen henover vinteren.
VB truede med at gå lidt i stå mod slutningen
af sæsonen, hvor det kun blev til samlet et
point mod HB Køge og Fremad Amager. Men
en overbevisende indsats og sikker 4-1 sejr i
den sidste kamp mod rækkens nr. to, Vendsyssel, bragte optimismen tilbage.
At traditionsklubben ikke slipper for favoritværdigheden til at snuppe den direkte superligabillet, er der nok flere grunde til.
Dels har Jacob Krüger tømret en rigtig god
trup sammen med kvalificerede substitutter
på alle pladser.
Forsvaret var en akilleshæl i foråret med alt
for mange nemme scoringer til modstanderne. I Mads Greve/Rasmus Lauritsen er der
fundet et særdeles solidt stopperpar, som har
gjort VB-defensiven til rækkens bedste sammen med HB Køge. Under et mål pr. kamp er
der lukket ind. Dertil kommer, at ikke mindst
Rasmus Lauritsen er særdeles målfarlig ved
standarder, og med fem vigtige scoringer har
han også her markeret sig kraftigt.
Med Ylber Ramadani og Nicolaj Madsen er
der tilført et par hårdtarbejdende midtbane-
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folk, som har været vigtige for holdets sammenhængskraft.
Og så har man ved at bringe Sousa, Louati
og Vinicius samtidig skabt NordicBet Ligaens
farligste strikertrio.
Sidst men ikke mindst er der i Adolfo Sormani blevet tilknyttet en karismatisk, grundig og taktisk kompetent trænerfigur med et
godt team bag sig. Med sin temperamentsfulde, men kærligthårde stil er den sympatiske italiener blevet en faderfigur i truppen,
hvor han nyder stor respekt.
Ingen roser uden torne.
I en så globalt sammensat spillertrup vil der
være forskellige opfattelser af fodboldspillet, af tilgangen hertil, af disciplinen og af
forståelsen for den måde, regler fortolkes i
Danmark på og uden for banen.
Det har givet VB en meget høj rate af gule
kort med deraf følgende karantæner. Sparke
bolden væk efter en kendelse, film, ikke ville
flytte sig ved frispark, unødvendige frispark,
når holdet selv er i boldbesiddelse etc. Det
kan og bør der luges ud i.
Den internt udmålte straf, som afskar tre
spillere fra deltagelse i kampen mod Fremad
Amager i november, er også et eksempel
herpå.
Men fortsætter VB med at optimere sin team
spirit, og følger holdet spillemæssigt op på
de fine præstationer i efteråret – ja, så KAN
der være noget stort i vente i 2018…!
Ole Kristensen

NordicBet Liga-kampe - efterår 2017
30-07-17

HB Køge - Vejle Boldklub 1-3
(0-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen, Jacob Schoop, Ylber Ramadani, Kim
Elgaard (78. Arbnor Mucolli), Allan Sousa, Dominic Vinicius,
Imed Louati (90. Agon Mucolli)
Kampens gang:
51. 1-0 Martin Koch
60. 1-1 Dominic Vinicius
70. 1-2 Imed Louati
87. 1-3 Rasmus Lauritsen
Dommer: Joni Hyytiä, Finland (Nordisk Dommerudveksling)
Tilskuere: 987
Debutanter: Mads Greve, Rasmus Lauritsen, Ylber Ramadani

Efter noget svingende træningsresultater
stod VB for en lille overraskelse i premieren,
da det blev til en 3-1 sejr over normalt stærke HB Køge.
Jyderne kunne mønstre tre debutanter i
denne Adolfo Sormanis første tællende

kamp i spidsen for holdet. Efter en ikke vildt
sindsoprivende 1. halvleg, hvor gæsterne var
pænt i kontrol, kom Svanerne godt ud efter
teen og kunne hurtigt bringe sig foran ved
Martin Koch, der stod fri i feltet hos et VBforsvar i ubalance.
Gæsterne slog dog igen blot ni minutter
senere, da Dominic Vinicius headede Davidsens indlæg i mål. Der stod nu VB i almindelighed og Vinicius i særdeleshed på resten
af kampen. Den store brasilianer var også
impliceret i et fornemt opspil til Louatis
føringsmål, og køgenserne havde i det hele
taget svært ved at holde fast i kæmpen – selv
om de i Bozga havde en spiller, der fysisk
kunne matche angrebsmonstret.
Rasmus Lauritsen sørgede for et debutantmål, da HB Køge-keeper Andreas Hansen
fik fumlet hans hovedstød bagover og over
stregen til 1-3 til stor glæde for mange tilrejsende VB-fans, der havde taget turen over
bælterne.
”Cadeau til VB – de vinder fortjent. De har
fået et par danske midterforsvarere, der styrer suverænt,” erkendte HB Køges træner
Henrik Lehm.

VI MANDS PDÆKKER DET L KALE

Vores entusiastiske journalister er med på banen hver gang!
...er du også det?
Bugattivej 8
7100 Vejle
Tlf.: 75 85 77 88
www.vejleamtsfolkeblad.dk
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06-08-17

Vejle Boldklub – Nykøbing FC 4-1 (0-1)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen, Jacob Schoop (81. D’Avila Ba Loua),
Ylber Ramadani, Kim Elgaard (69. Arbnor Mucolli), Allan
Sousa, Dominic Vinicius (90. Jonas Andersen), Imed Louati
Kampens gang:
11. 0-1 Mikkel Dahl
47. 1-1 Imed Louati
56. 2-1 Rasmus Lauritsen
60. 3-1 Allan Sousa
66. 4-1 Mads Greve
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 2585
Debutant: Jonas Andersen

Et minuts klapsalver for nyligt afdøde Mr.
VB, Ejgil Jensen, indledte en kamp, hvor et
uændret VB-mandskab igen kom fra baghjul. Gæsterne fra Nykøbing var det nemlig,
der kunne gå til pause med den føring, Mikkel Dahl skaffede allerede efter en halv snes

minutter, da han lobbede over Bajza, der var
fanget uden for sit mål.
Men efter en Sormani-opsang i pausen
vendte billedet. Imed Louati, som allerede
umiddelbart inden pausen havde truet falstringerne med tre nærgående hovedstødsforsøg, headede Sousas indlæg i nettet til
udligning. Og små ti minutter senere kunne
Rasmus Lauritsen for anden kamp i træk
nette, da han sparkede en nedfaldsbold fra
Davidsen i nettet.
Der stod VB på alt i en 2. halvleg, som kaldte
stående ovationer frem hos publikum. Allan
Sousa scorede til 3-1, da han omsatte endnu
et Davidsen-indlæg i mål, og Mads Greve
sluttede målfesten, da han headede Sousas
hjørne ind til 4-1. Fire mål på 19 minutter!
”Vi kom dårligt ud til kampen,” konkluderede Adolfo Sormani. ”Men publikums støtte
hjalp os, og spillerne fortjener den øjeblikkelige succes - de arbejder stenhårdt!”

Mads Greve har netop pandet et hjørnespark fra Sousa i nettet. VB gik fra 0-1 til 4-1 på 19 minutter i 2.
halvleg mod Nykøbing FC
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13-08-17

Esbjerg fB - Vejle Boldklub 1-2 (1-2)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen, Jacob Schoop, Ylber Ramadani, Arbnor Mucolli (61. Nicolaj Madsen), Allan Sousa (90. Anders
Egholm), Dominic Vinicius (85. Victor Wernersson), Imed
Louati
Kampens gang:
11. 0-1 Allan Sousa
21. 1-1 Adrian Petre (straffespark)
27. 1-2 Rasmus Lauritsen
Rødt kort: 90. Rasmus Lauritsen for to gange gult
Dommer: Jesper Nielsen
Tilskuere: 4241

På en flot 1. halvleg fik VB en fin skalp på
Vestkysten, da holdet slog superliganedrykkerne. Kim Elgaard var til kampen – og i en
rum tid - ude med læderet ledbånd og blev
erstattet af Arbnor Mucolli på et VB-mand-

skab, der kom flot ud til opgøret på Blue
Water Arena. Allerede efter en halv snes
minutter gik det ganske enkelt for hurtigt
for esbjergenserne, der måtte se Allan Sousa
sparke ind under Jeppe Højbjerg til 0-1.
De blåstribede fik dog udlignet på et straffe begået af Ramadani, men allerede seks
minutter senere pandede Rasmus Lauritsen
en ny VB-føring ind på Sousas hjørne.
Østjyderne var presset efter pausen, men
overlevede på rå fight. Holdet måtte slutte i
undertal, da Rasmus Lauritsen i overtiden for
anden gang så gult.
”1. halvleg var en lækkerbisken for fodboldelskere,” opsummerede Adolfo Sormani
efter kampen. ”I 2. halvleg er vi ikke gode
til at holde på bolden, og Esbjerg kommer
i kontrol.”

20-08-17

Skive IK - Vejle Boldklub 2-2 (0-2
Pavol Bajza, Kerim Memija, Anders Egholm (20. Victor Wernersson), Mads Greve, Viljormur Davidsen, Jacob Schoop
(63. Nicolaj Madsen), Ylber Ramadani, Arbnor Mucolli, Allan
Sousa, Dominic Vinicius, Imed Louati (69. Agon Mucolli)
Kampens gang:
08. 0-1 Allan Sousa
31. 0-2 Dominic Vinicius
78. 1-2 Thomas Dalgaard (straffespark)
88. 2-2 Jeppe Mogensen
Dommer: Henrik Overgaard

meren, at Viljormur Davidsen havde haft fat
i en Skive-trøje ved et frispark – indskiftede
Thomas Dalgaard omsatte straffesparket.
Og se, om ikke Jeppe Mogensen kort før tid
udnyttede en fejl af Pavol Bajza til at skaffe
skibonitterne et vigtigt point.
”Vi må simpelthen blive bedre til at lukke
kampene,” sagde en trods alt fattet Sormani
efter kampen. ”Det er jo to mistede point
langt snarere end et vundet!”

Tilskuere: 705

På uforklarlig vis lykkedes det VB at formøble en 2-0 føring i slutminutterne mod
bundholdet. Gæsterne havde Anders Egholm
med i stedet for en karantæneramt Rasmus
Lauritsen, men Egholm blev allerede efter
17 minutter ramt i hovedet af et kanonskud
fra John Dyring og måtte hjælpes fra banen
med en voldsom hjernerystelse. Den sympatiske midterforsvarer havde dermed spillet
færdig i VB.
De rødblusede kom hurtigt foran, da Allan
Sousa afsluttede et hurtigt VB-angreb, hvor
Schoop og Vinicius havde de næstsidste
fødder på. Topholdet kom yderligere foran
efter en halv time, da Vinicius efter en smart
hjørnesparkskombination nærmest headede
bagover og ind i målhjørnet.
VB syntes fuldt i kontrol og havde masser af
muligheder for endegyldigt at lukke kampen. Men med 12 minutter igen så linjedom-

Victor Wernersson kom ind allerede efter 20 minutter mod Skive, da Anders Egholm fik en hjernerystelse. Svenskeren overtog højrebacken fra Memija,
der gik ind i midterforsvaret
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23-08-17

Vejle Boldklub – Brabrand IF 2-0 (1-0)

VB kom hurtigt tilbage på sejrskurs, da det
tre dage senere blev til en aldrig truet hjemmesejr over oprykkerne fra Brabrand.
Vejlenserne, der havde fået Rasmus Lauritsen ud af straffeboksen, og i øvrigt for første
gang bragte Nicolaj Madsen fra start i en turneringskamp, spillede for langsomt før pau-

sen og havde derfor vanskelig ved at lukke
det lavtstående Brabrand-forsvar op. Dominic Vinicius kunne dog inden pausefløjtet
bringe sit hold foran på straffe begået mod
Sousa.
Holdet fra Aarhus-forstaden måtte nu en
anelse længere frem, og det gav mere plads
til hjemmeholdet og dermed mere seværdigt spil Vinicius kunne således med en snes
minutter igen trampe sig igennem gæsteforsvaret og stikke bolden til Louati, der lukkede opgøret.
Ikke nogen stor kamp, men VB spillede lidt
hæl-og-tå til sidst, og publikum klappede
stående og var godt tilfreds.
”Det blev en rodet kamp med for meget
duelspil,” konstaterede Nicolaj Madsen tørt
efter kampen.

Nicolaj Madsen fik mod Brabrand den første startplads i NordicBet LIGA for VB efter sommerens skifte for SønderjyskE. Midtbanespilleren traf overliggeren på et frispark i de døende minutter

Ylber Ramadani fører bolden frem i aftenkampen
mod Brabrand på Vejle Stadion den 23. august.
Det blev den eneste kamp i efterårssæsonen, hvor
”Rama” blev udskiftet

Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve, Viljormur
Davidsen, Jacob Schoop (88. Jonas Andersen), Ylber Ramadani (57.
Arbnor Mucolli), Nicolaj Madsen, Allan Sousa, Dominic Vinicius,
Imed Louati (74. Victor Wernersson)
Kampens gang:
38. 1-0 Dominic Vinicius (straffespark)
65. 2-0 Imed Louati
Dommer: Chris Johansen
Tilskuere: 2776
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17-årige Arbnor Mucolli i en duel med gæsternes målscorer Mikkel Thygesen. VB slog FC Roskilde 2-1

27-08-17

Vejle Boldklub – FC Roskilde 2-1 (2-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen, Jacob Schoop (90. Kasper Nøhr), Ylber
Ramadani, Nicolaj Madsen, Allan Sousa (80. Victor Wernersson), Dominic Vinicius, Arbnor Mucolli (69. Agon Mucolli)
Kampens gang:
31. 1-0 Nicolaj Madsen
44. 2-0 Dominic Vinicius
66. 2-1 Mikkel Thygesen
Rødt kort: 76. Nicolaj Madsen for to gange gult
Dommer: Jonas Hansen
Tilskuere: 2495

På ny en kamp, hvor et VB-hold i kontrol var
ved at lade sejren glide sig af hænde. I modsætning til Skive-kampen lykkedes det dog –
og det med 10 mand – at holde hjem.
VB, der havde Arbnor Mucolli med for en
rygskadet Louati, var langt farligst før pausen. Efter en halv time blev det da også 1-0
ved Nicolaj Madsen, som kunne score efter
en række kontraer oven på et kort Sousa-

hjørne. 2-0 skulle det også blive, inden Jonas
Hansen fløjtede til pause. Arbnor Mucolli
førte et lynhurtigt VB-angreb op, og Dominic Vinicius lagde bolden ind ved stolpen.
Der var også stolpeskud i begge ender i en
underholdende sidste del af halvlegen.
Holdet fra domkirkebyen kom dog langt
bedre med efter pausen, og efter en stikning
indenom Davidsen kunne Mikkel Thygesen
reducere. Med et kvarter igen blev VB decimeret, da en advarselsbelastet Nicolaj Madsen advokerede for en advarsel til en Roskilde-mand – det må man ikke, og Madsen fik
marchordre efter igen at have set gult.
Trods trængselstider bjærgede VB dog sejren
i hus.
”Vi spiller en rigtig fin 1. halvleg, men måske
pga., det var tredje kamp inden for en uge,
glider det lidt fra os i 2. halvleg. Roskilde er
dog også et SÅ meget bedre hold end Brabrand,” konkluderede Adolfo Sormani efter
kampen.
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10-09-17

Vendsyssel FF - Vejle Boldklub 1-1 (1-1)
Pavol Bajza, Victor Wernersson (60. Mads Lauritsen), Rasmus Lauritsen, Mads Greve, Viljormur Davidsen, Jacob
Schoop (60. Björn Daniel Sverrisson), Ylber Ramadani, Arbnor Mucolli, Allan Sousa, Dominic Vinicius, Imed Louati (68.
Erick Farias)
Kampens gang:
36. 1-0 Mikael Anderson
39. 1-1 Mads Greve
Dommer: Mikkel Redder
Tilskuere: 1241
Debutanter: Mads Lauritsen, Erick Farias
Jubilar: Viljormur Davidsen, 100 kampe

VB fik et vigtigt point i en svær udekamp
mod et Vendsyssel-hold, som skønt stærkt
forandret i forhold til foregående sæson
igen ville spille med i toppen.
I en særdeles seværdig NordicBet Liga kamp
var det mest bemærkelsesværdige, som TVkommentatorerne da også nævnte, at kampen med sine utallige scoringsmuligheder i
begge ender kun bød på to mål.

VB havde Nicolaj Madsen ude med karantæne og en Memija hjemvendt fra bosnisk
landsholdsopgave med en skade. Til gengæld
var Louati klar igen og Wernersson med fra
start. I en 1. halvleg med masser af direkte
spil og målchancer kom vendelboerne på
1-0 på et flot langskud af Mikael Anderson.
Knapt havde værterne dog fået armene ned,
før en kreativ vejlensisk frisparkskombination gik alt for hurtigt for de hvidklædte.
Sousa traf kun stolpen, men Mads Greve støvede af til 1-1.
Også 2. halvleg blev livlig med muligheder
lige til det sidste – både VFF’s Lucas Jensen
og VB’s Björn Daniel Sverrisson var tæt på
sejrsmålet.
Der var førsteoptræden for Mads Lauritsen
– kommet fra Thisted – samt brasilianeren
Erick Farias.
”Begge hold prøvede at gå efter sejren,
men vi beholder 1. pladsen, og afstanden til
Vendsyssel er uforandret,” konstaterede en
tilfreds jubilar, Viljormur Davidsen.

13-09-17

Viborg FF - Vejle Boldklub 2-0 (0-0)
Pavol Bajza, Mads Lauritsen, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen (58. Victor Wernersson), Jacob Schoop
(61. Arbnor Mucolli), Ylber Ramadani, Nicolaj Madsen, Allan
Sousa (76. Erick Farias), Dominic Vinicius, Imed Louati
Kampens gang:
48. 1-0 George Fochive
69. 2-0 Pierre Larsen
Rødt kort: 89. Mikkel Kallesøe, VFF for to gange gult
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 2301

I ottende runde kom så sæsonens første
nederlag mod superliganedrykkerne Viborg,
som ellers havde et skuffende efterår. På
Energi Viborg Arena vandt hjemmeholdet
2-0 i en intens, mens chancefattig kamp.
VB, der denne gang havde Mads Lauritsen
fra start for en stadig skadet Memija og en
fra karantæne tilbagevendt Nicolaj Madsen
54

i stedet for Arbnor Mucolli, havde bolden i
nettet i kampens start, men scoringen blev
knivskarpt underkendt for offside. Ellers var
det små med muligheder til nogen af holdene før halvtid.
VFF kom foran umiddelbart efter pausen, da
ex-VB’er Christian Sivebæk lagde bolden ind
til Fochive, som scorede. VB pressede på mod
slutningen, der kastede en masse advarsler
og meget urytmisk spil af sig, men det blev
Viborgs Pierre Larsen, der lukkede opgøret
med en snes minutter igen.
”Ja, vi er skuffede over at tabe. Det er ikke
sjovt at møde det første nederlag i en sæson,
men vi skal rejse os. Jeg kan ikke klandre
spillerne for, at de ikke forsøger…” konkluderede Sormani efter et voldsomt opgør,
der inkluderede syv gule kort, et rødt og en
hovedbandage til Rasmus Lauritsen…

17-09-17

Vejle Boldklub – FC Fredericia 2-0 (2-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Victor Wernersson (67. Mads Lauritsen), Arbnor Mucolli,
Ylber Ramadani, Nicolaj Madsen (79. Björn Daniel Sverrisson), Allan Sousa (70. D’Avila Ba Loua), Dominic Vinicius,
Imed Louati
Kampens gang:
19. 1-0 Allan Sousa
45. 2-0 Allan Sousa
Dommer: Jesper Nielsen
Tilskuere: 3513

VB kom allerede fire dage senere tilbage på
sejrskurs, da det blev en aldrig for alvor truet
2-0 sejr i lokalderbyet.
VB havde Memija med igen efter overstået
skade, ligesom også Arbnor Mucolli denne
gang var med fra start. Det kostede pladsen
for Jacob Schoop, der fra bænken måtte se
Nicolaj Madsen bære anførerbindet.
Fredericianerne spillede en gang nydelig,
men ikke særlig effektiv kombinationsfod-

bold, og de to gode muligheder, det i kampen blev til for gæsterne – ved Dennis Høegh
og Brent McGrath – tog VB-keeper Bajza sig
kærligt af.
Vejlenserne i almindelighed og Allan Sousa
i særdeleshed var en tand skarpere. Først
udnyttede den lille brasilianer flot en putbold fra Dominic Vinicius til køligt at udplacere Alexander Nybo i FCF-målet. Og kort før
halvlegsfløjtet var Sousa på spil igen, da hans
frispark langt udefra fik lov at passere venner og fjender – og Nybo…!
Efter pausen var de rødblusede – bl.a. ved en
misbrugt friløber til Louati – tættere på 3-0
end FCF på en reducering. Gæsterne vandt
hjørnesparksstatistikken 9-0 (!), mens vejlenserne vandt 5-4 i gule kort i det intense
lokalopgør.
”I dag er forskellen simpelt hen den individuelle kvalitet i en i øvrigt flot fodboldkamp,”
medgav efter kampen Fredericia-træner Jesper Sørensen.

Allan Sousa blev den store helt i lokalopgøret mod FC Fredericia. Brasilianeren scorede to flotte mål
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24-09-17

Thisted FC - Vejle Boldklub 1-1 (0-1)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen, Arbnor Mucolli, (70. Jacob Schoop),
Ylber Ramadani, Nicolaj Madsen, Allan Sousa (70. D’Avila
Ba Loua), Dominic Vinicius, Imed Louati (84. Agon Mucolli)
Kampens gang:
33. 0-1 Dominic Vinicius
65. 1-1 Mikkel Agger
Dommer: Michael V. Jensen
Tilskuere: 1912

Efterårets store overraskelse i NordicBet
Ligaen var oprykkerne fra Thisted. Under
ledelse af den nye træner Joakim Mattsson
præsterede nordjyderne flot og spillede med
i toppen. På Lerpytter Stadion gav de to tophold hinanden en fin kamp og delte retfærdigt i porten.
VB, der havde Viljormur Davidsen tilbage,

kom foran efter en god halv time, da Dom
Vinicius headede Sousas følte frisparksbold i
mål.
I en kamp rig på omstillinger og gode muligheder i begge ender syntes VB at være ved
endegyldigt at have kontrol over kampen
med under en halv time igen, da udligningen
kom. Farlige Mikkel Agger trak ind i feltet og
hamrede bolden i nettet. Kampen var underholdende til det sidste, og indhopper D’Avila
tæt på at afgøre det til vejlensisk fordel til
sidst, men det blev ved remis.
"We showed a good perfomance,” sagde en
ganske tilfreds træner Sormani efter kampen. ”Thisted er et godt hold, men vi giver
dem ikke så mange muligheder for at blive
farlige. Vi søger også sejren til det sidste og
laver jo heller ingen defensive udskiftninger.”

01-10-17

Vejle Boldklub – Fremad Amager 1-0 (1-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen, Jacob Schoop,
Ylber Ramadani, Nicolaj Madsen (58. Kim Elgaard), Allan
Sousa (70. D’Avila Ba Loua), Imed Louati, Arbnor Mucolli
(46. Agon Mucolli)
Kampens gang:
09. 1-0 Rasmus Lauritsen
Dommer: Aydin Uslu
Tilskuere: 2128

”Det er den fedeste følelse som fodboldspiller at score og så især, når man ender med at
vinde med et mål,” jublede matchvinder Rasmus Lauritsen, som allerede efter otte minutter med et hovedstød afgjorde kampen mod
John ”Faxes” Amager-hold.

VB, der havde anfører Schoop med fra start
igen, men til gengæld måtte undvære karantæneramte Vinicius, dominerede kampen
mod lavtstående københavnere, men ud
over målet var der ikke meget mere end det
herlige Indian Summer vejr at glæde sig over
for publikum. Det blev lidt for meget boldflytteri, og i felterne skete der ikke det store.
Louati havde en enkelt stor chance efter pausen. Amagerkanerne pressede på mod slutningen, men de store muligheder udeblev.
Til gengæld fik VB raget en del unødvendige
advarsler til sig…
”Vi løb ingen risiko, og defensivt var det
nærmest perfekt,” opsummerede Sormani.
Kampen var René Kroghs sidste som fysioterapeut for VB.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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D’Avila Ba Loua fik et sjældent indhop mod Fremad Amager på Vejle Stadion den 1. oktober. Her kæmper
han med Mike Mortensen om bolden i slutfasen

15-10-17

Vejle Boldklub – Esbjerg fB 1-3 (0-2)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen (57. Victor Wernersson), Jacob Schoop
(68. Kim Elgaard), Ylber Ramadani, Arbnor Mucolli, Allan
Sousa (60. Erick Farias), Dominic Vinicius, Imed Louati
Kampens gang:
18. 0-1 Adrian Petre
42. 0-2 Mathias Kristensen
57. 0-3 Jesper Lauridsen
67. 1-3 Imed Louati

lægge bolden ind til Louati, som reducerede
med indersiden.
”Vi spiller egentlig en god kamp, men defensivt laver vi nogle fejltagelser, som vi normalt
ikke laver, og det bliver afgørende i dag,”
erkendte Adolfo Sormani.

Dommer: Jakob A. Sundberg
Tilskuere: 4305

Superliganedrykkerne fra Vestkysten havde
et noget ujævnt efterår, men denne dag var
der ingen tvivl. Gæsterne tilføjede fortjent
topholdet det første nederlag i Nørreskoven
i denne sæson. Over 4000 tilskuere – sæsonrekord – kunne se et VB-mandskab optræde
uden en karantæneramt Nicolaj Madsen,
men omvendt med Vinicius tilbage fra straffeboksen.
VB var mest på bolden, men Esbjerg var knivskarpe på deres kontraer. Allerede efter godt
et kvarter blev det da også 0-1 ved Adrian
Petre efter et lynhurtigt vestjysk angreb. 0-2
blev det også inden pausen ved Mathias Kristensen efter et rigtigt kluddermor-mål, hvor
vejlenserne havde adskillige chancer for at
cleare.
Efter mindre end en time kunne de blåstribede endegyldigt lukke kampen, da Jesper
Lauridsen hamrede bolden i kassen efter et
nyt hurtigt EfB-angreb. Det var således kun
kosmetik, da indskiftede Erick Farias kunne

Imed Louati stod for VB’s reducering mod Esbjerg,
men tættere på et resultat kom VB aldrig
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22-10-17

Vejle Boldklub – Viborg FF 3-1 (3-1)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen, Jacob Schoop (71. Kim Elgaard), Ylber
Ramadani, Nicolaj Madsen, Allan Sousa (55. Erick Farias),
Dominic Vinicius, Imed Louati (86. Björn Daniel Sverrisson)
Kampens gang:
01. 1-0 Allan Sousa
21. 2-0 Dominic Vinicius
39. 3-0 Dominic Vinicius
41. 3-1 Dominic Vinicius (selvmål)
Dommer: Anders Skjødt Voergaard
Tilskuere: 3053

VB med Nicolaj Madsen tilbage efter skadespause fik søndagen efter i den grad revanche, da de mod den anden superliganedrykker, Viborg, viste sæsonens nok hidtil bedste
spil og vandt en for lille 3-1 sejr – alle mål
scoret før pausen.
Bolden var dårligt givet op, før de godt 3000
tilskuere gennem tågerne fra de to fangruppers forbudte romerlys kunne se Allan Sousa
udnytte Louatis oplæg til 1-0. 38 sekunder

var der spillet!
En snes minutter senere kunne Dom Vinicius
øge til 2-0, da han lagde et fladt langskud
ind ved stolpen. Et sprudlende VB-mandskab
kørte efterfølgende i den grad rundt med
et forvirret VFF-hold, og friløbere til Vinicius
og Schoop burde have givet en komfortabel
føring.
3-0 blev det dog på noget, der bare er nødt
til at få prædikatet årets mål. Vinicius tæmmede, vendte rundt og flugtede i samme
bevægelse bolden ind bag Walter Viitala i
den grønblusedes mål.
Vinicius kunne også i den anden ende – to
minutter senere skubbede han med skulderen et trøstmål i nettet for viborgenserne…
Efter pausen koncentrerede vejlenserne sig
om at holde føringen, som da heller aldrig
kom i fare.
”I hvert fald på førsteholdsniveau er det den
bedste scoring, jeg har sat ind i karrieren,”
erkendte Dom Vinicius efter kampen.

Dominic Vinicius scorede årets mål på Vejle Stadion mod Viborg, da han pillede bold ned og i samme
sekvens flugtede den over i det modsatte målhjørne. Pierre Larsen, Erik Moberg og Jeppe Grønning kan
intet stille op
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25-10-17

Nykøbing FC – Vejle Boldklub 1-1 (0-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve, Viljormur Davidsen, Jacob Schoop (76. Björn Daniel Sverrisson),
Ylber Ramadani, Kim Elgaard (62. D’Avila Ba Loua), Erick Farias
(54. Victor Wernersson), Dominic Vinicius, Imed Louati
Kampens gang:
57. 1-0 Nicolai Jessen
67. 1-1 Imed Louati
Rødt kort: 72. Imed Louati, VB, for to gange gult
Dommer: Benjamin Helm Svedborg
Tilskuere: 685

Tre dage efter Viborg-kampen måtte VB
(med Kim Elgaard for en spærret Nicolaj
Madsen og Erick Farias for Sousa) en tur til
Falster for at få afviklet en udsat kamp.
Banens beskaffenhed – som vel end ikke
havde virket attraktiv for et kogræsserlaug
– indbød ikke til smuk fodbold, hvilket publikum da så heller ikke fik.

Før pausen skete ikke meget, men en halv
snes minutter ind i 2. halvleg kunne Nicolai
Jessen bringe hjemmeholdet foran, da han
løb fra VB-forsvaret under en omstilling.
Imed Louati kunne dog udligne ti minutter
senere på en fin aflevering fra indskiftede
D’Avila.
Den tunesiske målscorer gik dog fra helt
til skurk fem minutter senere, da han blev
udvist for dårlig opførsel á to omgange.
Mod slutningen humpede Vinicius lyskeskadet rundt, så VB var for alvor numerisk udfordret. På den baggrund var det ene point tilfredsstillende.
”Holdet var ikke, som det plejede at være i
udtrykket spillemæssigt. Vi skal give endnu
mere, hvis vi skal vinde kampen. Vi gjorde
ikke, hvad vi kunne have gjort, og derfor står
vi med det ene point,” lød Adolfo Sormanis
analyse efter kampen.

29-10-17

FC Fredericia - Vejle Boldklub 0-1 (0-1)
Pavol Bajza, Kerim Memija (48. Kim Elgaard), Rasmus Lauritsen, Mads Greve, Viljormur Davidsen, Jacob Schoop, Ylber
Ramadani, Björn Daniel Sverrisson, Nicolaj Madsen, Erick
Farias (74. Jonas Andersen), D’Avila Ba Loua (82. Victor Wernersson)
Kampens gang:
39. 0-1 D’Avila Ba Loua
Dommer: Benjamin Helm Svedborg
Tilskuere: 1579

Selv uden hele sit sædvanlige angreb, som i
efteråret ellers stod for broderparten af VB’s
scoringer, ja, så havde topholdet ikke det
store besvær med for anden gang i sæsonen
at besejre lokalrivalerne. Imed Louati var ude
med sit røde kort i foregående kamp. Dom
Vinicius var ude med lyskeskade. Jo, og så
havde DBU’s disciplinærudvalg i ugens forløb
kigget noget tv og havde fundet ud af, at det
gule kort, Allan Sousa havde fået i hjemmekampen mod Viborg, burde have haft en rød

kulør, hvorfor brasilianeren fik i alt tre spilledages karantæne… Til gengæld var Nicolaj
Madsen med igen efter sin karantæne.
Forholdene var vanskelige på Monjasa, hvor
en hård vind stod ind over jordvoldene. Der
skete da heller ikke meget før pausen, der
kunne varme de forfrosne tilskuere. Altså
bortset fra kampens afgørelse, der faldt med
syv minutter til pause. Nicolaj Madsen stak
bolden til D’Avila, og ivorianeren lagde sikkert bolden ind under FCF-keeper Alexander
Nybo.
Vejlenserne var i fuld kontrol efter pausen og
var nærmere ved at øge end værterne ved
at reducere. Eneste Fredericia-mulighed stod
Christian Sørensen for, men han kunne ikke
passere Bajza.
”Det er fortjent, at vi vinder. De prøver at
presse lidt til sidst, men det bliver ikke til
mange muligheder, og vi tager tre point og
en arbejdssejr i et lokalopgør med hjem,”
fastslog rutinerede Nicolaj Madsen.
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05-11-17

Brabrand IF - Vejle Boldklub 1-2 (0-1)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen (77. Victor Wernersson), Jacob Schoop,
Ylber Ramadani, Björn Daniel Sverrisson (84. Arbnor
Mucolli), Nicolaj Madsen, Erick Farias (72. Dominic Vinicius),
D’Avila Ba Loua
Kampens gang:
45. 0-1 Rasmus Lauritsen
64. 1-1 Kenan Hajdarevic
90. 1-2 Dominic Vinicius (straffespark)
Dommer: Henrik Overgaard
Tilskuere: 750

VB var snublende tæt på at sætte unødvendige point til i kampen mod et af de to ret
isolerede bundhold. I en lidt spøgelsesagtig
stemning på Ceres Park – Brabrands hjemmebane i hovedparten af efterårets kampe
– hvor 750 fortrinsvis vejlensiske tilskuere
fortabte sig lidt, måtte man helt hen i overtiden, før topholdet kunne sikre sig sejren.
VB, der stadig var uden sine tre skarpe angribere i start 11’eren, dominerede før pausen

uden at spille prangende, men først i halvlegens sidste minut kunne gæsterne bringe
sig foran. Som så ofte før var det Rasmus
Lauritsen, der stangede D’Avilas hjørne i mål.
Efter pausen fik Kenan Hajdarevic udlignet
på et eklatant drop af VB’s ellers suveræne
keeper Pavol Bajza, der fik fumlet et frispark
ind i mål.
Oprykkerne syntes at have held med at trække alt tempo ud af kampen og forsvare føringen hjem, men i overtiden blev Dominic Vinicius, hvis skade holdt ham ude til hen imod
kampens slutning, væltet i feltet, og kæmpen udnyttede selv sparket fra 11 m pletten
til en vigtig 2-1 sejr.
”Brabrand stod meget lavt, og der var ikke
et rum bag dem at angribe eller løbe i. Men
de skaber ikke selv en eneste reel målchance
mod os i 90 minutter, og det er meget tilfredsstillende,” glædede Sormani sig efter
kampen.

Damhaven 5B · Tlf. 75 822 811 · vejle@home.dk
60

14-11-17

Vejle Boldklub – HB Køge 0-0
Pavol Bajza, Kim Elgaard (70. Victor Wernersson), Rasmus
Lauritsen, Mads Greve, Viljormur Davidsen, Nicolaj Madsen
(65. D’Avila Ba Loua), Jacob Schoop, Björn Daniel Sverrisson
(46. Ylber Ramadani), Allan Sousa, Dominic Vinicius, Imed
Louati
Dommer: Kasper Madsen
Tilskuere: 2329

”Vi er nødt til at acceptere det ene point, for
vi spiller bestemt ikke vores bedste kamp. 1.
halvleg er meget dårlig. Vi holder for meget
på bolden i stedet for at flytte den hurtigt
rundt, og det var som om, alle blot spillede
for sig selv,” erkendte Adolfo Sormani efter
aftenkampen mod HB Køge, hvor VB lidt
skuffende måtte nøjes med et enkelt point
efter sæsonens første nulløsning.

Kampen var rykket til tirsdag pga. Kerim
Memijas og Ylber Ramadanis landsholdsopgaver, men ingen af dem var nu med i start
11’eren. Bosnieren var syg, mens albaneren
kom på banen efter pausen.
Til gengæld var Vinicius helt fit for fight
igen, og Sousa og Louati tilbage efter karantæne, men det var yderst små med chancer til
de rødblusede i 1. halvleg, som køgenserne
dominerede.
Hjemmeholdet tog styringen efter pausen,
men mere end et stolpeskud fra Sousa og
et ditto fra indhopper D’Avila blev det ikke
til. HB Køge var som sædvanlig et vanskeligt
hold at spille imod, men omvendt holdt VB’s
stærke defensiv sjællænderne fra de store
chancer.

Der var den tredje startplads på stribe til lejesvenden Björn Daniel Sverrisson fra AGF, da VB og HB Køge
delte på Vejle Stadion den 14. november
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19-11-17

Fremad Amager – Vejle Boldklub 1-0 (1-0)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Greve,
Viljormur Davidsen (74. Victor Wernersson), Jacob Schoop
(74. Agon Mucolli), Ylber Ramadani, Björn Daniel Sverrisson
(64. Arbnor Mucolli), Nicolaj Madsen, Erick Farias, D’Avila
Ba Loua
Kampens gang:
21. 1-0 Mads Greve (selvmål)
Dommer: Jonas Hansen
Tilskuere: 902

Skuffende måtte VB tage tomhændet hjem
fra København efter en kamp mod ellers særdeles formsvage Fremad Amager.
Landsholdsspilerne Memija og Ramadani
var atter at finde i startopstillingen, men til
gengæld havde træner Sormani valgt at lade
angrebstrioen Sousa, Vinicius og Louati blive
hjemme i Vejle af interne disciplinære årsa-

ger.
På en bane ikke just for filigranteknikere –
i ARD’s Sportsschau ville den vel have fået
betegnelsen ”ein trostloser Acker” – havde
gæsterne et par gode mulighedere før pausen. Björn Daniel Sverrisson måtte se et forsøg reddet på målstregen, mens Farias halvflugtede over et tomt mål.
I stedet bragte John ”Faxes” tropper sig foran på et nærmest grotesk selvmål. Greve ville
langt ude fra heade bolden tilbage til Bajza,
som imidlertid gled i mudderet…
Den tidligere VB-spiller Anders Kaagh misbrugte kort efter en friløber på Bazja.
Efter pausen pressede vejlenserne på, men
uden at blive hyperfarlige.
”Vi forsøgte at spille fodbold trods banen og
havde fortjent mere,” konkluderede Sormani efter kampen.

Efter syv uger udenfor holdet kom Agon Mucolli tilbage i udekampen mod Fremad Amager i Sundby. Men heller ikke den unge dribler kunne vende kampen for VB
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26-11-17

Vejle Boldklub – Vendsyssel FF 4-1 (3-1)
Pavol Bajza, Kerim Memija, Rasmus Lauritsen, Mads Lauritsen, Viljormur Davidsen, Jacob Schoop (82. Björn Daniel
Sverrisson), Ylber Ramadani, Nicolaj Madsen, Allan Sousa (73.
D’Avila Ba Loua), Dominic Vinicius (90. Thomas Gundelund),
Imed Louati
Kampens gang:
09. 0-1 Christian Moses
13. 1-1 Ylber Ramadani
20. 2-1 Dominic Vinicius
45. 3-1 Jacob Schoop
77. 4-1 Jacob Schoop
Dommer: Jonas Hansen
Tilskuere: 2625
Debutant: Thomas Gundelund
Jubilar: Pavol Bajza, 50 kampe

VB-spillerne kunne gå på juleferie med god
samvittighed efter en flot indsats i rundens
topbrag – nr. 1 mod nr. 2.
Hjemmeholdet måtte for første gang i sæsonen stille op uden forsvarsstyrmand Mads
Greve, der var karantæneramt. Til gengæld
var de tre offensivspillere atter taget til nåde
og med i startopstillingen.
De formstærke vendelboer kom hurtigt foran, da VB’s markering svigtede ved at hjørne. Vejlenserne lod sig dog på ingen måde
anfægte og fortsatte ufortrødent. Allerede

fire minutter senere kunne Ramadani da
også med et langskud udligne til 1-1. Her
som ved alle øvrige scoringer udløber af en
standardsituation.
Dom Vinicius flugtede føringsmålet ind via
overliggeren efter et langt Davidsen-indlæg,
og i 1. halvlegs overtid var det Jacob Schoop,
der flot bankede bolden i nettet efter hjørne.
VB passede på sig selv efter pausen og tillod
ikke gæsterne at komme tilbage i kampen.
I stedet kunne Jacob Schoop støve af til 4-1
efter et frispark på overliggeren af D’Avila.
Storartet indsats af VB, som dermed kan
overvintre med tre point ned til nr. 2, Thisted,
som netop er modstanderen i forårets første
kamp…
VB kunne i overtiden bringe sin yngste debutant nogensinde, da 16-årige Thomas Gundelund kom på banen og alene med VFF-keeper Flø faktisk var lige ved at score!
”Det er en fed følelse lige nu. Der har været
mange skriverier i den sidste uge, og folk
har tvivlet på os, men i dag stod vi alle sammen. Vi vandt som et hold - én af de vigtigste
sejre vi har hentet i dette efterår!” fastslog
tomålsskytten, kaptajn Schoop.
Ole Kristensen

Anfører Jacob Schoop blev den store helt for VB i kampen mod Vendsyssel, da han scorede kampens to
sidste mål
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Efter tre uger uden sejr, var glæden over den afsluttende sejr over Vendsyssel stor blandt alle spillere i truppen. Her takker de fansene for støtten i efteråret

Der var smil at spore hos ejerne Lucas Chang Jin (tv.) og Andrew Zolotko efter sejren over Vendsyssel. De to
fulgte med stor interesse mange af VB's kampe i 2017
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Benyttede spillere efterår 17
NordicBet LIGA
Ylber Ramadani
Rasmus Lauritsen
Pavol Bajza
Mads Greve
Viljormur Davidsen
Jacob Schoop
Kerim Memija
Dominic Vinicius
Arbnor Mucolli
Victor Wernersson
Nicolaj Madsen
Allan Sousa
Imed Louati
D’Avila Ba Loua
Björn Daniel Sverrisson
Agon Mucolli
Kim Elgaard
Erick Farias
Jonas Andersen
Mads Lauritsen
Anders Egholm
Thomas Hagelskjær
Tobias Utoft
Nikolaj Lebæk
Lundrim Hetemi
Kasper Nøhr
Wang Xin
Jesper Stab
Kasper Poulsgaard
Mikkel Eriksen
Thomas Gundelund
Oliver Drost
Christian Kudsk
Dino Hodzic
Sebastian Bruhn
Lucas From
Thais Damgaard Nielsen

DBU Pokalen 2017-18

19
18
19
18
18
18
16
16
14
13
14
15
15
10
9
6
8
8
3
4
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Ramadani spillede flest kampe

Cheftræner Adolfo Sormani benyttede 31
spillere i efterårets 21 kampe. 19 kampe i
NordicBet Ligaen og to kampe i DBU Pokalen. Ti af de 31 spillere kom ikke på banen
i turneringskampene, mens 11 af de 31 spillere ikke kom på banen i de to kampe i DBU
Pokalen.
Ylber Ramadani spillede flest kampe af alle.
”Rama” var på banen i alle 19 kampe i NordicBet Ligaen og spillede 1. rundeopgøret i
DBU Pokalen mod Allesø GF. I turneringen var
der to kampe, hvor i albaneren ikke opnåede
fuld spilletid. I hjemmekampen mod Brabrand den 23. august blev han udskiftet i det
57. minut, mens han i hjemmekampen mod
HB Køge den 14. november kom ind til de
sidste 45 minutter som følge af, at han afte-

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

I alt

Spillerrangliste
pr. 30-11-2017

20
19
19
18
18
18
17
16
15
15
15
15
15
12
10
8
8
8
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

20
19
50
18
111
44
29
46
18
15
15
28
25
43
10
36
66
8
5
4
21
2
2
2
2
3
2
1
1
1
1
11
25
0
1
1
0

nen forinden havde været med det albanske
A-landshold i Tyrkiet. ”Rama” blev sparet i 2.
runde af DBU Pokalen mod Jammerbugt FC,
som var den eneste kamp, han ikke deltog i.
Pavol Bajza spillede alle 19 kampe i NordicBet
Ligaen, men blev sparet i de to pokalkampe, hvorfor han er spilleren med næstflest
optrædener sammen med Rasmus Lauritsen.
Forsvarsspilleren Lauritsen spillede 18 af de
19 kampe i NordicBet LIGA og deltog i DBU
Pokalkampen mod Allesø. Målfarlige Lauritsen blev udvist i det 90. minut mod Esbjerg
den 13. august, men spillede ellers fuldtid
i de øvrige 17 kampe. Udvisningen gav en
karantænedag mod Skive den 20. august.
Mads Greve spillede også 18 af de 19 kampe
i turneringen, men sad over med karantæne
i 19. spillerunde mod Vendsyssel og deltog
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ikke i nogen af kampene i DBU Pokalen.
Adolfo Sormani havde Thomas Hagelskjær
(19 kampe), Lundrim Hetemi (5 kampe),
Wang Xin (1 kamp) og Lucas From (1 kamp)
med på bænken i turneringskampene, uden
de kom på banen til spilletid. Thais Damgaard Nielsen sad på bænken i DBU Pokalen
mod Jammerbugt FC, uden at han kom ind

til debut.
Kolonnen til venstre oplyser om spillerens
antal kampe i Danmarksturneringen og den
næste antal kampe i DBU Pokalen efteråret
2017. Den tredje er en sammentælling af de
to, mens den fjerde viser, hvor mange kampe
spilleren har på spillerranglisten ved årets
udgang.

Ylber Ramadani var på banen i alle efterårssæsonens 19 kampe i NordicBet Ligaen. Her ses ”Rama” under
udekampen mod Skive i august

Målscorere efterår 2017
NordicBet LIGA
Dominic Vinicius
Allan Sousa
Imed Louati
Rasmus Lauritsen
Mads Greve
Nicolaj Madsen
Jacob Schoop
D’Avila Ba Loua
Jonas Andersen
Anders Egholm
Björn Daniel Sverrisson
Ylber Ramadani

9
6
5
5
2
1
2
1
0
0
0
1
32

DBU Pokalen
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
4

I alt
9
6
5
5
2
2
2
1
1
1
1
1
36

Tilskuere i efteråret 2017

NORDICBET LIGA

Vejle Stadion:

Kampe, mål og point

Udebane:

Nykøbing FC
Brabrand
FC Roskilde
FC Fredericia
Fremad Amager
Esbjerg
Viborg
HB Køge
Vendsyssel

2585
2776
2495
3513
2128
4305
3053
2329
2625

HB Køge
987
Esbjerg
4241
Skive
705
Vendsyssel
1241
Viborg
2301
Thisted
1912
FC Fredericia 1579
Nykøbing FC 685
Brabrand
750
Fremad Amager 902

I alt
Gennemsnit

25809
2868

I alt
Gennemsnit
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15303
1530

Mål pr. 01-12-2017

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

Vejle
Thisted
Vendsyssel FF
Esbjerg
HB Køge
FC Fredericia
Viborg
FC Roskilde
Nykøbing FC
Fremad Amager
Brabrand
Skive

24
7
9
5
2
2
6
5
1
1
1
1

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

V
11
10
9
9
8
8
8
7
6
6
3
2

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

T
3
4
5
6
5
6
7
8
8
11
12
12

Score Point
32-18
38
33-27
35
37-27
32
35-24
31
28-18
30
38-30
29
36-29
28
27-30
25
30-36
23
14-32
20
16-43
13
30-42
11

VB’ere på udvalgte hold - landsholdsspillere i 2017
Vejle Boldklub havde ti landsholdsspillere på herresiden i 2017. Fra Viljormur Davidsen på
Færøernes A-landshold, Ylber Ramadani, Kerim Memija og Agon Mucolli på ungdomslandsholdene i Albanien og Bosnien til seks spillere på de danske ungdomslandshold.

Viljormur Davidsen
Født: 19-07-1991
Position: Forsvar
Landshold: Færøerne
A-landskampe/mål i 2017: 5/0
Viljormur Davidsen spillede fem landskampe for Færøerne i 2017. Alle
kampene i kvalifikationen til VM i Rusland i 2018. Landskampsåret
for Færøerne begyndte i marts med udekampen mod Andorra den
25. marts. Opgøret endte 0-0, og Viljormur Davidsen spillede alle 90
minutter. Den næste opgave var den 9. juni hjemme i Tórshavn mod
Schweiz. Øboerne tabte 0-2 til schweizerne, og Viljormur spillede igen
hele kampen. Fuld spilletid blev det også til i udekampen mod Portugal den 31. august i Porto. Cristiano Ronaldo scorede hattrick i et
opgør, hvor færingerne var chanceløse. Cifrene blev 5-1 til portugiserne, der senere på efteråret vandt kvalifikationspuljen foran Schweiz.
3. september vandt Færøerne hjemme med 1-0 over Andorra hjemme. Viljormur Davidsen spillede hele kampen. Godt og vel en måned
senere sluttede kvalifikationsturneringen med en hjemmekamp mod
Letland (0-0) og en udekamp mod Ungarn (0-1). Viljormur spillede
hele kampen mod letterne hjemme i Tórshavn, mens venstrebacken
fra VB så hele udebanenederlaget mod Ungarn fra bænken. Færøerne
sluttede på imponerende ni points i Gruppe B og endte på 4. pladsen
efter Portugal, Schweiz og Ungarn, men foran Letland og Andorra.
Det bedste resultat i en kvalifikationsturnering for Færøerne.
Viljormur Davidsen har med udgangen af 2017 spillet 22 landskampe
for Færøerne.

Kerim Memija
Født: 06-01-1996
Position: Forsvar
Landshold: Bosnien U-21
Ungdomslandskampe/mål i 2017:
Da VB i de sidste timer af transfervinduet i januar 2017 signede Kerim
Memija, erhvervede klubben sig samtidig en dygtig bosnisk forsvarsspiller, der havde en fast plads på hjemlandets U-21 landshold. Kerim
Memija spillede fire U-21 landskampe for Bosnien i 2017. Den første
i EM-kvalifikationen mod Liechtenstein den 28. marts, hvor Bosnien
vandt 6-0. Memija spillede alle 90 minutter. Næste opgør mod Schweiz
den 13. juni 2017, hvor bosnierne tabte med 1-0. Igen var der fuld
spilletid til højrebacken Memija. I kampen mod Rumænien den 1. september tabte Bosnien 1-3, og Memija måtte ydermere se sig udvist
efter to advarsler i det 60. og 73. minut. Det betød karantæne i den
vigtige topkamp i puljen mod Portugal, hvor Bosnien tog en overraskende sejr på 3-1. Da Memija igen var spilleberettiget mod Wales
den 10. november, blev det til en plads på bænken og et indhop i det
78. minut i sejren på 4-0. Memija bar anførerbindet for Bosnien i de
af kampene, hvor han begyndte på banen. Bosnien overvintrer på en
af kvalifikationspuljens bedste pladser og kan med gode resultater i
2018 spille sig til U-21 EM-slutrunden i Italien og San Marino i 2019.
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Ylber Ramadani
Født: 12-04-1996
Position: Midtbane
Landshold: Albanien U-21
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 7/1
VB købte en landsholdsspiller, da man i juni måned betalte for Ylber
Ramadani fra Albanien. Den stærke midtbanespiller kom til Nørreskoven fra hjemlandets hovedstadsklub FK Partizani, hvor han havde
spillet i halvandet år og i samme periode spillet sig på Albaniens U-21
landshold.
”Rama”, som han kaldes i VB, spillede fire U-21 landskampe, inden
han skrev under med VB, mens han spillede yderligere tre kampe
for albanernes ungdomslandshold i EM-kvalifikationen, mens han
var VB’er. Den første var den 4. september på udebane mod Island,
hvor albanerne vandt 3-2. Ramadani bar anførerbindet i de første 89
minutter, inden han lod sig udskifte. Måneden efter mødte albanerne
Island igen. Denne gang hjemme i Tirana, hvor opgøret endte 0-0.
Ramadani spillede alle 90 minutter. Efterårets sidste kvalifikations-

Christian Kudsk
Født: 09-01-1998
Position: Midtbane/angreb
Landshold: Danmark U-19
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 1/0
19-årige Christian Kudsk havde kun én optræden på de danske ungdomslandshold i kalenderåret 2017. Det var i påsken, da han var med
det danske U-19 landshold til en venskabskamp i Lübeck mod Tyskland
den 17. april. Christian Kudsk begyndte på banen for danskerne, men
blev udskiftet efter 75 minutter med AGF’s Oskar Buur. Danmark tabte
venskabskampen med 1-3. Kudsk havde fire dage forinden scoret for
VB i 1. divisionskampen mod Nykøbing FC hjemme i Vejle og mindre
end en uge efter kampen i Tyskland spillede han årets sidste kamp.
Efter en halv times spilletid i divisionskampen mod Fremad Amager på
udebane den 23. april måtte unge Kudsk lade sig udskifte, med det,
der senere viste sig at være et overrevet korsbånd. Kudsk blev opereret senere på sommeren, og efterårssæsonen gik med genoptræning
for kanttalentet, der har 19 kampe for de danske ungdomslandshold.

Agon Mucolli
Født: 26-09-1998
Position: Midtbane/angreb
Landshold: Albanien U-20
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 1/0
Agon Mucolli fik en enkelt landsholdsoptræden i 2017. Den
unge VB’er nåede ikke ind omkring det danske U-19 landshold i forårssæsonen og var heller ikke aktuel på U-20 landsholdet efter sommerpausen. I stedet modtog både Agon
Mucolli og Arbnor Mucolli en henvendelse fra det albanske
fodboldforbund om at stille op for dem. Det takkede begge
spillere ja til, men det var kun Agon Mucolli, der kom i kamp
for albanerne i 2017. Agon Mucolli rejste i november til Albanien, hvor han spillede en venskabskamp mod Georgien i
Tblisi tirsdag den 14. november. De unge albanere tabte med
3-0, og Agon Mucolli spillede de første 65 minutter, inden
han blev udskiftet. Agon Mucolli er født og opvokset i Danmark, men forældrene er fra Kosovo. Han har spillet 18 ungdomslandskampe for Danmark.
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Lucas From
Født: 22-05-1999
Position: Midtbane/angreb
Landshold: Danmark U-18
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 2/0
Lucas From fra Vejle Boldklubs U-19 Ligahold var én af tre unge
VB’ere, der i 2017 fik debut på de danske ungdomslandshold. Den
alsidige offensivspiller blev udtaget til U-18 landsholdets to venskabskampe mod Italien i marts måned og debuterede den 8. marts 2017,
da Danmark og Italien spillede 4-4 i en venskabskamp i Empoli. Lucas
From kom på banen efter 71 minutter ved stillingen 4-2 til Danmark,
men italienerne udlignede med to scoringer i de sidste ti minutter.
Arbnor Mucolli kom ind senere i kampen, der dermed sluttede med
to VB’ere på banen. Lucas From var også en del af U-18 landsholdet
i årgangens sidste opgaver i juni. Efter at have debuteret for Vejle
Boldklubs divisionshold måneden forinden, fik From 60 minutter mod
Grækenland i en venskabskamp i Slagelse den 8. juni. Kampen endte
med en græsk sejr på 1-0, og med spilminutter til Jonas Andersen
var der igen to VB’ere på banen. Lucas Skjoldborg From rykkede op
som U-19 landsholdsspiller i efteråret 2017, men blev ikke indkaldt til
opgaver i DBU-regi.

Jonas Andersen
Født: 29-08-1999
Position: Angreb
Landshold: Danmark U-18
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 3/1
Jonas Andersen blev årets mest overraskende ungdomslandsholdsspiller fra Vejle Boldklubs ungdomsafdeling. Den fysisk stærke angriber
indledte sæsonen i periferien af klubbens U-19 Ligahold, hvor han
først hen midt i sæsonen fik de første spilminutter. Her tog karrieren
for alvor fart i de første måneder af 2017, hvor det blev til regelmæssig spilletid på klubbens ungdomselitehold og mange vigtige scoringer i forårets turneringskampe. I juni – kort efter turneringsafslutningen i U-19 Ligaen – kastede det en overraskende, men ikke desto
mindre fortjent landsholdsudtagelse af sig for én af de mest scorede
spillere i ligaregi forårssæsonen. Jonas Andersen var udtaget til to
U-18 landskampe mod Grækenland. Andersen debuterede i Slagelse
mod grækerne den 8. juni, hvor han kom ind det sidste kvarter for
AGF’s Kasper Lunding. Danmark tabte 0-1. Tre dage senere var der
revanchekamp mod Grækenland i Herfølge, hvor landstræner Henrik
Clausen allerede i det 52. minut skiftede VB’eren ind. Jonas Andersen
havde kun været på banen i syv minutter, da han scorede til 4-2 i den
danske sejr på 5-2. Målet faldt efter en omstilling, hvor Andersen sparkede den fladt under den græske keeper.
I efterårssæsonen rykkede Jonas Andersen op på U-19 landsholdet,
hvor han blev udtaget til en venskabskamp mod Rumænien i Tingbjerg Idrætspark den 5. oktober. Andersen spillede den første time i
den danske sejr på 1-0, inden han byttede med Jens Odgaard.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Arbnor Mucolli
Født: 15-09-1999
Position: Midtbane
Landshold: Danmark U-18
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 2/0
Arbnor Mucolli spillede to U-18 landskampe i forårssæsonen. Sammen med holdkammeraten Lucas From blev Arbnor Mucolli udtaget
til venskabskampen mod Italien den 8. marts. Her kom han ind i de
sidste 14 minutter, da han afløste Victor Torp fra FC Midtjylland. På det
tidspunkt førte Danmark med 4-2, men landskampen mod italienerne
i Empoli endte 4-4. Det var dermed anden gang på bare én uge, at
Arbnor var med i en 4-4 kamp, da VB’s U-19 Ligahold få dage forinden
havde spillet 4-4 mod Lyngby.
Arbnor Mucolli blev også udtaget til venskabskampene mod Grækenland i juni. Her spillede han alle 90 minutter i 0-1 nederlaget den
8. juni til grækerne i Slagelse. I den kamp havde VB tre spillere på
banen, da Lucas From begyndte inde, mens Jonas Andersen kom på
banen senere. Sidst på året modtog Arbnor Mucolli og storebror Agon
Mucolli en henvendelse fra det albanske fodboldforbund om at stille
op for albanerne. Det takkede begge brødre ja til, men Arbnor havde
en mindre lyskeskade i november til en landskampsamling, hvorfor
han ikke nåede at repræsentere sit andet hjemland i 2017.

Kasper Døhr Thychosen
Født: 27-05-2000
Position: Midtbane/angreb
Landshold: Danmark U-17
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 2/0
Kasper Døhr Thychosen blev årets første debutant for VB på de danske ungdomslandshold, da han var udtaget til U-17 landsholdets
tur til Nordirland til to venskabskampe i februar og marts. Den 28.
februar debuterede Kasper Døhr Thychosen med en indskiftning i det
73. minut mod Nordirland. På det tidspunkt førte Danmark med 2-0,
hvilket også blev kampens slutresultat. To dage senere var der ”returkamp”. Her begyndte Kasper Døhr Thychosen på banen i den danske
sejr på 2-1. Efter en føring på 2-1 til Danmark ved pausen blev Kasper
Døhr udskiftet i det 74. minut. Danmark vandt kampen 2-1, og de
to optrædener på U-17 landsholdet blev årets eneste ungdomslandskampe for den unge VB’er. Kasper Døhr er søn af Annette Thychosen
og Lars Døhr Thychosen og yngre bror til Mads Døhr Thychosen.

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Thomas Gundelund
Født: 06-11-2001
Position: Forsvar/midtbane
Landshold: Danmark U-16 og U-17
Ungdomslandskampe/mål i 2017: 12/0
Unge Thomas Gundelund blev årets mest aktive ungdomslandsholdsspiller fra Vejle Boldklub. Han fyldte først 16 år i november måned,
men var aktiv på DBU’s U-16 og U-17 landshold med mange optrædener. Allerede i årets første måned var Gundelund med det danske
U16-landshold på træningslejr på Cypern, hvor han fik uofficiel landsholdsdebut i træningskampen mod det lokale klubhold, Nea Salamina
Farmagusta. Danmark 4-1.
Den officielle debut fandt sted under en international UEFA-turnering
i Frankrig i april, hvor Danmark mødte Brasilien, Marokko og Japan.
Gundelund kom på banen i det 56. minut mod Brasilien og fik landsholdsdebut i den danske sejr på 2-1. Senere var der også spilminutter
mod Marokko (1-0) og Japan (1-2). I maj måned var Thomas Gundelund med U-16 landsholdet til en international turnering i Irland, hvor
Danmark fra den 21. maj til den 25. maj mødte Kosovo (1-1), Irland
(4-3) og Nordirland (3-0). Gundelund blev udvist efter to advarsler i
kampen mod nordirerne da Danmark førte 3-0 med få minutter igen.
Han var dog ikke spærret i den sidste kamp mod Irland, hvor han kom
ind til sidst i den danske sejr.
Efter sommerpausen rykkede Thomas Gundelund op på U-17 landsholdet, hvor han spillede seks kampe inden vinterpausen. Han var en
del af den trup, der spillede Open Nordic Cup på Island mod Færøerne, Sverige og Finland. Danmark vandt alle tre kampe. Senere på
efteråret forberedte danskerne sig til EM-kvalifikationen med to træningskampe mod Tyskland i Sønderjylland. Først så Thomas Gundelund til fra bænken i en 1-1 kamp i Haderslev, inden han spillede fuld
tid et par dage senere, da tyskerne besejrede Danmark 4-3 i Løgumkloster. Ved EM-kvalen i Estland spillede Thomas Gundelund i to af de
tre danske kampe. Han var med fra start i 1-0-sejren over Andorra den
25. oktober og spillede hele 0-0-kampen mod Skotland et par dage
senere. Danmark kvalificerede sig til forårets Elite Round, hvor man
spiller om en plads ved EM-slutrunden i sommeren 2018.
Lars Christensen

Butikker: Roms Hule 45, Vejle · Vardevej 3, Vejle .
Tlf.: 75 82 22 80
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DBU Pokalen 2017-18
VB valgte Pokalen fra
DBU Pokalen er de senere år for mange klubber i bedste fald blevet en træningsturnering, i værste et irriterende afbræk i træningen og noget, det gælder om at komme ud
af hurtigt.
Således også for VB i den igangværende
pokalturnering. Den første kamp hos den
fynske serie 1 klub Allesø kunne VB ikke undgå at vinde trods en lidt alternativ opstilling.
Men allerede 2. runde blev endestationen. Et
09-08-17

Allesø GF - Vejle Boldklub 0-3
(0-2)
Thomas Hagelskjær, Tobias Utoft, Rasmus Lauritsen (46.
Kerim Memija), Anders Egholm, Victor Wernersson, Arbnor Mucolli, Nicolaj Madsen (46. Ylber Ramadani), Nikolaj
Lebæk, D’Avila Ba Loua, Jonas Andersen, Agon Mucolli (46.
Lundrim Hetemi)
Kampens gang:
11. 0-1 Nicolaj Madsen
45. 0-2 Jonas Andersen
55. 0-3 Anders Egholm
Dommer: Allan Rørdahl Borgstrøm
Tilskuere: 445
Debutanter: Lundrim Hetemi, Thomas Hagelskjær, Victor
Wernersson, Tobias Utoft, Nikolaj Lebæk, Nicolaj Madsen

vejlensisk mandskab uden spillere fra foregående weekends start 11’er var chanceløst
mod topholdet fra 2. division kreds 3, Jammerbugt, og med et 1-3 nederlag blev det et
lidet ærefuldt exit for østjyderne.
Også klubber som AGF og AC Horsens lod sig
mere eller mindre frivilligt slå ud af turneringen af lavere rangerede modstandere. Måske
DBU, Divisionsforeningen og klubberne skulle sætte sig sammen og finde ud af, hvordan
man kan gøre den hensygnende turnering
mere attraktiv for de involverede…
Rasmus Lauritsen var den eneste fra søndagens 1. divisionskamp mod Nykøbing, der fra
start løb på banen i den lille by Allesø uden
for Odense. Der kom dog ved udskiftninger
endnu et par stykker til. Ellers bestod holdet
af reserver samt ungdomsspillere, men det
var dog stærkt nok til at vinde sikkert 3-0
over serie 1 holdet – dog uden at imponere
stort.
Fynboerne var nærgående i starten, men
efter en halv snes minutter satte debutant og
anfører Nicolaj Madsen tingene på plads, da
han sænkede et direkte frispark i mål. Agon
Mucolli brændte et straffespark, inden Jonas
Andersen med en lang tå sørgede for en 2-0
føring kort før halvtid.
Efter pausen pandede Anders Egholm bolden ind til slutresultatet i en kamp, der mest
vil blive husket for seks VB-debutanter.

VB ekspederede det fynske serie 1-hold Allesø GF ud af DBU Pokalens 1. runde
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29-08-17

Jammerbugt FC – Vejle Boldklub 3-1 (0-1)
Thomas Hagelskjær, Wang Xin (59. Tobias Utoft), Kasper
Nøhr (23. Jesper Stab), Kasper Poulsgaard, Victor Wernersson, Björn Daniel Sverrisson, Lundrim Hetemi, Nikolaj
Lebæk, D’Avila Ba Loua, Jonas Andersen, Agon Mucolli (65.
Mikkel Eriksen)
Kampens gang:
43. 0-1 Björn Daniel Sverrisson
49. 1-1 Lasse Steffensen
71. 2-1 Christian Rye
75. 3-1 Viktor Ahlmann
Dommer: Mikkel Redder
Tilskuere: 380
Debutanter: Kasper Poulsgaard, Björn Daniel Sverrisson, Jesper Stab, Mikkel Eriksen

Kampen på Jetsmark Stadion i 2. runde blev
afviklet kun to dage efter opgøret mod Roskilde i NordicBet Ligaen. VB valgte derfor
kun at stille med Agon Mucolli, der havde
fået 20 minutter mod sjællænderne, som
genganger. Ellers bestod holdet af reservi-

ster, ungdomsspillere og Jyllandsseriespillere.
Skønt foran ved pausen på det mål, Björn
Sverrisson scorede efter et Mucolli-hjørne
kort inden pausen, var VB nordjyderne
underlegne kampen igennem. I 2. halvleg
kunne de rødblusede med en gennemsnitsalder på kun 19,7 år dog ikke i længden holde
stand, og Jammerbugt kunne med tre scoringer sikre sig sejren.
VB’s Kasper Nøhr måtte tidligt i kampen
udgå med hjernerystelse, hvilket gav plads til
Jesper Stab fra klubbens JS-hold. Også Mikkel Eriksen, der til daglig spiller på VB’s bedste amatørhold, fik debut, da han kom ind
med en snes minutter igen.
Således listede VB sig ud af dette års pokalturnering uden at efterlade sig synlige spor.
Og det var man i klubben vist ikke så ked af…
Ole Kristensen

Fire spillere debuterede mod Jammerbugt FC. Fra venstre er det Björn Daniel Sverrisson, Mikkel Eriksen,
Jesper Stab og Kasper Poulsgaard
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Reserveholdsturneringen
Et forår med svingende
resultater
Vejle Boldklubs hold i reserveholdsturneringen sluttede i efteråret 2016 i bunden af
pulje 2 med blot tre points for otte kampe.
Det betød, at vejlenserne i foråret 2017 blev
placeret i en pulje med de øvrige reservehold, der var endt på 4.- eller 5. pladsen i
deres respektive puljer. Det gav følgende
modstandere i foråret 2017: Randers FC, AGF,
AC Horsens, Brøndby, SønderjyskE og Lyngby.
Vejle Boldklub var på en 14 dages træningslejr med divisionsholdet i Tyrkiet i februar
2017. Her var Randers FC også på træningslejr med deres Alka Superligatrup, og efter
aftale med DBU fik de to klubber lov til at
afvikle deres reserveholdskamp under sydligere himmelstrøg den 12. februar. Et forstærket reservehold fra VB mødte Randersreserverne og de to klubber gav hinanden en
fin åbning på turneringen.
Brandur Hendriksson og Marcus Mølvadgaard gav gæsterne en 2-0-føring allerede
efter tyve minutter. Efter pausen på den
meget vindblæste bane i Belek fik VB udlignet. Først reducerede Artem Favorov, inden
det var D’Avila Ba Loua, der udlignede efter
en times spil.
Hjemme i Danmark spillede reserveholdet
en træningskamp mod Hedensted IF’s Danmarksseriehold på kunstgræsbanen i Hedensted tirsdag den 7. marts. Kampen blev
vundet af HIF, der havde den tidligere ungdomsspiller i VB, Mirsad Suljic, som den store
helt. Suljic scorede hattrick. For VB scorede
Christian Kudsk og Rami Ayman. Der var i
opgøret de første spilminutter til Imed Louati, der var kommet til VB i vinteropstarten.
Tuneseren havde været igennem et længere
genoptræningsforløb efter en korsbåndsoperation og var endnu ikke i kampform
til divisionsholdet. Træningskampen på HM
Park var velbesøgt af godt og vel 150 tilskuere, og de fleste var meget fornøjede over,
at de lokale helte kunne besejre VB’s divisionsreserver.

Nederlag i lokalopgøret

Det næste opgør for reserverne var kampen
mod AC Horsens på banerne ved CASA Arena
mandag den 20. marts. Det blev en chancefattig affære, hvor horsensianerne vandt
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1-0 på det mål, Thomas Rohde scorede tyve
minutter før tid. VB kunne have udlignet ved
D’Avila, men det blev ikke til nogen mål denne eftermiddag.
Godt og vel en måneds tid senere spillede
VB igen i reserveholdsturneringen. Tirsdag
den 18. april mødte VB Brøndby IF på udebane. Det blev en hektisk kamp med to mål
og et direkte rødt kort inden for de første
fire minutter. Brøndby kom foran i det første minut, da Armend Aslani scorede. I det
4. minut udlignede Patrick Rasmussen, og
minuttet inden var Mads Juel Andersen blevet udvist med direkte rødt kort. VB’s svenske
trænerassistent, Johan Sandahl, var på sidelinjen som træner for VB i opgøret.
- Da Patrick Rasmussen udligner efter en friløber i det 4. minut, er det den tredje friløber, vi har i kampen. Mario Álvarez har de to
første, hvor Brøndby-forsvaret på den anden
får deres udvisning. Kort efter er det Patrick
Rasmussen, der udligner til 1-1. Derefter forsøger vi at angribe meget, mens Brøndby forsvarer. Jeg er tilfreds nok med vores spil og
resultatet, men det blev et andet opgør, end
vi forventede, vi skulle herover for at spille.
Det var med meget lavt tempo. De første fem
minutter var meget dramatiske med frem og
tilbage, mens vi bliver en smule pressede i
det sidste kvarter. Indimellem har vi bolden
meget og kombinerer fornuftigt på deres
halvdel, men får ikke scoret, opsummerede
Johan Sandahl over for Vejle Boldklubs hjemmeside efter kampen.

To hjemmesejre i Vejle

Forårets første hjemmekamp i Vejle resulterede i en 1-0 sejr over AGF tirsdag den 2. maj.
VB vandt 1-0 på det mål, Patrick Rasmussen
scorede allerede efter 11 minutter. Kampen
blev aldrig den store spillemæssige oplevelse
for nogen af holdene, dertil var bane 2 i VB
Parken for dårlig at spille på. Men VB fightede mod århusianerne, det bedste de havde
lært, og sejren var efter chancer fortjent.
Målet var et resultat af godt samspil mellem
Sebastian Bruhn og Patrick Rasmussen.
Allerede mandag den 8. maj spillede VB’erne den fjerde kamp i forårets turnering på
udebane mod AaB. Kampen blev en dårlig
oplevelse for alle på og omkring holdet, da
AaB var for stærke for vejlenserne og vandt
hele 7-1. Edison Flores, Nikolaj Lyngø, Marco
Ramkilde (4) og Anders Harpøth scorede for

Simon Nagel spillede ingen hovedrolle på NordicBet LIGA-holdet i foråret 2017. I stedet var den erfarne midtbanespiller ofte med reserveholdet, hvor det blev til fem kampe og et mål.

nordjyderne, mens det var Simon Nagel, der
på et straffespark i det 11. minut reducerede
til 1-2.

Opløftende afslutning på forårets
kampe

Mandag den 15. maj spillede VB ude mod
SønderjyskE. Begge klubber kom med meget
unge hold til opgøret, hvorfor der reelt var
tale om en ungdomskamp. Der var chancer
til, at kampen kunne være endt 2-2 og 3-3,
men det sluttede med en sejr på 2-1 til SønderjyskE. Lucas From bragte VB foran efter
en halv time, men Mads Olesen og Frederik
Warming scorede til 2-1 til hjemmeholdet. VB
havde til opgøret de to prøvespillere, Seejou
King og Dierson Junior Kuhn med. Colombianske Mario Álvarez var den eneste fra VB’s
A-trup, der deltog i kampen - de øvrige var
prøvespillere eller ungdomsspillere.
Forårets sidste kamp i reserveholdsturneringen var mod Lyngby på Vejle Stadion mandag den 22. maj. VB fik en storsejr på 5-1 og
dermed en flot afslutning på en forårssæson med meget blandede resultater. Sejren
betød, at VB sluttede på 6. pladsen i rækken.
Mod Lyngby kom VB foran 1-0 ved D’Avila
Ba Loua efter få minutter. Ivorianeren scorede alene igennem. Senere udlignede
Danilo Arrieta. Men ved pausen var VB foran
ved 3-1, efter Oliver Drost og D’Avila havde
scoret. Begge mål efter VB omstillinger, da
Lyngby smed bolde centralt på banen. Efter
pausen lukkede Mario Álvarez kampen med

to scoringer. Colombianerens mål til 4-1 var
kampens flotteste, da han fra en meget
svær vinkel i feltet kanonerede bolden over
i modsatte målhjørne. Kort efter nettede han
til slutresultatet 5-1. I opgøret var der spilminutter til Simon Nørbygaard og Ilir Jakupi fra
Vejle Boldklubs serie 1-hold.
VB benyttede i forårets syv kampe i reserveholdsturneringen 44 spillere. Ingen deltog i
alle syv kampe. Gleb Lubin og Mario Álvarez
spillede hver seks kampe, mens Simon Nagel,
Patrick Rasmussen, Anders Egholm, Rasmus
Henriksen, Arbnor Mucolli og Oliver Drost
hver spillede fem kampe. Topscorertitlen
blev delt mellem Patrick Rasmussen, D’Avila
Ba Loua og Mario Álvarez, der hver lavede
to mål.

Reserveligaen - Forår, Pulje 2 (2017)
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

SønderjyskE
AaB
Brøndby
AGF
Lyngby
Vejle Boldklub
Randers FC
AC Horsens

K
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
4
3
3
3
2
2
2

U
1
0
1
1
0
2
1
0

T
0
3
3
3
4
3
4
5

Score Point
19-7
19
20-12
12
12-13
10
13-16
10
16-23
9
11-14
8
15-13
7
10-18
6
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VB stod uden for reserveholdsturneringen i efterårssæsonen
Vejle Boldklub valgte at stå uden for reserveholdsturneringen i sæsonen 2017-18. Det var
kun anden gang siden indførelsen af reserveholdsturneringen i sommeren 2010, at VB
valgte at stå uden for turneringen. Første
gang var i sæsonen 2013-14.
VB valgte i stedet selv at arrangere træningskampe mod Alka Superligaklubbernes
reservehold, for at holde hele spillertruppen
i kampform. Den første træningskamp blev
spillet mandag den 31. juli mod SønderjyskE
i Haderslev. Kampen endte 1-1. Det var Jonas
Andersen, der scorede for VB efter pausen,
da han udnyttede en lang fremlægning og
prikkede bolden forbi målmanden. Sønderjyskes tunge pres resulterede to minutter før
tid i en udligning. Det var Marko Mitrovic,
der fik scoret for hjemmeholdet. VB havde
den italienske prøvespiller Giuseppe Palma
med fra start. Selvom han gjorde en godkendt figur i kampen og på træningsbanen,
så blev der ingen permanent aftale til italieneren.
Den næste træningskamp arrangerede VB
mod OB’s Alka Superliga-reserver, og det
blev ingen positiv oplevelse for vejlenserne.
Kampen blev spillet mandag den 16. oktober
i VB Parken og endte hele 8-1 til striberne.
Stillingen var 3-0 ved pausen, og tre minutter
efter sidebyttet var det Jonas Andersen der
fik reduceret på et rigtigt angribermål i fel-

tet. Men OB var de klart bedste på dagen, og
de scorede yderligere fem mål. Særligt Jóan
Símun Edmundsson var i et godt spilhumør
for gæsterne, der havde Casper Nielsen, João
Pereira, Rasmus Festersen (3), Kristian Weber,
Mathias Thrane og Mathias Jørgensen som
målscorere.
VB havde den 18-årige kinesiske forsvarsspiller Mingxin Zhu med i den første time. Den
unge kineser var kommet til Vejle Boldklub
i august, men havde ikke nogen spilletilladelse med, hvorfor han kun kunne deltage i
træningskampe.
VB havde i opgøret den kun 15-årige Thomas
Gundelund med. Spillere, der ikke er fyldt 16
år, må ikke deltage i kampene i Danmarksturneringen og reserveholdsturneringen,
men da kampen mod OB var en træningskamp kunne cheftræner Adolfo Sormani
kigge nærmere på backtalentet, der gør sig
på det danske U17-landshold.
– Thomas Gundelund træner lidt med os i
det omfang, det kan passe ind med hans skolegang. Han er en meget talentfuld spiller.
For at udvikle en spiller med det potentiale,
er det vigtigt, at han bliver udfordret på et
højere niveau, end han spiller på til daglig.
Det gjorde vi i dag, og kampen er på ingen
måde spildt for os. Der vil komme ups and
downs med de unge spillere, sagde Adolfo
Sormani, der selv stod på sidelinjen med
ansvaret i kampen mod OB.
Lars Christensen

18-årige Jonas Andersen var med i begge efterårets reserveholdskampe, og den målfarlige U19-Ligaspiller
scorede mod både SønderjyskE’s og OB’s reservehold
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Thomas Gundelund blev VB’s yngste debutant
16-årige Thomas Gundelund blev indskiftet
i NordicBet Liga holdets sejr over Vendsyssel
FF på Vejle Stadion den 26. november. Dermed blev U-17 landsholdsspilleren klubbens
yngste debutant nogensinde.
Thomas Gundelund skiftede fra Skive IK’s
U-15 hold til Vejle Boldklubs U-17 Ligahold
i sommeren 2016. Hurtigt erobrede han en
stamplads på ligaholdet i VB, og med stærke
præstationer blev han aktuel på det danske
U-16 landshold i foråret 2016, hvor han spillede flere kampe. Daværende cheftræner
Andreas Alm havde også den dengang kun
15-årige Gundelund med til en træningskamp med førsteholdstruppen, hvor han
kom ind fra bænken.
Thomas Gundelund Nielsen spillede et par
kampe på U-19 Ligaholdet i efterårssæsonen
2017, men han optrådte fortsat regelmæssigt på U-17 Ligaholdet, hvor han bar anførerbindet. Det var netop under en kamp med
dette hold, at han fik besked på, at han skulle sidde på bænken på NordicBet Liga holdet. Under udekampen mod FC Midtjylland
lørdag den 25. november blev han udskiftet
mod slutningen for at være helt fit til opgøret i landets næstbedste række dagen efter.
Da kampen mod Vendsyssel FF var afgjort få
minutter før tid ved stillingen 4-1 til VB, bad
cheftræner Adolfo Sormani den unge VB’er
om at gøre sig klar til at entrere banen for
første gang. Gundelund kom ind i det 90.
minut, da han erstattede Dominic Vinicius.
Efterfølgende sagde Thomas Gundelund følgende i et interview til www.vejle-boldklub.
dk
– Det er gået vildt hurtigt. Jeg vil ikke sige, at
jeg var nervøs, jeg var mest spændt, da Adolfo Sormani fortæller mig, at jeg skal gøre
mig klar til at komme på banen til de sidste
minutter. Jeg fik besked på, at jeg skulle ind
og gøre det, som jeg er god til. Jeg kom ind
på højre wingback. Det var lidt underligt, for
alt foregik på engelsk, og seniorfodbold er
noget helt andet end ungdomsfodbold, hvor
jeg kommer fra, sagde Thomas Gundelund.
– Jeg havde Ninos Gouriye overfor mig et par
gange. Der kunne jeg godt mærke, at jeg var
landet på en anden hylde, end jeg er vant
til. Men det var en kanon oplevelse, og jeg
er glad for, at jeg står her som debutant, og
vi vandt kampen så klart som 4-1, sagde Thomas Gundelund, der i det andet minut af tillægstiden fik chancen i en omstilling.
Skulle du have scoret til 5-1?

– Det havde næsten været for godt til at
være sandt. D’Avila spiller en god bold, men
jeg får et dårligt første touch på bolden,
og vinklen bliver svær. Jeg kommer lidt ud
i siden og afslutter med et okay spark, men
målmanden tager sparket. Det havde lige
toppet debuten, hvis den var gået ind, men
det er meget stort med debuten og rekorden
som den yngste spiller på VB’s førstehold.
Steffen Kielstrup (U-17 Ligaholdets træner,
red.) havde fortalt mig, at jeg ville blive den
yngste, så det var jeg forberedt på, sagde
Thomas Gundelund.
Han blev den anden spiller fra årgang 2001
til at spille i én af Danmarks to bedste fodboldrækker. Ugen forinden havde Esbjerg
fB sendt Mads Larsen (f. 2001) på banen i en
hjemmekamp mod Brabrand.
Thomas Gundelund havde kun været spilleberettiget til fodbold i Danmarksturneringen, siden han den 6. november fyldte 16
år. Dermed var kampen mod Vendsyssel FF
den kun tredje potentielle kamp, han kunne
optræde i. Han var på debutdagen 16 og 20
dage, hvilket gør ham til Vejle Boldklubs yngste debutant nogensinde.
Lars Christensen

Thomas Gundelund Nielsen
Født: 06.11.2001
Tidligere klubber: Skive IK
Position: Forsvar/midtbane
Ungdomslandshold: 6 kampe på U-16
landsholdet og 6 kampe på U-17 landsholdet
Skole: Er elev på Vejle Idrætsefterskole,
hvor han går i 10. klasse
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Stadionuret står på det 90. minut, da Dominic Vinicius bytter med 16-årige Thomas Gundelund

Med kun 16 år og 20 dage på debutdagen snupper
Gundelund rekorden som den yngste spiller i VB fra
Mads Døhr Thychosen

Top 15: Yngste debutanter i
Vejle Boldklub i nyere tid

Trods få minutter på banen, kommer Thomas Gundelund frem til en målchance, da D’Avila spiller
ham fri i højre side. Vendsyssel-målmanden Nicolai
Flø redder
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1. Thomas Gundelund, 16Å-0M-20D
26/11-2017: VB – Vendsyssel 4-1
2. Mads Døhr Thychosen, 16Å-3M-9D
06/10-2013: VB – Hvidovre 2-0
3. Mads Beierholm, 16Å-4M-28D
12/04-2001: VB – Frem 0-0
4. Steffen Kielstrup, 16Å-6M-18D
06/05-2001: VB – Farum 3-4
5. Agon Mucolli, 16Å-10M-9D
04/08-2015: Middelfart – VB 2-5
6. Jeppe Hansen, 17Å-0M-25D
28/07-2013: VB – Vendsyssel 1-3
7. Patrick Rasmussen, 17Å-1M-19D
14/08-2013: Varde – VB 1-2
8. Arbnor Mucolli, 17Å-2M-2D
17/11-2016: VB – Næstved 2-1
9. Patrick Jensen, 17Å-4M-5D
09/08-2011: Funder GF – VBK 2-6
10. Derrick Nissen, 17Å-4M-11D
09/08-2011: Funder GF – VBK 2-6
11. Christian Kudsk, 17Å-4M-28D
06/06-2015: VB – Brønshøj 2-0
12. Kasper Poulsgaard, 17Å-5M-14D
29/08-2017: Jammerbugt FC – VB 3-1
13. Lundrim Hetemi, 17Å-5M-22D
09/08-2017: Allesø – VB 0-3
14. Sebastian Spornberger, 17Å-6M-2D
09/08-2011: Funder GF – VBK 2-6
15. Stig Olsen, 17Å-6M-24D
22/04-2001: VB – Køge 2-1

Divisionsholdet skiftede fysioterapeut

1. oktober var skiftedag i Nørreskoven. Fysioterapeut René Krogh havde sidste arbejdsdag i forbindelse med hjemmekampen mod Fremad Amager

NordicBet LIGA-holdets fysioterapeut siden
september 2014, René Krogh, sagde med
udgangen af september 2017 sin stilling i
klubben op. Vejle Boldklub ansatte i stedet
27-årige Asger Pedersen, der tidligere har
arbejdet med behandlingen af elitefodboldspillere i FC Vestsjælland.
33-årige René Krogh blev ansat i Vejle Bold-

klub i september 2014 af daværende sportschef Mads Bro Hansen og under cheftræner
Tonny Hermansen. Siden har Klebér Saarenpää, Steen Thychosen, Andreas Alm og Adolfo Sormani været cheftræner, mens også spillertruppen i klubben har været under kraftig
forandring. René Krogh nåede tre år som
klubbens fysioterapeut, hvor han arbejdet
med genoptræningen af de skadede spillere og med skadesforebyggende træning.
Som klubbens primære fysioterapeut har
René Krogh været med til alle divisionsholdets kampe og træninger. Det var netop det
megen weekendarbejde, der betød, at René
Krogh søgte andet arbejde i forbindelse med
endnu en familieforøgelse.
Vejle Boldklubs nye fysioterapeut, Asger
Pedersen, 27 år, begyndte et par dage inden
hjemmekampen i NordicBet LIGA mod Fremad Amager den 1. oktober. Asger Pedersen
(f. 1990) er uddannet fysioterapeut fra PH
Metropol, København, i juni 2015. Han arbejdede som cheffysioterapeut i FC Vestsjælland
i efteråret 2015 og har også været tilknyttet mindre sjællandske klubber som massør/
fysioterapeut.
Vejle Boldklubs tekniske chef Jacob Krüger
lagde ved præsentationen af Asger Pedersen vægt på, at klubbens nye fysioterapeut
havde erfaring fra sportsverdenen.
Lars Christensen

Asger Pedersen, der netop her har tilset Nicolaj Madsen i hjemmekampen mod Viborg den 15. oktober,
blev ansat som Vejle Boldklubs nye fysioterapeut
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VB ansatte Jacob Krüger som teknisk chef

Teknisk chef Jacob Krüger har været meget synlig i forbindelse med VB’s kampe i NordicBet LIGA. Her ses
han i minutterne efter sejren på 4-1 over Nykøbing FC den 6. august. Til venstre sønnen Rasmus, der ofte
er med til kampene

Vejle Boldklub forstærkede i juni sit hold
omkring klubbens A-trup. Det var den 42-årige nordjyde Jacob Krüger, der blev ansat i
Nørreskoven som teknisk chef. Stillingen er
ny i Vejle Boldklub, og direktør Henrik Tønder udtalte om klubbens ansættelse af Jacob
Krüger:
- Vi har kigget på de områder, hvor vi som
klub kan forstærke kompetencerne omkring
vores førstehold. Ansættelsen af Jacob Krüger skal ses som netop det - en forstærkning.
Jacob har en stor indsigt i dansk fodbold og
har et stort kendskab til NordicBet Ligaen. I
og med at sportschefstillingen i Vejle Boldklub regi er delt ud på flere hænder, ser vi
dette tiltag som den rette optimering af
vores sportslige setup. Jacob Krüger har om
nogen en kæmpe andel i opbyggelsen af
fodbolden i henholdsvis Hjørring IF og derefter Vendsyssel FF. Det er de flerstrengede
kompetencer hos Jacob Krüger, som Vejle
Boldklub nu skal profitere af, siger Henrik
Tønder.
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For personen, det hele drejer sig om, og
manden med to danske mesterskaber på
CV'et som spiller, Jacob Krüger, giver Vejle
Boldklub rigtig god mening.
- Jeg har igennem mange år syntes, at Vejle
Boldklub rummede et enormt stort potentiale, og jeg har haft mange gode snakke med
ejerkredsen og Henrik Tønder. Alt dette har
overbevist mig om, at den gigantiske dedikation, som folkene i og omkring klubben
har i forhold til at få Vejle Boldklub tilbage i
det fineste fodboldselskab, er noget, som jeg
gerne vil være en del af. Som fodboldmand
har Vejle Boldklub altid stået som noget
særligt for mig. Mine opgaver kommer til at
bestå af flere elementer, og jeg vil være med
til at opbygge en god og stærk træningskultur i klubben, hvor det centrale bliver at
kæmpe for den røde trøje, siger Jacob Krüger.
Lars Christensen

Jacob Krüger Andersen
Født: 23.05.1975 (42 år)
Bopæl: Aalborg
Position: Forsvarsspiller

•
•
•
•

Nuværende position: Teknisk chef, Vejle
Boldklub
Som ungdomsspiller:
B52/Aalborg
Som senior:
1994-2001: AaB
2001-2002: SW Bregenz, Østrig
2002-2005: AaB
2006-2008: FC Hjørring
Efter den aktive karriere i FC Hjørring fortsatte han som sportschef, assistenttræner
og i et par perioder som midlertidig cheftræner i klubben.
2013-2017: Sportschef, Vendsyssel FF
Uddannelse: Folkeskolelærer
Ungdomslandskampe: 9 U21-landskampe i
perioden 1996-97
Spillede 172 kampe og scorede 1 mål for
AaB heraf 121 kampe i Superligaen. Dansk
mester med AaB 1995 og 1999
Deltog i Champions Leagues gruppespil
med AaB i sæsonen 1995-96. Modstandere
i puljen var Nantes, Panathinaikos og FC

Jordarbejde
Kloakarbejde
Belægningsarbejde
Vejarbejde
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Steffen Kielstrup stoppede den aktive karriere
Vejle Boldklubs anfører Steffen Kielstrup
stoppede karrieren efter sæsonen 2016-17.
Midtbanespilleren nåede ikke på banen i
forårssæsonen 2017, da en drilsk rygskade
gjorde, at klubmanden med de 301 førsteholdskampe for Vejle Boldklub måtte stoppe
den professionelle fodboldkarriere i en alder
af 32 år.
Sæsonens sidste hjemmekamp mod FC Helsingør markerede afskeden med en de mest
markante profiler i Vejle Boldklub i nyere tid
efter 16 år som professionel fodboldspiller,
og godt og vel 25 år efter han begyndte som
6-årig i Vejle Boldklub.
Vejle Boldklubs fysioterapeut René Krogh
har været tæt på Steffen Kielstrup i hele
genoptræningsperioden, og han forklarer,
hvorfor den 32-årige anfører er nødsaget til
at stoppe med fodbold.
- Steffen Kielstrup har en svær grad af slidgigt i lænden, og det er grunden til, at han
stopper karrieren. Det er karakteriseret ved,
at to knogler er vokset sammen og dette
nedsætter mobiliteten i ryggen. Samtidig
er to andre knogler er ved at gro sammen,
da den mellemliggende discusskive er væk.
Denne proces er meget smertefuld. Tidshorisonten på smerterne er svære at forudse.
Smerterne kan med tiden lægge sig, men om
der går tre uger, fem år eller længere, kan vi
ikke sige noget om. De skader, Steffen tidligere har døjet med, har mere eller mindre
relation til hans lændeproblematik. Steffen
har arbejdet hårdt i 2017 på at komme tilbage og prøvet meget, men et karrierestop
er nødvendigt, som hans funktionsniveau er
nu, forklarer René Krogh.
Vejle Boldklubs direktør, Henrik Tønder, giver
midtbaneprofilen disse ord med på vejen:
- Jeg har fulgt Steffen Kielstrup på nærmeste
hold, siden jeg kom til klubben. Steffen var
et ungt talent på vej, da jeg kom. Senere blev
han en markant profil for klubben i Superligaen og i sæsonerne, hvor vi rykkede op og
spillede i den bedste række, var han på toppen af karrieren. Det seneste år i den sidste
fase af Steffens karriere har jeg oplevet ham
som en rutineret leder, der har givet klubben
og holdet en masse, siger Henrik Tønder, og
fortsætter:
- Det har både været en fornøjelse og et privilegium at arbejde så tæt sammen med Steffen Kielstrup og se, hvordan han hele tiden
har lagt nye lag på sit uomtvistelige talent.
Steffen var et stort talent fra ungdoms82

årene, men han er også kommet langt på
hårdt arbejde og dedikation. På den måde er
Steffen et forbillede for mange af de unge
mennesker, der er i vores samarbejdsklubber
og på ungdomsholdene. Steffen Kielstrup
var på mange måder en ærlig fodboldspiller med en stærk personlighed, der havde
hjertet med i alt, hvad han foretog sig, siger
Henrik Tønder.
Steffen Kielstrup er afklaret med, at tiden
som professionel er forbi. Midtbanespilleren har arbejdet hårdt på træningsbanen
og i styrkelokalet i 2017, men måtte i foråret
erkende, at kroppen er slidt op efter en lang
karriere, der begyndte med debut på divisionsholdet som 16-årig i 2001.
- Jeg har prøvet alt for at komme tilbage
på fodboldbanen efter jul, men jeg er slidt
op og kan desværre ikke spille mere. Jeg er
afklaret med, at det er slut nu. Lysten til mere
fodbold var til stede, og jeg havde håbet
på to-tre år mere i VB. Det er vemodigt og
ærgerligt, at det slutter her, men sådan er
gamet, siger Steffen Kielstrup.
Karrieren bød på et hav af ungdomslandskampe, fire sæsoner i Superligaen og godt
og vel 300 førsteholdskampe for Vejle Boldklub.
- Der er mange gode øjeblikke i karrieren,
som jeg mindes med glæde. To oprykninger
(faktuelt tre, men Steffen Kielstrup spillede
kun én kamp i sæsonen 2000-01, red.) og
sæsonerne i Superligaen. I den sidste periode
af karrieren var den mest betydningsfulde
kamp opgøret mod Brøndby (33. runde i
Superligaen 2012-13, red.) og den kulisse,
kampen blev spillet i. Jeg tager meget med
videre og er glad og stolt over det, jeg nåede, siger Steffen Kielstrup.
Den 32-årige midtbanespiller har forlænget
kontrakten med VB i flere omgange. Det
blev kun til en tre-årig periode udenfor Nørreskoven, da han i perioden 2012-15 søgte
sportslige udfordringer og luftforandring i
AC Horsens.
- Jeg tog et spring videre for at søge nye
udfordringer sportsligt. Havde jeg givet mig
selv lov til at tage det spring noget før, kunne
det måske også være blevet til mere. Det var
spændende at hoppe ud på dybt vand, og
jeg fortryder intet. Når jeg blev så længe i
VB, hang det jo sammen med, at jeg var glad
for at spille i klubben og bo i byen. Jeg har
været mig selv hele vejen igennem, og det er
jeg glad for, siger Steffen Kielstrup, der sag-

tens kan se sig selv gå trænervejen.
- Trænervejen er spændende og jeg har taget
nogle kurser, så det kunne godt blive en
fremtidig vej at gå. På sigt kunne det være
stort at stå i spidsen for VB’s divisionshold, og
det er en drøm for mig at blive træner i den
klub, jeg har været i så mange år. Men der er
flere steps på vejen mod sådan et job.
Opgøret mod FC Helsingør (0-0) søndag den
27. november 2016 blev Steffen Kielstrups
sidste for VB. Han debuterede 15½ år forinden, da han begyndte på banen i hjemme-

kampen mod Farum i 1. division den 6. maj
2001. De 301 førsteholdskampe for VB, gør
ham til spilleren med 9. flest optrædener for
VB.
Som led i hyldesten af Steffen Kielstrup,
valgte Vejle Boldklub, at Steffen Kielstrups
trøjenummer siden 2004, sekstallet, for
fremtiden ikke benyttes af andre spillere på
divisionsholdet.
Lars Christensen

Spillertruppen tog behørig afsked med Steffen Kielstrup umiddelbart inden kampen mod FC Helsingør den
21. maj

Der var blomster og en indrammet spillertrøje med 6-tallet til Steffen Kielstrup, der nåede 13 år på divisionsholdet
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Omrokeringer i Vejle Boldklubs talentsektor
Der blev omrokeret i trænerstaben i Vejle
Boldklubs talentsektor fra sæsonen 201718. U/17-Ligatræner Søren Lykke blev ny A+
træner efter afgående Anders Nielsen, mens
Steffen Kielstrup blev ny træner for det yngste af ungdomseliteholdene.
Talentchef Steen Thychosen har arbejdet på
at sammensætte teamet omkring holdene i
ungdomsafdelingen, siden han modtog A+
træner Anders Nielsen opsigelse i foråret
2017. Brikkerne faldt på plads op til den nye
sæson, og talentchefen kunne løfte sløret
for trænergruppen i ungdomsafdelingen.
- Søren Lykke bliver ny A+ træner og Steffen Kielstrup er ny U/17-Ligatræner. Efter
der blev en plads ledig, har arbejdet med at
finde en ny A+ træner stået på. Søren Lykke
har leveret et godt stykke trænerarbejde i
VB i flere år, og han har alt det, der skal til
for at blive en god A+ træner. Søren har en
god måde at tackle spillerne på, og så er han
stærk i det administrative og det organisatoriske, siger Steen Thychosen.
- Søren har været i cheftræner i VB fra U/14 til
U/17-Liga og både fungeret som cheftræner,
assistenttræner og T+ træner i de forskellige

årgange, så han kommer med en god ballast.
Det lå lige i kortene, at det skulle blive ham,
og jeg er glad for, at vi kunne blive enige,
siger Steen Thychosen.
Den ledige stilling som U/17-Ligatræner
besættes af 32-årige Steffen Kielstrup, der
som følge af en skade indstillede den aktive
karriere med udgangen af sæsonen.
- Steffen Kielstrup får en rigtig god stilling at
indlede trænerkarrieren med. Han går direkte over til et eliteungdomshold, hvor han
bliver holdansvarlig. Kielstrup kommer med
store menneskelige kvaliteter og spillererfaring i rygsækken, og vi vil gerne være med
til at skubbe trænerkarrieren i gang. Jacob
Thychosen fortsætter som assistenttræner,
og Søren Lykke kommer i rollen som A+ træner til at arbejde sammen med dem i dagligdagen, så vi er sikret et stærkt team. Jeg glad
for, at vi har kunnet besætte de ledige stiller
med folk internt og håber, at det sikrer den
vigtige kontinuitet fremadrettet, siger Steen
Thychosen.
37-årige Søren Lykke, der nåede godt og vel
2½ sæson som U/17-Ligatræner, ser frem til
nye udfordringer i rollen som A+ træner.

Søren Lykke (tv.) blev ny A+ træner i Vejle Boldklub fra sommeren 2017, mens Jacob Thychosen blev assistenttræner for Steffen Kielstrups på klubbens U17-Ligahold
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Steffen Kielstrup blev umiddelbart efter karrierestoppet ny U17-Ligatræner i Vejle Boldklub. Han fik Jacob
Thychosen og Brian Rasmussen som assistenter

- Jeg glæder mig rigtig meget til at tiltræde
som A+træner. Det er et job, jeg føler passer rigtig godt til mig. Jeg ser frem til at
blive en god sparringspartner for de øvrige
trænere i ungdomsafdelingen, men også til
sikre overgangen for de bedste spillere fra
ungdomsfodbold til senior. Der vil være en
omstilling i jobbet, da jeg skal arbejde på en
ny måde, men jeg glæder mig og ser frem til
at komme i gang. Det vil være på træningsbanen, at jeg kommer til at bruge megen
tid og d,et ser jeg frem til. Udfaldet af trænersammensætningen glæder mig meget.
Vi får stærke trupper på ungdomsholdene i
den nye sæson, men der er også mange dygtige trænere i klubben, som jeg ser frem til
at arbejde sammen med i et godt træningsmiljø, siger Søren Lykke.
32-årige Steffen Kielstrup bekendtgjorde sit
karrierestop i sidste måned og nu har klubikonet og Vejle Boldklub fundet det rette
rolle til midtbanespilleren, der fremover bliver cheftræner for U/17-Ligaholdet i Nørreskoven.
- Det bliver rigtig spændende at prøve kræfter med trænergerningen, og jeg ser meget
frem til det. At komme ud på den anden side

af kridtstregen og komme i gang med noget
nyt, er rigtig udfordrende for mig nu, hvor
jeg ikke kan spille mere, indleder Steffen
Kielstrup.
Han har været igennem T-træneruddannelsen for tidligere professionelle fodboldspillere, mens han efter planen begynder på
A-træneruddannelsen i januar 2018.
- Jeg begynder helt fra bunden rent trænermæssigt og er klar over, at der venter mange
udfordringer i rollen som træner for et hold
i U/17-Ligaen. Der er mange ting at sætte
sig ind i, som bare var en selvfølge, da man
var spiller. Jeg ser frem til at præge og være
med til at uddanne spillerne taktisk, teknisk
og fysiologisk, hvor man virkelig kan påvirke
drenge i den alder. Der er også mange spændende ting personligt i det her for mig. Jeg
skal lære mig selv at kende som træner og
finde mig til rette i rollen, men heldigvis er
vi et team, hvor vi sparrer med hinanden. Jeg
ser frem til min nye rolle i VB og til at være
en del af et givende og inspirerende trænermiljø, hvor vi udfordrer hinanden, siger Steffen Kielstrup.
Lars Christensen
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Senior - Herrer
Et fantastisk 2017

og trænere sammen. Det var en super god
tur med m$ange sjove oplevelser - mest af
alt kampen mod Santa Pola, som endte 2-2.

Serie 1 forår

Målsætningen var klar, da holdet startede i
januar: Oprykning fra serie 1 til Jyllandsserien, og derefter oprykning til Jyllandsserie 1,
en målsætning som cheftræner John Andersen og teamleder Benny Gylling satte sig hen
over vinteren.

Foråret blev total Vejle-dominans i serie 1.
VB gik igennem rækken og vandt suverænt
puljen med 11 point s forskel til nr. 2 og rykkede dermed i Jyllandsserien. Selve oprykningskampen mod Brabrand gav et godt
billede af denne dominans i rækken - VB
vandt hjemme hele 9-1, og oprykningen var
hjemme.

Dette mål lykkedes med hårdt arbejde af
spillere og trænere omkring holdet.
Det startede med en træningslejr i det spanske - fire dage i Spanien skulle ryste spillere

Derefter kom så en oprykningsfest, som man
nok aldrig glemmer i teamet…

Det må være det, der skal skrives og huskes
fra 2017.

Oprykningen til JS fejres

Champagnen skummer på trænerbænken
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John Andersen

Trænerteamet iført medaljer

2017 har været rig på jubelscener

Jyllandsserie efterår

Herrer Serie 1 - Forår

Nu skulle man for første gang prøve kræfter
med Jyllandsserien, og første kamp hjemme i
VB Parken ville nok give et billede af styrken i
puljen, da man lagde ud med stærke Kolding
IF. Kampen vandt VB 2-1 på flotte scoringer
af Jonathan Emdal og Rasmus Mortensen.
Det blev et spændende efterår, hvor VB nåede målet og rykkede op i Jyllandsserie 1 og
nu skal spille med om pladsen i Danmarksserien. Fantastisk flot af det unge mandskab,
som hele tiden vokser med opgaverne.
Det blev til et mindeværdigt efterår med flot
spillede kampe og super flotte mål. Hvem
husker ikke kampen hjemme mod Fredericia, hvor VB kunne gå til pausen bagud med
0-3, men vendte kampen til en helt utrolig
5-3 sejr? Eller kampen i Horsens Freja, hvor vi

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Vejle B
FC Horsens
Hasle B
tst Fodbold
Brabrand IF
Stjær B
IF Lyseng
Aabyhøj IF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
7
7
6
5
5
5
3

U
1
2
1
1
2
2
2
3

T
2
5
6
7
7
7
7
8

Score Point
43-14
34
21-22
23
30-19
22
26-28
19
24-36
17
33-35
17
22-29
17
15-31
12

gik ind i overtiden bagud med 2-0, da Mikkel
Eriksen tog sagen i egen hånd og scorede to
flotte mål til slutresultatet 2-2. Vigtige point,
som viste, hvor stærke spillerne er blevet
mentalt.
Hvis vi snakker flotte mål, må man også

Herre JS
Bagest fra venstre: Jonas Erngaard, Patrick Senger, Mads Boldt, Martin Gernow, Christian Huno, Jonathan
Emdal, Emil Ladefoged, Jonathan Haug, Simon Nørbygaard, Rasmus Mortensen, Mikkel Eriksen
Forrest fra venstre: Jacob Espensen, Ozhan Samed, Martin Damsbo, Jesper Stab, Kenneth Qvist, Alexsander
Schytte, Brian Sanchez, Martin Köllner, Andrè Sanz
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huske Mikkel Eriksens mål i Vejen, hvor han
bragede bolden i nettet fra ca. 35 meter, eller
Martin Gernows mål hjemme mod Horsens
Freja, hvor han bankede bolden op i nettaget på en halvflugter.
Der var mange flotte aktioner hele året.

U-21 turneringen

Jeg vil gerne rose alle omkring dette team, vi
har udviklet os hele vejen igennem, er blevet
et bedre hold, alle er mentalt mere klar til
opgaverne, og vores selvforståelse er rykket
utroligt.
Spillere, som har været igennem, vil jeg også
gerne rose. Målmand Michael Thor, som var
en super spiller for truppen, Søren Balsgaard,
som også ydede en super indsats i foråret.
Men mest af alt vil jeg rose alle spillerne i
truppen, der er et fantastisk sammenhold,
de vil alle arbejde hårdt for at nå vores målsætning.

Vejen dertil var gået over stærke modstandere. I kvartfinalen over to kampe, gik det
ud over Kolding IF, som blev slået 5-1 i VB
Parken efter 1-1 i den omvendte kamp.
I semifinalen skulle VB nu til Sundby Idrætspark og møde Fremad Amager. Heller ikke
her var der nogen tvivl om resultatet – vejlenserne vandt kampen hele 5-0. VB’s topscorer Lasse Gude scorede hattrick, mens de
to andre mål blev scoret af Søren Balsgaard
og Andreas Schousboe. Michael Thor stod en
stor kamp og blev kampens spiller.

Jyllandsseriens træner John Andersen og Jan
Erik Simmelhag stod også i spidsen for U-21
holdet, som imponerende nåede finalen om
det danske mesterskab mod FC Helsingør .

Finalen mod FC Helsingør blev d. 24-06 spillet
i VB Parken foran et stort hjemmepublikum.
FC Helsingør, der mødte med flere spillere
Herrer
Jyllandsserien
Efterår
					fra den nyoprykkede Superligatrup og havde
Christian Lønstrup på linjen, var mere skarpe
Kampe, mål og point
i felterne. Trods en lige kamp vandt sjællænK
V
U
T Score Point
derne på to tidlige mål 2-0 og blev dermed
1 Agerbæk SF/Starup IF
14
8
6
0 29-13
30
danske mestre for U-21.
John Andersen

2
3
4
5
6
7
8

Vejle B
Fredericia fF
Hatting-Torsted Fodbold
Kolding IF
Sædding/G IF
Vejen SF
Horsens Freja

14
14
14
14
14
14
14

8
6
4
4
4
3
2

3
3
6
5
2
4
5

3
5
4
5
8
7
7

34-19
31-29
23-28
27-25
18-22
18-29
18-33

Holdet, der vandt semifinalen på Amager
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27
21
18
17
14
13
11

Men en flot præstation af de unge VB spillere, som også skulle koncentrere sig om
oprykningen til JS.

Der er linet op til præmieoverrækkelse i U-21 turneringen efter finalen mellem VB og Helsingør FC

Oprykning fra serie 4 til 3 fejres

Serie 4
Forår 2017

Serie 3
Efterår

Efter vores fantastiske sæson i serie 5, skulle
vi bygge videre i serie 4 på det gode og store
stykke arbejde, som vi havde lavet. Vores
præstation var da hellere ikke gået ubemærket hen. Mange nye ansigter meldte deres
ankomst, og hurtigt stod det klart, at med
det materiale, der var i VB´s trup 2, skulle vi
gå målrettet efter en oprykning mere.
Vi havde dog på ingen måde regnet med, at
vi ville gå ubesejret igennem som i serie 5,
men faktum var, at med held og dygtighed
gentog vi sidste sæsons bedrift og kunne
igen rykke op i serie 3 med maksimumpoint.
Samarbejdet med vores store trup 1 var også
blevet bedre, og deres succes smittede også
af på vores trup. Stor ros til drengene fra
trup 1, som virkelig har vist stor format og
givet sig max, når de har været med hos os.
De har været med til at ville flytte klubben
og gøre deres til, at niveauafstanden ikke er
blevet alt for stor.
Johnny Jungquist
Herrer Serie 4 - Forår 2017
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Vejle B
Hover IF
Engum UI
FB Fodbold
FC SevenOaks
Vejle Kammeraterne
Holdet Vejle
Vinding SF

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
14
8
7
6
6
5
3
1

U
0
2
2
3
2
1
0
2

T
0
4
5
5
6
8
11
11

Score Point
69-12
42
38-25
26
33-29
23
36-38
21
37-43
20
33-32
16
23-56
9
16-50
5

Sommer er som regel en god ting, men bare
ikke når det gælder fodbold. Dette betyder en meget kort opstart og svære vilkår
at planlægge noget under pga. ferie. Dette
betyder også, at det at finde en stamme til
turneringsstart kan være svært, og med klubbens succes de sidste par sæsoner var der
kommet flere nye spillere til. Vi fik prøvet 18
nye spillere af på tre træningskampe...
For at prøve noget nyt havde vi i VB arrangeret en sommerturnering med fire hold, som
på papiret skulle være tæt på samme niveau
som toppen af serie 3.
Vi vidste godt, at hvis vi skulle rykke op igen,
skulle alt gå op i en højere enhed. Vi var fyldte med selvtillid efter to oprykninger, hvor vi
fjernede al modstand, men vidste også godt,
at der var et stort spring fra serie 4 til serie
3. Da vi målsatte vores forventning til sæsonen, ville vi spille med i toppen, men efter en
hård start med to nederlag skulle vi lige have
hænderne ned og tage arbejdshandskerne
på. Halvvejs i sæsonen lå vi på en andenplads, men så kom skaderne…!
Trup 1 har været hårdt ramt på skadesfronten denne sæson (ni til den sidste kamp), og
det betød, at flere af stamspillerne fra trup 2
var væk fra holdet. Dette kunne mærkes og
ses på spillet. Derfor blev den sidste halvdel
af sæson mere et spørgsmål om at overleve
end at kigge opad.
Heldigvis blev vi i serie 3, og vi fik prøvet rigtig mange spillere af - 43 af slagsen faktisk!
Det bliver spændende af følge udviklingen i
VB de næste par sæsoner både for elite og
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Målsætningen var en middel placering, men
holdet lå længe med i oprykningskampen til
serie 4. Stabiliteten blev desværre en afgørende faktor for, at vi ikke kunne fejre tre
Johnny Jungquist
					oprykninger i foråret.
Med en trup 3 var der nu masser af spilletid
					
Herrer
Serie 3 - Efterår 2017
til de spillere, som var oversiddere fra både
		
Kampe, mål og point
U-19 og trup 2, og lige som året før kunne
man mærke det gode samarbejdet mellem
K
V
U
T Score Point
U-19 og senior.
1 Hover IF
14 12
1
1 42-14
37
amatør, for det er en klub, som skal være
med, hvor det er sjovt.

2
3
4
5
6
7
8

Fredericia KFUM
Vinding SF
Fredericia fF
Erritsø GIF
Vejle B
Juelsminde IF/SS Skjold
Skibet IF

Serie 5
Forår

14
14
14
14
14
14
14

7
6
6
5
5
4
3

2
4
1
3
2
1
2

5
4
7
6
7
9
9

42-24
40-34
30-30
30-35
29-45
24-44
30-41

23
22
19
18
17
13
11

Med oprykninger til hhv. serie 1 og serie 4 for
trup 1 og trup 2 betød det stigende interesse
for at prøve sig af i VB. Dette betød, at VB for
første gang i lang tid kunne være repræsenteret med tre hold i seniorafdelingen.
Troels Hausnap Hansen, tidligere ungdomstræner i VB, blev ansat til at indgå i trænerteamet og varetage trup 3.

Johnny Jungquist

Herrer Serie 5 - Forår 2017
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle FC
Gauerslund IF
Vejle B
DTF, Vejle
Hover IF
Vejle Kammeraterne

K
8
8
8
8
8
14

V
6
6
2
1
1
5

U
1
1
1
3
2
1

T
1
1
5
4
5
8

Score Point
33-10
19
26-12
19
21-26
7
23-36
6
15-34
5
33-32
16

Serie 3
Bagest fra venstre: Martin Pedersen, Makenga Kalala, Mikkel Damgaard, Jesper Hansen, Frederik Kallesøe,
Kasper Kjær, Martin Köllner
Forrest fra venstre: Ozhan Samed, Patrick Senger, Benjamin Søggard, Frederik Kjær, Alexander Plagborg, Ying
Ying

90

Trænerne Johnny Jungquist og Henrik Fruergaard

Serie 5
Efterår

2017 var året, hvor VB genoplivede et 3. hold
hos herresenior Det har været et fyldt med
op- og nedture på banen, men altid højt
humør i omklædningsrummet.
Foråret var ikke under min ledelse, så om det
vil jeg kun sige, at det blev til 7 point i holdets 8 kampe.
Efteråret startede i Givskud, hvor vi skulle
møde FC GOG. Vi kom fornuftigt fra start
med et 0-0 resultat, som med lidt skarphed

i afslutningsspillet kunne/burde have givet
os en sejr. Sådan blev det ikke, men man gik
med en følelse, at der var mere i holdet.
Ugen efter havde vi udfordringer med at få
sat et hold til udekampen mod de senere
oprykkere fra Lindved. Grundet kampstart
kl 11.00 en lørdag formiddag i august var vi
nødsaget til kun at stille med 11 mand. Det
resulterede i et nederlag på 8-3, men man
kan kun rose de fremmødte for deres fight
og gode humør trods de svære betingelser.
Vi kom hurtigt bagud 2-0, men fik kæmpet
os tilbage og kom foran 3-2. Desværre udlig-

Serie 5 med mere
Bagest fra venstre: Træner serie 3 Johnny Jungquist, Jonas Larsen, Naser Omani, Saudi Bubalo, Kenni Jensen, Allan Lauritsen, træner serie 5 Henrik Fruergaard, holdleder serie 3 Rene Vad
Forrest fra venstre: Daniel Cole, Andreas Østergaard, Valdemar Lind, Patrick Gude, Mikkel Damgaard,
Michael Habekost
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nede Lindved inden pausen, og så slap kræfterne op i 2. halvleg.
Ugen efter ramte vi sæsonens lavpunkt. Vi
tabte 4-6 til Jelling og gav dem dermed sæsonens eneste point. Vi lader det gå ind under
betegnelsen ”kollektiv offday”. Det skal dog
siges, at vores normale venstre back, Kenni
Borup Jensen, fik chancen i angrebet, og han
kvitterede med et hattrick, og så er der vist
ikke mere at sige om den kamp.
Runden efter gik turen til Hover Stadion,
hvor vi fik sæsonens første sejr. Vi spillede en
flot kamp, hvor vi holdt fast i bolden og fik
dem kørt trætte, og i 2. halvleg fik vi udbytte
af vores overtag og vandt kampen med 5-0.
Det var startskuddet til nogle resultatmæssigt og bestemt også spillemæssigt gode
uger. Vi mødte ugen efter rækkens tophold
fra Grejsdalen i VB Parken, og de blev sendt
hjem med en sæk på 6-1. En stor holdpræstation, hvor alle mand spillede fremragende.
Runden efter var det FC GOG’s tur til at komme til VB Parken, og de fik samme behandling og blev sendt hjem til Givskud med 8-2
nederlag. Igen en fremragende holdpræstation, hvor alt gik op i en højere enhed.
Så kom turen til Lindved, og her havde vi
noget at revanchere. Vi vandt kampen 4-1,
på fire mål af Alex Lascan, som havde en af
de dage, hvor alt, han rørte ved, gik ind. Vi
havde spillet os tilbage i kampen om oprykning, og da Jelling ugen efter meldte afbud
til returkampen, var det pludselig ikke umu-

Havnegade 13 . 7100 Vejle
Telefon 75 82 34 31
– specialforretning med det store
udvalg i polyetherskum og stoffer.
På gensyn hos Idea Skum!
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ligt. Det krævede dog sejre i sæsonens sidste
2 kampe, mod henholdsvis Hover og Grejsdalen. Desværre ramlede vi ind i mange skader på klubbens 1. og 2. hold, hvilket gjorde,
at vi måtte afgive spillere opad, men vi fik
dog sat et godt hold på banen mod Hover.
Desværre kunne vi ikke få sparket bolden i
kassen, og det endte med 0-0, og dermed var
chancen for oprykning minimal.
Ugen efter var vi desværre nødsaget til at
melde afbud til sæsonens sidste kamp mod
Grejsdalen, pga. for mange afbud og skader
i truppen. Alt i alt blev det 17 point i 10 kampe, hvilket er godkendt, omstændighederne
taget i betragtning. Vi var rækkens bedste
hold, når vi havde alle mand klar, og det tegner godt for fremtiden.
Henrik F. Hansen
træner serie 5

Herrer Serie 5 - Efterår 2017
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Lindved GF
Grejs-Dalen IK
Vejle B
Hover IF
FC GOG (2)
Jelling fS

K
10
10
10
10
10
10

V
8
7
5
3
3
1

U
0
1
2
2
1
0

T
2
2
3
5
6
9

Score Point
53-16
24
23-12
22
33-21
17
13-27
11
25-41
10
8-38
3

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk

Oldboys - Veteraner
Veteraner - DGI Senior Old Boys

Igen i år var tingene, som de plejer at være:
Vi vandt både i foråret og i efteråret!!!
Og i år endda uden et eneste nederlag!
Men som noget nyt havde DGI i efteråret delt
Superligaen op i en nord- og en sydpulje.
Vi vandt nordpuljen og fik overtalt DGI til, at
vi fik hjemmebane i finalen mod vinderen af
syd, VV United (Vamdrup/Vejen). Så der blev
gjort klar til den store finale lørdag den 7/10
2017.
Vi har aldrig haft problemer med Vamdrup/
Vejen. Da der i foråret kun var én pulje, mødte vi dem i en rigtig god kamp i Vamdrup,
hvor vi, trods en vis jævnbyrdighed, slog dem
med hele 5–0.
Men i finalen fik vi aldrig tingene til at gå,
som de plejer, og det endte i en tæt kamp
med et nederlag på 0–2. Rigtig ærgerligt og
kun vores egen skyld, men sådan er fodbold
jo også. Niels Ejnar Gammelgaard blev trods
alt kåret til finalens bedste spiller. Så lidt var
der at hygge om, da vi efter kampen nød
smørrebrød og hinandens selskab i VB Parken.
Så nu røg vores rekord, da vi skal tilbage til
2014, hvor vi senest tabte en kamp i VB Parken.
Men så er der jo god grund til at starte på en
ny rekordserie…
Vort ikon af en holdleder, Robert Torntoft,
har igen fået så meget styr på synet, at han
stort set kun har misset kampe, når han har
været forhindret af møder. Og Robert har
haft fast siddeplads på bænken eller placeret
på medicintasken, når der ikke var en bænk.
Og kun en enkelt gang er han blevet blæst
omkuld…
Tak til Robert og til alle spillere for en god og
flot sæson – jeg håber, at alle og gerne flere
er klar til næste år, hvor vi så starter på en
frisk rekordopbygning.
Peter Fruergaard Hansen

Superliga +40 - Senior Old Boys (+40) 11 - Mand Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Vejle B.
VV United (Vamdrup & Vejen)
Fredericia ff
Gauerslund IF OB
Bredballe IF
FB Fodbold 1

K
10
10
10
10
10
10

V
5
5
5
4
3
1

U
5
1
1
4
3
0

T
0
4
4
2
4
9

Score Point
20-8
20
15-14
16
18-16
16
19-12
16
19-21
12
5-25
3

Senior Old Boys (+40) 11 - Mand Superliga Nord Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vejle B.
Hover IF
Gauerslund IF OB
Skibet IF
Fredericia ff
Bredballe IF
GGIF - fodbold
Vejle Kammerater
FB Fodbold 1

K
8
8
7
8
7
8
8
8
8

V
4
3
4
3
2
3
2
2
0

U
4
4
0
3
5
2
4
2
0

T
0
1
3
2
0
3
2
4
8

Score Point
17-9
16
18-14
13
21-15
12
18-17
12
12-6
11
16-14
11
15-14
10
10-14
8
0-24
0

DGI P1 - Senior old boys (+40)
7-mands

2017 var en fin sæson for 7-mands oldboys
+40. Foråret var især godt. Et godt sammenspillet hold med mange dygtige individualister gjorde, at vi endte på en 2. plads i
puljen. Vi tabte kun til Vinding 1-2 efter en
lige og tæt kamp. Og så kunne vi for øvrigt
ikke stille hold i Kolding til en enkelt kamp,
men dette havde dog ikke nogen indflydelse
på slutstillingen. Det vigtigste var vores 4-1
sejr over ærkerivalerne fra Bredballe. Et lunt
forår.
I efterårssæsonen blev vi desværre ramt af
en del skader fra stamspillerne, bl.a. mente
Peter Langkjær, at det gamle knæ skulle en
tur på operationsbordet. Vi håber at se ham
igen i 2018 mellem stængerne og oppe på
stængerne igen. Vi måtte nøjes med 3. pladsen i efteråret, selvom Carlo stod formidabelt
mod især Vinding i sidste kamp, dog uden
det kunne forhindre, at de vandt, hvilket de
så også gjorde over alle andre hold i puljen
– igen. Og værst var det, da Bredballe havde
hentet den gamle VB’er Ugur ind til kamp på
en fri transfer, og han sænkede os med 4 mål
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i efterårets ærkerival-lokalbrag. Ærgerligt,
men fortjent nok. Et mindre lunt efterår.
Tak til alle, der har deltaget og hjulpet til på
holdet. Jeg håber på en ny god sæson i 2018.
Forza VB!
Niels Ole Præstbro

Stilling Senior Old Boys (+40) 7-Mand Efterår 2017
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7

Vinding Sf 2
Bredballe IF 1
VB
GGIF - fodbold
Erritsø GIF
Ø. Starup-V. Neb
Vinding SF 1

K
6
6
6
6
6
7
6

V
6
5
4
2
2
1
0

U
0
0
0
1
1
0
0

T
0
1
2
3
3
6
6

Score Point
33-9
18
21-11
15
14-13
12
21-21
7
9-12
7
11-36
3
8-22
0

Uden de to dommere Carsten Sko og Gert
Roland havde vi ikke kunnet spille på vores
hjemmebane i VB Parken.
PS. Der er træning for alle interesserede i
aldersgruppen 20 til 99 år hver søndag kl.
10:00 i VB Parken. Så har nogen lyst, er det
bare at møde op.
Søren Kromann
+50 Stævneform 29.8+5.9+ Finalestævne 12.9 Pulje 1 Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4

K
6
6
6
6

Hover IF
Bredballe IF 1
VB
Bredballe IF 2

V
3
1
2
2

U
3
2
1
2

T
0
3
3
2

7-mands +50

+50 7-mands har i 2017 deltaget i DGI turneringen. Her var 16 hold med. Det startede
som en pulje, hvor vi spillede alle mod alle.
Her sluttede vi som nr.1
Efter det blev vi delt op efter, hvilken placering vi sluttede på i indledende spil. Pulje 1
hold 1-8 og pulje 2 hold 9-16.
Vi var ude at spille 15 gange og sluttede
som nr. 3. Én plads tilbage i forhold til sidste
sæson. Vi fik dog sluttet godt af med to sejre
over Bredballe-holdene.
Hvis man analyserer lidt på sæsonen, kan
man kun komme frem til, at med en minimal
større trup og lidt større vilje i nogle få situationer, ja, så var vi blevet nr. 1 igen…
I alt benyttede vi 18 spillere. Ole D var den
eneste, der var med alle gange. Peter V blev
topscorer med 12 mål.
Der skal lyde en stor tak for opbakningen til
og omkring holdet.

KJELD DREJER

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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Score Point
24-5
20
16-9
11
24-14
10
12-10
8

Oldboys +40 11-mands
Bagest fra venstre: Søren Thomasen, Jeppe Østerby, Gert Eg, Jørgen Thychosen, Søren Jensen, Carlo Rasmussen, Peter Hansen, Robert Torntoft
Forrest fra venstre: Torben Kristensen, Brian Christensen, Jens Henrik Pedersen, Kent Mikkelsen, Etienne
Ebel, Jakob Thygesen, Johnny Madsen, Lars Fuglsang

Oldboys +40 syvmands
Bagest fra venstre: Lars Tørslev, Mirel Eldzana Salkicevic, Niels Ole Præstbro, Kenni Rudolph Olsen
Forrest fra venstre: Ole Dregaard Hjeresen Jensen, Carlo Andersen, Etienne Ebel, Daniel Bank
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Oldboys +50
Bagest fra venstre: Lars Fuglsang, Benny Gylling, Peter Vanting, Søren Holst, Carsten Andersen
Forrest fra venstre: Jesper Saxgren, Ole Olesen, Ole Dregaard, Lars Kjeldsen

Oldboys-bestyrelsen:
Fra venstre: Peter Fruergaard Hansen, Søren Kromann, Hans Jørgen Lund, Robert Torntoft (formand), Leif
Jakobsen, Gert Roland og Jesper Hansen.
Robert er inde i sit 60. år som leder i VB.
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Future Vejle afløser KUV
Vi har mødt VB’s Talentchef Steen Thychosen
til en snak om de nye tiltag på talentudviklingsområdet.
”KUV var måske kørt en lille smule død,” fortæller Steen Thychosen. ”Vi kunne mærke, vi
måske begyndte at miste lidt tillid hos vore
samarbejdsklubber, hvorfor vi besluttede at
restarte ideen. Det er blevet til Future Vejle,
som for alvor løbes i gang efter nytår. Alt det
bedste omkring KUV bliver ført med over, og
vore samarbejdspartnere bliver inddraget og
opfordret til at bidrage med ideer. I overgangsperioden her i efteråret, hvor KUV blev
udfaset efter forårssæsonen, har vi holdt
kontakten kørende med klubberne bl.a. ved
at invitere til 1. divisionskampe på Stadion.”
Thychosen fortæller, at Future Vejle er fokuseret på aldersgrupperne U-10 til U-12, dvs.
pt årgangene 2006, 2007 og 2008. ”Det er
tidligt, men det er et led i DBU’s strategi, at
talenterne skal spottes tidligt.”
Der bliver centre i VB Parken, Egtved og
Hedensted, hvor i alt ca. 180 spillere tilbydes
ekstra talenttræning.
Missionen for Future Vejle er.
*At hæve det generelle niveau i alle klubber
*At få så mange som muligt til at spille fodbold
*At fastholde så mange spillere som muligt
i klubberne
*At de største talenter kommer til at spille på
højeste niveau i Vejle Boldklub
Steen Thychosen kan også berette om det
nye DBU Topcenter, som VB er tildelt fra årsskiftet.
”Det er et center for de største talenter i
regionen i alderen U-10 til U-12. 16 drenge
pr. årgang vil her blive tilbudt 40-45 årlige
træningspas, samtidig med, at de forbliver
medlemmer i egen klub,” fortæller talentchefen.
”Vi skal stille en fodboldfaglig person på
halv tid til rådighed samt en koordinator.”

område. Vi er tilfredse med vores talentarbejde, og vi ligger vel i niveau som en slags
sub-top med et stærkt miljø, men med plads
til forbedring. Vi har fx ikke de seneste sekssyv år haft nævneværdige resultater med
vort U-19 hold. Vi har vort scouting-system,
VIES og Campus som nogle af vore stærke
punkter, men det er klart, at vi med en evt.
oprykning til Superligaen ville få en anderledes tiltrækningskraft, så det er selvfølgelig et
mål sammen med bevarelse af vore licenser.
På sigt vil vi gerne have alle vore bedste ungdomshold fra U-13 og op i de højst rangerede rækker,” fastslår Steen Thychosen.
Dette kræver dygtige trænere, og alle trænere på førsteholdene i U-13 og op skal således
have A-licens. Jacob Thychosen, Anders Bo
Mikkelsen og Anders Paulin har fået A-licens
i år, Steffen Kielstrup og Thomas Graabæk
får det næste år.
”Alt i alt må vi sige, der er fornuftig grøde
i vejlensisk talentfodbold, ” slutter en fortrøstningsfuld talentchef, Steen Thychosen.
Ole Kristensen

VB har i øjeblikket 26 partnerklubber. ”Det
er i denne fase, hvor vi skal løbe nogle ting
i gang, et passende antal,” vurderer Thychosen. ”Men på sigt vil da gerne have flere. En
klub som FCM er dog en hård konkurrent,
som strækker sine fangarme langt ned i vores
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7 studenter i VB-trøjer

I Vejle Boldklub-regi udgør vore talenters
fodboldmæssige færdigheder kun en mindre del af klubbens talentudvikling. Iblandt
mange andre kompetencer for udvikling er
de skolemæssige. Fra 7. til 9. klasse, henover
Vejle Idrætsefterskole og sluttelig med afsæt
i studentereksamen sikrer man sig, at klubbens talenter også efter perioden med ungdomsfodbold er klædt på til diverse efteruddannelser.
At færdiggøre sin uddannelse for sluttelig at
kunne fejre sin eksamen er et resultat af ikke
blot ihærdigt arbejde, men også en honorering af evner udi planlægning. Lektioner,
eksaminer og studieture har skullet planlægges med træningspas, kampe, træningslejre
og måske endda udtagelser til landshold.

Og selvom Campus Vejle og Vejle Boldklub i
godt samarbejde har skabt rammerne, så er
det spilleren selv, som har udfyldt rammerne
og fået hverdagen til at fungere.
Derfor skal der fra Vejle Boldklub lyde et
stort tillykke til årets seks studenter fra Campus Vejle, samt den ene fra Haderslev Handelsskole. På billedet ses fra venstre Nikolaj
Primdal, Campus Vejle - studenterne Jeppe
Mogensen, Jonas Erngaard, Christian Kudsk,
Jonas Jakobsen, Rasmus Fink Hansen, Christian Kold, Henrik Jacobsen, Vejle Boldklub,
samt Ruben Krog, Campus Vejle. Student
Rasmus Henriksen, Haderslev Handelsskole,
var fraværende, da billedet blev taget.
Henrik Jacobsen

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-19 Drenge
U19 drenge Liga

Vejle Boldklub U19-hold i den landsdækkende liga har haft et svært kalenderår 2017.
Forårssæsonens start var godkendt, og der
blev hentet flere points, men afslutningen
på foråret bød på mange nederlag, og efterårssæsonen var med enkelte udtagelser også
en skuffelse for VB’erne, der holder jul i bunden af ligaen. Den 27. november kom det
frem, at holdets træner, Claus Troelsen, pr. 1.
januar stopper, da han har fået nyt job som
talentchef i AC Horsens. I skrivende stund er
der ikke udpeget en ny træner for klubbens
ældste eliteungdomshold.

U19 Liga forår

Som optakt til forårssæsonen spillede Vejle
Boldklub tre træningskampe i årets første
måneder. Den første modstander var tyske
FC St. Pauli lørdag den 21. januar i Hamborg.
Det blev en god første test for U19 Ligaspillerne, der opnåede 1-1 mod tyskerne på
træningsanlægget i midtbyen. FC St. Paulis
U19 Ligahold spiller i den tyske Bundesliga,
men VB’erne bød dem godt op til dans. Jonas
Andersen stangede et hjørnespark ind kort
efter pausen, men Christian Viet udlignede
kort efter til slutresultatet. VB havde prøvespilleren Rasmus Henriksen med, og han dannede et solidt forsvar med Kasper Nøhr og
Casper Bruhn.
Ugen efter var der mere opløftende for U19
Ligaholdet, da Esbjerg blev slået 3-2 i Vestjylland. Målene scoret af Jes Broby, Alvaro
Verwey og André Sanz. I den sidste træningskamp op til sæsonstarten tabte vejlenserne
hele 5-1 til Marienlyst fra 2. division. Efter 5-0
ved pausen reducerede Nikolaj Lebæk efter
pausen. Det klare nederlag kunne ikke skjule
en tilfredsstillende opstart for cheftræner
Claus Troelsen og spillerne, der gik ind til
halvsæsonen med oprejst pande.
I vinterpausen var der sket både til- og
afgange i spillertruppen. Målmanden Jakob
”Yankie” Henriksen (1997) fik ikke forlænget
med førsteholdet og skiftede til Næsby, Sheka Fofanah (1998) fik ophævet kontrakten
og fortsatte i tjekkisk fodbold, målmanden
Rasmus Glintborg (1998) rejste til SønderjyskE, og Rune Hansen stoppede i VB. I stedet
kom Rasmus Henriksen (1998) tilbage til VB
efter et par år i SønderjyskE, David Müller
(1998) fra AC Horsens gav bredde i angrebet,

Adam Andersen (1999) kom fra Give Fremads serie 2 hold, og endelig kom surinameren Alvaro Verwey til fra hjemlandets S.V.
Walking Boyz Company. Den 18-årige kantspiller trænede dels med A-truppen og U19
Ligaholdet. Desuden kom Frederik Nørgaard
(1999) og Tobias Utoft mere med omkring
ligaholdet i opstarten, ligesom angriberen
Jonas Andersen (1999) blev en overraskende
forstærkning. Andersen havde snust til ligafodbold i de sidste kampe før jul.
Som følge af det hårde danske vintervejr
blev forårspremieren mod OB flyttet fra VB
Parken til Balle kunstgræsbane. Kampen blev
spillet den 25. februar og blev et meget godt
billede på sæsonen. Lige ved og næsten. OB
tog føringen ved pausen, men Sebastian
Bruhn udlignede med et sjældent hovedstød
mod slutningen. En scoring af Mads Jørgensen på straffespark blev skæbnesvangert
mod fynboerne, og VB tabte – igen.
I spillerunden efter kom der point på kontoen. Det blev 4-4 i udekampen mod Lyngby
efter en flot offensiv kamp af VB. Sebastian
Bruhn, Christian Kold, Arbnor Mucolli og
Jonas Andersen scorede for VB. Lyngby førte
4-2 efter 73 minutter, men på en fin afslutning fik VB sikret et point.
- Jeg er meget tilfreds efter kampen. Selvom
vi kunne have snydt dem til sidst, så må vi
stille os tilfredse med 4-4. Vi skal lære af den
måde, de scorer på, og tidspunkterne, men
ellers var der mange positive ting. Kanterne
kan vi godt være bedre til at iscenesætte 2:1
og 1:1, da vi har for få af de situationer, sagde Claus Troelsen, U19 Ligatræner i VB efter
kampen til klubbens hjemmeside.
Resultatet blev ikke fulgt op i den følgende
uge, men præstationen var lige så god i
hjemmekampen mod AaB, der endte med et
nederlag på 2-1. Nikolaj Lebæk reducerede
på frispark midt i 2. halvleg, og VB pressede
på for en udligning, men det blev ikke til
mere.
Lørdag den 18. marts kom den forløsende
sejr til U19 Ligaholdet – den først siden
august. I Farum Park mod FC Nordsjælland
vandt VB 2-1. Jonas Andersen scorede til 1-0,
mens Nikolaj Lebæk øgede til 2-0 på straffe.
Mod slutningen reddede VB-målmand Frederik Nørgaard et straffe, men på en lignende
chance reducerede FCN i overtiden til slutresultatet.
Præstationen og resultatet skule følges op i
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negativsiden blev Jes Broby udskiftet tidligt
med det, der viste sig at være en alvorlig
knæskade, og backen kom ikke i kamp mere
i 2017.

U19 spillerne jubler efter den første sejr i mere end
7 måneder. Det bliver 2-1 mod FC Nordsjælland i
Farum

hjemmekampen mod FC Midtjylland ugen
efter. Men det notoriske tophold i rækken
var for stor en mundfuld og vandt klart 3-0
over VB efter 0-0 ved pausen. Christian Kudsk
havde en sjælden optræden med U19 holdet,
men kunne ikke gøre hverken fra eller til. På

Fire points i de sidste syv kampe
Mens begyndelsen på forårsturneringen var
positiv for VB, så blev de sidste syv kampe
ikke på samme måde opløftende for vejlenserne. Det begyndte fint med en sejr på
2-1 over Randers FC i VB Parken den 1. april,
men sejren blev også sæsonens fjerde og sidste. Jonas Andersen viste igen opadgående
formkurve og scorede til 1-0, inden et randrusiansk selvmål øgede føring. Gæsterne fik
reduceret, men kom ikke nærmere point.
Fredag den 7. april løb VB ind i en alvorlig
øretæve i udekampen mod FC København på
Frederiksberg. VB var godt med i begyndelsen, men alligevel nede 3-1 ved pausen. Det
hele endte med en sejr på 7-2 til FC København. Nikolaj Lebæk og Sebastian Bruhn stod
for vejlensernes scoringer – begge på straffespark. I kampen var der sæsonens eneste
optræden på ligaholdet for Chen Zirong.
Den kinesiske målmand kunne dog ikke gøre
noget ved målene mod overmagten. Lørdag
den 22. april mødte VB de senere U19 Dan-

Holdbillede U-19 Liga:
Bagest fra venstre: Kasper Poulsgaard, André Sanz, Thais Damgaard Nielsen, Kasper Nøhr, Søren Mortensen, Sebastian Bruhn, Louie Jacobsen og Claus Troelsen (cheftræner)
Midterst fra venstre: Kenneth Ravnborg (assistenttræner), Christian Hechmann, Emil »Agger« Nielsen,
Lucas From, Nikolaj Lebæk, Oliver Østergaard Pedersen (skiftet til Varde), Jonas Andersen, Rami Ayman,
Jes Broby og Søren Lykke (A+ træner)
Forrest fra venstre: Lundrim Hetemi, Tobias Utoft, Mathias Præst, Mathias Peguero Sanchez Eriksen, Jonas
Rejsenhus, Kasper Døhr Thychosen, Kasper Christoffersen og Daniel Møller Berg Fraværende: Toivo Vadum
(målmandstræner) og Torben Nielsen (holdleder)
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marksmestre Esbjerg fB på udebane. EfB var
for stærke og tog en sejr på 1-0 over VB, der
gav ligadebut til angriberen David Müller og
U17 Ligaholdets Kasper Christoffersen.
Ugen efter var der dømt bundbrag mellem
VB og AGF i ligaen. AGF var det eneste hold
i tabellen med færre point end VB, og med
en sejr kunne vejlenserne endegyldigt lægge
AGF’erne bag sig inden de sidste spillerunder.
Kampen blev på ny en skuffelse for VB’erne,
der smed to points efter pausen. Formstærke
Jonas Andersen scorede til 1-0 og 2-0 i første
halvleg. Begge mål scoret i feltet efter fine
oplæg fra holdkammeraterne. VB fik chance
for at lukke på forårssæsonens femte straffespark efter sidebyttet, men Nikolaj Lebæk
brændte, og det åbnede kampen op. AGF
reducerede i det 65. minut og udlignede fire
minutter senere i en hektisk ligakamp mellem to hold, der havde så mange nederlag
i bagagen.
- Overordnet så skulle vi have vundet den her
fodboldkamp. Længere er den ikke. Men jeg
er også todelt, når jeg står her bagefter og
skal evaluere hele kampen. AGF presser godt
til sidst og kan snuppe det hele, men vi er
bedst i den første time og skal lukke kampen.
Men sådan er fodbold, og det skal vi lære af,
sagde cheftræner Claus Troelsen efter kampen til klubbens hjemmeside.
Sæsonens sidste tre kampe var alle på udebane og resulterede alle tre i klare nederlag. Det første i Brøndby den 7. maj, hvor
VB til tider var godt med, men også lavede
for mange fejl. Brøndby vandt 3-1, og igen
var det Jonas Andersen, der var på pletten.
Angriberen reducerede til sidst med et godt
mål i feltet. I kampen var der ligadebut til
Lundrim Hetemi og Louie Jacobsen fra klubbens U17 Ligahold. Mod FC Midtjylland to
uger senere tabte VB 3-1 efter en god præstation. Jonas Andersen headede en dødbold ind til 1-1, men midtjyderne scorede to
gange efter pausen og tog sejren. Sæsonens
sidste kamp blev en skuffelse for vejlenserne.
På udebane mod Silkeborg tabte VB 5-1. Silkeborg scorede fire mål på 14 minutter midt
i kampen, og det kom VB’er sig aldrig over.
Reduceringsmålet til 4-1 satte Arbnor Mucolli ind.
Udskiftninger i truppen i sommerpausen
Spillertruppen gennemgik flere rokeringer
i den to måneder lange sommerpause. Arbnor Mucolli og Jonas Andersen havde et år
tilbage på U19 Ligaholdet, men blev begge
rykket op i klubbens A-trup i det omfang,
det kunne passe med deres skole. Det samme gjaldt Kasper Nøhr og Sebastian Bruhn,
der er et år ældre. Begge spillere kunne dog

optræde på en dispensation på U19 Ligaholdet, og det gjorde de regelmæssigt i hele
efterårssæsonen.
Følgende spillere fra årgang 1998 forlod
klubben som seniorspillere: Rasmus Henriksen (Ringkøbing IF, 2. division), Jeppe Mogensen, Rasmus Fink Hansen (Middelfart G&BK,
2. division), David Müller, Gleb Lubin, Christian Kold (Herning Fremad, Jyllandsserien),
Jonas Erngaard (VB, Jyllandsserie) og Jonas
Jakobsen. Et par af 1999’erne skiftede også
væk fra VB i det sidste år som ungdomsspillere. Det var Adam Andersen, Alvaro Verwey,
Jesper Sørensen, Oliver Østergaard Pedersen, Frederik Nørgaard (AC Horsens, U19) og
Mathias Eriksen (Middelfart G&BK, 2. division). Der var tilgang af Søren Mortensen, der
kom tilbage til VB efter et år i OB. Derudover
rykkede årgang 2000 op på U19 Ligaholdet
og det var en talentfuld årgang, som man i
klubben havde store forventninger til. I løbet
af sæsonen 2016-17 havde flere af disse spillere været oppe at spille enkelte kampe med
U19-Ligaholdet.
Flere af VB’s U19 Ligaspillere var i sommeropstarten med ved NordicBet Liga holdets
opstartstræning, hvor de supplerede spillerne i A-truppen. Flere af dem indgik også
i træningskampene for A-holdet i sommeropstarten og debuterede på divisionsholdet
i DBU Pokalkampene mod Allesø GF og Jammerbugt FC kort inde i den nye sæson.
U19 Drenge Ligaen 2016/17
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

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

V
16
16
14
10
9
9
8
8
6
6
4

U
4
3
4
5
3
3
3
3
7
4
3

T
2
3
4
7
10
10
11
11
9
12
15

Score Point
63-27
52
54-26
51
52-24
46
48-41
35
41-43
30
29-38
30
42-46
27
40-45
27
29-41
25
39-50
22
28-60
15

U19 Liga efterår

Efterårssæsonen blev ikke nogen god halvsæson for klubbens U19 Ligahold i den landsdækkende række. Holdet spillede til tider
fin fodbold og var med i kampene, men alt
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for mange gange blev holdets manglende
kynisme i begge ender af banen udstillet.
Sæsonen begyndte lørdag den 12. august på
Fredensvang mod AGF. Kampen var så langt
fra den værste, vejlenserne spillede i halvsæsonen, men igen tabte holdet. Der var chancer til VB undervejs, men det mål, Kasper
Lunding scorede for AGF i det 78. minut, blev
også kampens eneste.
– I min optik, havde uafgjort været et retvisende billede af kampen. Det var længe en
åben kamp, og min følelse under kampen er,
at vi skulle have haft to straffespark. Kasper
Nøhr før pausen og Sebastian Bruhn i anden
halvleg. Fair nok, dommeren er af en anden
opfattelse, men sådan så vi det fra bænken.
Vi skal fortsat bygge på den defensive organisation, da AGF kommer til for mange muligheder. I den modsatte ende, så skal vi være
kyniske, når chancerne byder sig. Det var mit
kritikpunkt til spillerne, at vi skal være bedre
til at slå til, når vi har muligheden. Gør vi ikke
det, så får vi heller ikke point. Men jeg synes,
holdet fik en opløftende premierekamp, og
spillerne var vældig skuffede bagefter. Vi
skal fortsætte det hårde arbejde, for så venter der mange point til vores hold i denne
sæson, sagde Claus Troelsen efter kampen til
klubbens hjemmeside.
Allerede ugen efter venter et opgør mod
OB. VB og OB havde i sæsonen 2016-17 spillet to intense opgør, der var blevet skærpet
af, at et par spillere og træner Kim Engstrøm
forud for sæsonen skiftede fra VB til netop
OB. Kampen mod OB på en glimrende bane
1 i VB Parken blev en delt oplevelse for
VB’erne. Vejlenserne spillede halvsæsonens
måske bedste halvleg og førte 3-0 ved pausen. Målene scoret af Jonas Andersen (2) og
Lucas From. Netop Andersen var en håndfuld
for gæsterne, der ikke kunne holde den store VB-angriber. Som følge af NordicBet Liga
holdets kamp mod Skive dagen efter måtte
cheftræner Claus Troelsen efter en time
udskifte velspillende Kasper Nøhr og målscorer Andersen. På det tidspunkt havde OB
allerede reduceret to gange, og udligningen
faldt fem minutter før tid til 3-3.
– Efter 14 sekunder i anden halvleg får OB
et hjørnespark, og efter 34 sekunder har de
reduceret. Det giver kriller i maven på vores
spillere og bringer usikkerhed med sig. Vi
gav OB en lillefinger, men de tog hele armen.
Jeg var ikke sur og vred på spillerne, da vi
talte sammen bagefter. Men der er ting, vi er
nødt til at lære. Vi skal arbejde på at lukke
kampene, og det kommer vi til at italesætte i
den kommende tid, siger Claus Troelsen, der
erkendte, at VB kunne have stået med nul
102

point efter to kampe.

U19-Ligaholdet vinder 4-1 over Brøndby i VB Parken. Efterårets eneste sejr

I spillerunden efter led VB et nederlag på 5-3
i udekampen på det nye Jysk Park i Silkeborg.
SIF var klart bedst over hele kampen, og der
var aldrig for alvor spænding om udfaldet.
Lucas From, Holger Maaløe (selvmål) og Kasper Christoffersen scorede for VB. Kampen
vil især blive husket for Silkeborgs selvmål
til 4-2 efter 68 minutter. Holger Maaløe vil
flugte bolden med ryggen hjem til målmanden, men overplacerer sit spark fra midten af
banen, så bolden suser i SIF-nettet.
VB fik oprejsning for nederlaget i Silkeborg
i hjemmekampen mod Brøndby ugen efter.
Kampen som helhed blev efterårets bedste for vejlenserne og endte med en sejr på
4-1. Jonas Andersen (2), Lucas From og Rami
Ayman scorede i det, der til tider var en flot
opvisning af U19 Ligaholdet. Jonas Andersen
dominerede i luftrummet foran Brøndbymålet, og ham kunne gæsterne ikke tøjle.
– Der er mange, der peaker. Jonas Andersen
ligger på toppen, og han skraber mange bolde til sig, som vi ellers ikke ville have fået.
Jonas scorer igen, og han er en evig trussel.
Kasper Nøhr vinder mange dueller midt på
banen og er god i presset. Når vi har Nøhr på
central midt, så er vi bedst. Kasper Poulsgaard er stærk i bagkæden, og Lucas From bliver bedre og bedre. From befinder sig godt
på 10’er positionen og scorede for tredje
ligakamp i træk, sagde Claus Troelsen efter
den flotte sejr.
Seks nederlag på stribe
Sejren over Brøndby gav ikke det rygstød til
de efterfølgende kampe, man kunne have
drømt om. Allerede ugen efter tabte holdet
klart til Randers FC på udebane. Cifrene blev
4-1 til Randers efter 3-0 ved pausen. Det var

Jonas Andersen var den helt store spiller for
U19-Ligaholdet i kalenderåret 2017. Angriberen
scorede mange mål og debuterede også på divisionsholdet

igen Jonas Andersen, der scorede for VB, da
han udnyttede et straffespark til at reducere.
Ugen efter tabte VB hjemme i VB Parken til
FC Nordsjælland. FCN var bedst og udnyttede
flere VB-fejl til at vinde med 5-2. Først var det
igen-igen Jonas Andersen, der reducerede til
1-2, inden Kasper Nøhr stod for reduceringen
til 2-4 efter en time.
VB spillede kun to kampe i oktober, og det
blev til to nederlag på udebane. Først den 14.
oktober i Aalborg mod AaB, hvor en udvisning af Kasper Nøhr allerede efter et kvarter
blev afgørende for VB’s muligheder i kam-

pen. Profilen Nøhr blev udvist efter en nødbremse, og AaB scorede til 1-0 på straffesparket. I løbet af første halvleg scorede Wessam
Abou Ali hattrick. Efter pausen blev det også
4-0 og 5-0, inden Jonas Andersen reducerede efter et hjørnespark. Kampen endte 6-1
til AaB. To uger senere i udekampen mod
Esbjerg tabte VB 2-0 (0-0). Sejren var helt fortjent og VB kunne ikke stille noget op mod
et dygtigt EfB-hold. Der var U19 Ligadebut til
U17 Ligaspilleren Magnus Enggaard Hansen
(f. 2001).
Efterårets to sidste kampe, der blev spillet
inden redaktionens slutning, resulterede heller ikke i points til de efterhånden trængte
VB’ere i bunden af rækken. I hjemmekampen mod Lyngby den 18. oktober tabte VB
3-1 efter en jævn præstation. André Sanz
reducerede mod slutningen.
Ugen efter var modstanderen topholdet FC
Midtjylland på banen i Ikast. FCM vandt 4-1,
men bag cifrene gemmer sig en kamp, hvor
VB kunne have taget et eller tre points. Rami
Ayman skaffede VB en føring, da han headede en målmandsripost i nettet. Føringen
holdt helt frem til det 70. minut, hvor FCM
scorede på et flot spark. VB havde chancer
i perioden og spillede frisk til, mens FCM
havde svært ved at nedbryde VB. Værterne
scorede dog yderligere tre mål og endte med
at tage en fortjent sejr over VB.
Mandag den 27. november kom det frem, at
cheftræner Claus Troelsen pr. 1. januar tiltræder som talentchef i AC Horsens.
Kampene mod AGF (9. december) og FC
København (14. december) blev spillet efter
redaktionens slutning.
Lars Christensen

U19 Drenge Ligaen 2017/18 Efterår

K

Kampe, mål og point

Kasper Nøhr spillede både på midtbanen og i forsvaret for U19 holdet i 2017. Her ses han i en træningskamp for divisionsholdet

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

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

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

V
8
6
5
5
5
5
4
4
4
3
1
1

U
3
0
2
2
1
1
2
2
1
1
2
1

T
0
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
8

Score Point
33-14
27
32-16
18
23-14
17
22-18
17
21-19
16
17-20
16
19-24
14
22-31
14
21-20
13
15-18
10
16-29
5
16-34
4
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Alvaro Verwey spillede forårssæsonen på U19-Ligaholdet

Lynhurtige Sebastian Bruhn
udfordrer Nikolaj Lyngø, AaB i
en kamp den 11. marts 2017.
AaB vandt 2-1

Arbnor Mucolli spillede
mange kampe i forårssæsonen, men efter sommerferien blev han rykket op på
divisionsholdet

104

A+ Træneren gør status

Et halvt år er gået, siden jeg overtog posten
som A+ træner i Vejle Boldklub. Det har
været et på mange måder utroligt spændende halvår for vores Akademi og for klubben
generelt. Klubbens 1. hold ligger solidt i NordicBet Ligaen, og så har vores ungdomshold
suppleret A-truppen med spillere til både
kampe og træning.
I skrivende stund har U-17 og U-19 spillet
henholdsvis 12 og 10 kampe i ligaerne. Resultaterne har for begge hold været svingende
og i nogen grad også utilfredsstillende – særligt har U-19 skuffet resultatmæssigt og ligger noget under det pointantal, som vi med
rette kan forvente af denne gruppe spillere.
Til gengæld har vi for begge holds vedkommende præsteret et tilfredsstillende udtryk i
kampene. Vi har faktisk leveret bedre præstationer i mange af kampene, end resultaterne antyder. Samtidig oplever vi stor fremgang individuelt – der er ganske enkelt flere
spillere, der byder ind med kvalitet i vores
kampe. Derfor har vi også en begrundet tro
på, at vi ser frem mod et bedre forår.
Vi har siden sommeropstarten haft vældig
mange af vores spillere omkring træning
med divisionsholdet. Det er væsentligt for
udviklingen af vores dygtige talenter, at de
får træning på seniorniveau. Spillerne får
dermed optimale betingelser for at udvikle
sig, samtidig med at de løbende kan vise sig
frem for trænerteamet omkring 1. holdet.
Det har gjort, at vejen til 1. holdet er blevet
tydelig for alle. De krav og forventninger, der
er til seniorspillere, får de unge mærket på
egen krop, og det understøtter deres udvikling.
Ud over deltagelse i træning, så har vi også
haft en hel del debutanter fra akademiet det
seneste halvår. Vi havde en del med i de to
pokalkampe mod Allesø GF og Jammerbugt
FC, men vi fik også to spillere ind til debut
i NordicBet Ligaen: Jonas Andersen årgang
1999 og så selvfølgelig Thomas Gundelund
årgang 2001. Herudover har vi haft Lundrim
Hetemi med på bænken flere gange.
Vi har mange gode unge spillere i VB’s Akademi, og flere af dem har også gjort sig

bemærket i DBU-sammenhæng. I foråret
havde vi en del spillere med på de danske
ungdomslandshold. Christian Kudsk med
U-19, Lucas From, Arbnor Mucolli og Jonas
Andersen med U-18, Kasper Døhr Thychosen
med U-17 og Thomas Gundelund med U-16.
I efteråret har Jonas Andersen været med
U-19, Thomas Gundelund med U-17, og så
har Peter Ullum været udtaget til det danske U-16 landshold. Vi glæder os over, at DBU
finder interesse for vores spillere og ser frem
til at supplere de danske ungdomslandshold
med flere spillere i det næste års tid.
Vi har i VB en stor talentmasse og med den
spændende udvikling, som klubben gennemgår i denne tid, så har vi rigtig gode muligheder for at løfte vores Akademi op på et
endnu højere niveau – for til syvende og sidst
at levere dygtige unge spillere, der som Christian Kudsk, Agon og Arbnor Mucolli gør sig
gældende på VB’s 1. hold i NordicBet Ligaen
– og forhåbentlig senere hen i Superligaen.
Søren Lykke

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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U-19 drenge 2. div (1998-1999)
11M - forår
Efter en nervepirrende kvalifikation, som
blev afgjort til vores fordel i sidste spillerunde, stod forårets udfordring på en svær 2.
divisions pulje.
Forårssæsonen blev en svingende en af slagsen.
En kamp, som måske viser, hvor svingende
det kunne være, var vores hjemmekamp mod
lokalrivalerne fra Fredericia. Det blev et brag
af et lokalopgør i VB Parken en stærkt blæsende søndag eftermiddag.
Kampen havde bare hele den sum af spænding, intensitet, vildskab, mål, skader, stærk
vind, godt med tilskuere på sidelinjen, som
sådan en kamp skal have.
Det er altid godt med sådan nogle kampe,
hvor vi møde »gamle VB'ere«, venner eller
dem, man har gået /går i skole med. Det
giver bare en helt speciel atmosfære!!
Kampen bliver spændende. Vi starter som
aftalt, ligger højt og giver slet ikke Fredericia-spillerne nogen som helst ro. Vi er over
dem hele tiden og spiller en super flot halvleg, med ægte hattrick af André Sanz - nogle
meget flotte mål. Derudover et mål af Debel,
hvor han opsnapper bolden og afdribler målmanden, samt et kanonmål af OP, hvor han
snyder et par spillere og får den fyret af uden
for feltet.
Sylvester i målet gør det super godt og har
god lyd på. Han kan ikke gøre meget ved
deres mål.
Vores bagkæde står godt, Frederik H er
tændt mod sit gamle hold og spiller en super

Klar til anden halvleg

kamp hele vejen igennem.
Harboe på backen spiller en flot 1. halvleg,
men får det noget sværere efter pausen,
men kæmper godt til det sidste.
Aldin og Art løber som sindssyge og får lukket godt ned.
Emil på kanten er stærk og slår nogle gode
bolde ind.
Desværre må vi allerede efter 36 min. udskifte en skadet Debel, hvilket desværre giver
Fredericia nyt blod på tanden. Ved pausen
står det 5-2.
Vi er godt klar over, at 2. halvleg vil blive
svær - og det bliver den. Fredericia laver to
hurtige mål efter en kæmpe opsang i pausen
fra deres træner.

Holdsamling
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Vi kommer os lige så stille over den chokstart
og kommer mere og mere med i kampen
igen. Vi kommer også til chancer. Lige før
Fredericia udligner til 5-5, har vi tre KÆMPE
chancer.
Det var en hårdt spillet kamp fra begge sider,
og der blev gået til den og tacklet igennem.
Man sad i fødderne på hinanden hele tiden,
men det var ikke nogen grim kamp, og der
blev heller ikke fra dommerens side delt
nogen kort ud.
Det er selvfølgelig ærgerligt efter kampen,
at man smider en 5-2 føring til pausen. Som
træner kan man ikke være tilfreds med det,
men på den anden side vidste vi, vinden ville
få stor betydning. Derfor lå det måske lidt i
kortene, at der ville komme flere mål.
Trods meget svingende resultater skal holdet
have stor ros for at kæmpe med stor holdånd
og med aldrig svigtende tro på tingene.

U-19 Drenge Liga 1 – efterår

Den nye sæson blev lige på og hårdt. Der
blev grundet ferie hos store dele af truppen først samling lige inden sæsonstart, så
mange havde kun nået enkelte træningspas,
inden den første turneringskamp.
Holdet havde lidt udskiftning, men truppen
var blevet suppleret rigtig flot op. Og med en
stor trup med et rigtigt flot niveau blev det
gjort svært for trænerteamet at skulle vælge
spillere fra. Der var blandt spillerne kommet
to dygtige målmænd i form af Alexander
Schytte, der kom retur til VB, og Niels Golbækdal, der kom til klubben gennem vores
samarbejde med VIES. Og ud over vores egen
20 mands trup er vi blevet suppleret med
spillere fra ligaafdelingen.
Således har vi haft ikke færre end fire mål-

U19 Drenge 2. Div (1998-1999) 11M - Forår

Odder IGF
Dalum IF
Viby/AGF
Esbjerg fB
S.f.B.
Vejle B
FC Fredericia
Varde IF
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Kim Hansen og Nicolai Haulrich

U19 Drenge Liga 1 (1999-2000) 11M - Efterår

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

mænd i buret denne sæson.
Sæsonen blev indledt med en hjemme kamp
mod Rødekro/Aabenraa. Den blev tabt 0-3
stik imod det stor spilovertag, som vi havde.
Problemet var, at vi ikke kendte hinanden
godt nok og derfor ikke fik omsat spilovertaget til de store chancer og mål, og omvendt
fik vi at mærke, at man hurtigt ville blive
straffet i denne række.
De første otte kampe blev uden sejre, og det
blev i returopgøret mod selvsamme Rødekro/
Aabenraa, at vendepunktet kom, da vi flot
slog dem 1-0. Det blev en første halvleg, hvor
vi styrede spillet og skulle have lavet mere
end et mål. Anden halvleg blev en nervøs
omgang, da det var blevet lidt af et kompleks at smide vores føringer i de forrige
kampe. Men så var vi pludselig ubesejret i tre
kampe, og vi fik sæsonens første clean sheet.
Derefter gik den vilde jagt ind på at indhente
det tabte i forhold til top 4, hvilket var målet.
Det kom FC Sydvest til at mærke i næste
kamp, hvor de blev sendt hjem med et knusende 6-0 nederlag.
Det var en af dage, man kunne se, hvor højt
niveau vores spillere kunne levere på. Der
blev leveret høj kvalitet hele vejen rundt,
lavet smukke mål, indøvede detaljer efter
dødbolde - alt til stor glæde for hele holdet.
Målet om top 4 blev desværre ikke nået, men
der skal lyde stor ros til alle mand i truppen,
der har vist høj træningsiver samt kampgejst,
selvom der kun var æren at spille for.
Der skal også lyde tak til spillerne fra ligaafdelingen, der er gået flot ind på holdet.
Også et tillykke til vores ”egen” spiller Sujeen, som efter at vores sæson sluttede har
fået debut i en ligakamp mod Lyngby.

Kampe, mål og point

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
10
7
6
5
3
3
3

U
2
0
1
2
3
4
3
3

T
2
4
6
6
6
7
8
8

Score Point
34-18
32
26-12
30
23-23
22
21-22
20
24-30
18
24-32
13
28-31
12
16-28
12

1
2
3
4
5
6
7
8

Dalum IF
Rødekro IF/Aabenraa BK!
Oure Fodbold Akademi
FC Sydvest 05!
FC Fredericia!
Tarup/Paarup IF
Vejle B
FC Sønderborg!

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
6
6
5
5
4
3
3

U
2
4
3
4
3
3
5
2

T
1
4
5
5
6
7
6
9

Score Point
48-18
35
38-33
22
31-27
21
25-33
19
36-37
18
31-38
15
30-37
14
27-43
11

Nordjyske talenter imponerer i VB
Tre nordjyske talenter med en fortid i Hjørring IF er skiftet til Vejle Boldklub via samarbejdspartnerne på uddannelsesdelen VIES og
Campus Vejle. De prøver i øjeblikket talentet
af på ungdomseliteholdene, hvor de imponerer med deres engagement og attitude.
Emil ”Agger” Nielsen spiller på U19 Ligaholdet, mens Marco Kruse og Magnus Bisgaard
Clausen har erobret en plads på VB’s U17
Ligahold.
Hovedparten af de spillere, der gør sig på
Vejle Boldklubs ungdomselitehold, er spillere
fra Vejle, der har spillet mange år i VB eller
i én af Future Vejle samarbejdsklubberne.
Men igennem de sidste år er der kommet
flere talentfulde unge spillere til klubben
gennem samarbejdet med Vejle Idrætsefterskole (VIES) og Campus Vejle, hvor spillerne
kan tage 9. og 10. klasse inden en tre-årig
studentereksamen, sideløbende med at de
træner elitefodbold i Vejle Boldklub. Det
åbner op for, at spillere fra hele landet bliver
aktuelle på de bedste ungdomshold.
Emil Nielsen gik på VIES i skoleåret 2016-17,
hvor han samtidig begyndte at spille på U17
2. divisionsholdet.
- Jeg spillede den første sæson på U17 2.
divisionsholdet, men i vinterpausen kom jeg
mere med ind omkring ligaholdet. Inden
denne sæson blev jeg så tilbudt en plads i
U19 Ligatruppen, som jeg hurtigt takkede ja
til. Det første år i Vejle var meget lærerigt på
og uden for banen, så jeg er meget positiv
omkring det hele. Faciliteterne i VB er bedre,
end jeg er vant til, og jeg udvikler mig. Jeg
havde en drøm om at nærme mig ligaholdene i min tid i VB, men ikke et decideret mål
om det, siger Emil Nielsen.
Han spillede som helt ung i Bindslev/Tversted
IF, men skiftede senere til Hjørring Idrætsforening (HI) i 2013.
- Der var morgentræning i HI, så derfor skiftede jeg ind til Hjørring. Bindslev ligger 20
minutter fra Hjørring, og hele familien flyttede ind til byen, hvor vi bor 500 m fra Hjørring
Stadion. Jeg er kommet på Hjørring Stadion
i mange år og har holdt med FC Hjørring og
siden med Vendsyssel FF, så kampene mod
Vejle er svære. Logoet siger, at jeg skal holde
med VB, men hjertet siger noget andet. Jeg
drømmer om at leve af at kunne spille fodbold, men der er fortsat lang vej. Jeg skal
udvikle mine egenskaber med bolden og min
hurtighed. På kort sigt arbejder jeg på en
kontrakt, og senere vil jeg spille mig i A-trup-

pen i VB, siger 17-årige Emil Nielsen, der ikke
bliver kaldt andet end ”Agger” i VB. Han kan
bruges på venstreback og i centerforsvaret.
16-årige Marco Kruse kom til Vejle Boldklub
denne sommer fra Hjørring IF, da han savnede større sportslige udfordringer.
- Min oplevelse var, at jeg skulle bruge større
udfordringer for at flytte mig som fodboldspiller. Derfor tog jeg kontakt til Vejle Boldklub og Campus Vejle for at høre om mulighederne. Jeg havde de første samtaler med
Søren Lykke (daværende U17 Ligatræner og
nuværende A+ træner, red.) og fik en prøvetræning i stand. Beskeden fra VB derefter
var, at jeg kunne få en plads i truppen og
måtte kæmpe mig til spilletid, siger Marco
Kruse.
Den robuste forsvarsspiller har spillet fast i
hele sæsonen på U17-Ligaholdet, der bider
sig fast i den bedste halvdel af tabellen.
- Det er gået godt. Jeg er overrasket over,
at vi har lavet så fine resultater, og uden
for banen er det spændende at stå på egne
ben. Jeg skal stadig udvikle mig meget som
fodboldspiller. Blive mere rolig og forbedre
mig med bolden. Ellers skal jeg arbejde
videre med min power og mit tempo, som er
styrkerne, siger Marco Kruse, der helst spiller venstre back, men også har fået kampe i
midterforsvaret.
Han er født og opvokset i Svenstrup syd
for Aalborg, men har allerede spillet i flere
nordjyske klubber. Da han begyndte i skole
i Aalborg, startede han fodbolden i Aalborg
Chang, men skiftede i 8. klasse sydpå til
Hobro IK, der var ved at bygge deres ungdomsafdeling op.
- Da det gik i stykker i Hobro med deres ungdomsafdeling, kom der en mulighed i Hjørring IF. Jeg spillede i klubben i sidste sæson
som førsteårs U17 spiller. Jeg tog store skridt
i klubben og er glad for min tid der, men jeg
spillede der kun i én sæson og boede indtil
denne sommer syd for Aalborg. Jeg tager
fodbolden step by step og håber, jeg en
dag kan leve af det. Men lige nu er fokus på
sæsonen i Vejle, og jeg satser på, at vi som
hold kan sætte gode resultater sammen og
blive i den sjove ende af tabellen, siger Marco Kruse.
16-årige Magnus Bisgaard Clausen er 2. årselev på VIES, mens han i den anden sæson
i VB har erobret en plads på klubbens U17
Ligahold.
- Jeg ledte efter en plads på en Idrætsefter109

skole, hvor jeg kunne spille fodbold. I Nordjylland er der en efterskole omkring AaB,
men der kom jeg ikke ind, og i stedet dukkede VIES op. Det har jeg ikke haft grund til
at fortryde, for mine første cirka 1½ år i Vejle
har udviklet mig meget fodboldmæssigt. Jeg
begyndte på 2. holdet, men omkring jul sidste år kom jeg ind omkring ligaholdet. Som
fodboldspiller er jeg blevet mere moden og
har lagt på teknisk. Mine styrker er farten og
fysikken, men jeg skal stadig udvikle mit spil
med bolden. Niveauet i Vejle og i U17 Ligaen
er højt. Det er med til at udvikle mig, at jeg
udfordres blandt de bedste hold i årgangen
hver uge, siger Magnus Bisgaard Clausen, der
i klubben bedst er kendt som ’Terminator’.
Han har boet i Poulstrup 15 km. fra Hjørring i
mange år, hvorfor han begyndte fodboldspillet i Tårs/Ugilt IF som helt ung. Senere rakte
talentet til, at han som U13 spiller skiftede
ind til Hjørring IF.
- Som U13, U14 og U15 spillede jeg i Hjørring. Jeg har ikke været vant at komme til
så meget divisionsfodbold i Hjørring med
Vendsyssel FF, men har dog fulgt med. I de
sidste par år, efter jeg er kommet til Vejle,
interesserer 1. divisionskampene mig mere.
Jeg har det svært med topkampen mellem
VB og Vendsyssel. VB fører rækken lige nu,
men jeg håber, begge klubber kan rykke op
i Superligaen. Det vil være ønskescenariet,
siger Magnus Bisgaard Clausen, der bliver
brugt på højreback.
Talentchef Steen Thychosen: Det er spillere,
med stort engagement
Vejle Boldklubs talentchef Steen Thychosen
kalder klubbens samarbejdspartnere Vejle

Idrætsefterskole og Campus Vejle for en vigtig medspiller, når det kommer til rekrutteringen af spillere, der ikke kommer fra byen
eller klubbens Future Vejle-samarbejdsklubber.
- Det er en god historie med de tre spillere.
De er kommet ind i VB, fordi vi har et rigtig
godt fodboldsamarbejde med Vejle Idrætsefterskole (VIES, red) og Campus Vejle. Vi
scouter på mange spillere i de yngre årgange, men når selvsagt ikke hele vejen rundt.
Derfor er de talentfulde spillere, der melder sig ind på VIES og begynder i VB, gratis
afkast. Det er Kasper Nøhr, der i sommer blev
rykket op i A-truppen, og som i sin tid kom
ind på VIES efter en fodboldpause, vel det
bedste eksempel på. Emil, Magnus og Marco
er spændende spillere, som vi ser frem til at
følge og præge i den kommende tid, siger
Steen Thychosen.
Talentchefen følger klubbens ungdomshold
tæt i det daglige, og han har fået et godt
indtryk af de tre nordjyske talenter.
- Fælles for dem alle tre er, at det er engagementet, der har bragt dem helt ind på
ligaholdene. De kommer med en god attitude og en veludviklet fysik. Det er dyder,
som man måske ikke normalt forbinder med
alle vores eliteungdomsspillere, men deres
fysiske villighed springer i øjnene på dette
niveau. Den glød og det engagement, de
lægger for dagen, er imponerende, og det
bliver spændende at se, hvor langt det kan
bringe dem, siger Steen Thychosen.
Lars Christensen

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk
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Emil Nielsen
Kaldenavn: Agger
Født: 26.04.2000 (17 år)
Position: Midterforsvar/venstreback
Tidligere klubber: Bindslev/Tversted IF
(2007-13), Hjørring IF (2013-16), Vejle
Boldklub (2016-)
Skole: Emil er 1. årselev på Campus Vejles
innovationslinje og bor på Campus One

Marco Courtney Kruse
Født: 01.03.2001 (16 år)
Position: Midterforsvar/venstreback
Tidligere klubber: Aalborg Chang (200914), Hobro IK (2015-16), Hjørring IF
(2016-17), Vejle Boldklub (2017-)
Skole: Marco er 1. årselev på Campus
Vejles innovationslinje og bor på Campus
One

Magnus Bisgaard Clausen
Kaldenavn: Terminator
Født: 05.01.2001 (16 år)
Position: Højreback
Tidligere klubber: Tårs/Ugilt IF (200814), Hjørring IF (2014-16), Vejle Boldklub
(2016-)
Skole: Magnus er 2. årselev på VIES, hvor
han går i 10. klasse. Til sommer begynder
han på Campus Vejle

Steffen Kielstrup er ny træner for Vejle Boldklub
U17 Ligahold i denne sæson og dermed cheftræner
for blandt andre Marco Kruse og Magnus Bisgaard
Clausen.
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U-17 Drenge
U17 Ligaen

Vejle Boldklubs U17 Liga hold har leveret et
blandet 2017, hvor man et godt stykke henne
på foråret kandiderede til en 5. plads, men
oven på en blandet afslutning på sæsonen
endte det hele med en solid 8. plads. Efteråret har ligeledes været en blandet omgang,
hvor mandskabet med den nye træner Steffen Kielstrup startede fremragende og lå
helt med i toppen af tabellen, men siden hen
er kommet i resultatmæssige udfordringer
og nu ligger placeret under midten.
Et blandet forår
Foråret startede okay for U17-holdet, da de
i kalenderårets første kamp spillede 1-1 mod
OB. Et opgør, hvor vejret viste sig fra den
mindre pæne side og gjorde betingelserne
svære for de to mandskaber.
Den næste kamp blev vundet efter en flot
sejr i Lyngby på 4-2. I den kamp fik målmand
Andreas Foged debut mod sin tidligere klub,
mens det ellers var Thais Damgaard, der
markerede sig med to mål. Villads Rasmussen fik ligeledes debut og scorede et mål i
overtiden.
De næste to kampe blev tabt mod henholdsvis Nordsjælland på udebane med 4-2 og
hjemme mod FC Midtjylland med 3-1. De
unge VB-spillere havde ellers Nordsjælland i
tovene, men selv om Louie Steven Jacobsen
og Daniel Møller Berg scorede, var det ikke
nok til point.
Herefter blev det til 2-2 på hjemmebane mod
AaB ovenpå en begivenhedsrig kamp, hvor
vejlenserne var klart bedst den første time,
men så fik Louie Steven Jacobsen det røde
kort, hvorefter AaB kom foran, inden Daniel
Møller Berg dybt inde i overtiden udlignede
til 2-2.
Det blev igen tre point i den næste kamp,
hvor Randers blev besejret med 4-2 efter en
føring på 4-0 undervejs.
I kampen efter viste FC København sig som
et bedre hold og vandt fortjent 4-1, efter at
landsholdspiller Thomas Gundelund reducerede i kampens sidste minut.
Søren Lykkes mandskab kom i kampen efter
tilbage på sporet, da Esbjerg på udebane
blev besejret med 1-0 efter en scoring af Kasper Døhr Thychosen.
AGF’s på det tidspunkt kommende danske
mesterhold var en tak for stærke og vandt i
slutningen af april med 2-0 på kunstgræsba-
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nen på Vejle Idrætsefterskole.
For anden gang i foråret vandt FC Midtjylland 3-1 over Vejle Boldklub, hvorefter det
for anden sæson i træk blev point på udebane mod Brøndby, da Alexander Jensen med
sit første Liga-mål sikrede 1-1. Slutminutterne af kampen var mindeværdige, da der
i løbet af små fem minutter var flere 100 %
chancer specielt til Vejle Boldklub, der i den
grad havde topholdet i tovene.
Det lignede en god afslutning på sæsonen,
da Viborg blev besejret 2-1 efter to mål af
Mark ”Missil” Rasmussen. De to sidste kamp
var mod bundholdene HB Køge og Silkeborg,
men til stor ærgrelse for Vejle Boldklub blev
det til to skuffende nederlag. HB Køge vandt
2-0 på Vejle Stadion, mens Silkeborg besejrede VB 2-1 i sidste spillerunde. Det var Louie
Jacobsen, der scorede for VB.
Topscorer for Vejle Boldklubs U17-hold i
sæsonen 2016/17 blev Louie Steven Jacobsen
med 10 scoringer i Ligaen, mens Thais Damgaard Nielsen scorede syv mål. Jakob Kristensen og Rami Ayman scorede begge fem mål.
Kåringerne for U17 holdet fandt sted i forbindelse med afslutningen, hvor Lundrim
Hetemi fik prisen som bedste U17-spiller,
hvilket cheftræner Søren Lykke satte følgende ord på:
- U17-holdets sæson er afspejlet meget godt
i Lundrim Hetemi. Han har igennem sæsonen
leveret solidt og været en væsentlig og vigtig profil på et hold, der har hentet mange
point. Lundrim Hetemi er ligeledes kendetegnet ved at være en god kammerat, og så
kommer han altid med højt humør og træner
altid super seriøst.
Som bedste U16-spiller gik prisen til Thomas
Gundelund, som Søren Lykke gav følgende
ord med på vejen:
- Thomas Gundelund 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. Fra dag et erobrede
han en plads i startopstillingen og markerede sig hurtigt som en profil, hvilket udtagelsen til landsholdet også indikerer. Thomas
har som person også udviklet sig meget og
tager mere og mere ansvar. Så alt i alt har
det været en ren solstrålehistorie siden skiftet fra Skive.

U17 Drenge Ligaen 2016/17 (2017)
Kampe, mål og point

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

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

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

V
19
16
14
12
11
12
12
9
7
9
8
6
5
3

U17 Ligaen – efteråret

U
3
4
6
9
8
5
3
6
8
2
4
5
5
10

T
4
6
6
5
7
9
11
11
11
15
14
15
16
13

Score Point
68-26
60
48-32
52
70-49
48
55-36
45
62-44
41
59-54
41
48-44
39
47-53
33
40-49
29
35-58
29
35-53
28
47-72
23
22-60
20
41-47
19

De blandede takter fortsatte i efteråret
Staben omkring U17 Ligaholdet var skiftet en
del ud efter sommerferien, hvor årgang 2000
var rykket op i U19-afdelingen, hvilket gav
plads til nye spændende spillere fra årgang
2002. Blandt de nye spillere var landsholdsaktueller Peter Ullum og Mikkel Kraul, som
allerede i foråret havde fået sin debut i U17
Ligaen. På trænerfronten var der også skiftet
ud, da den tidligere U17-træner Søren Lykke
var blevet A+ træner, mens ny cheftræner
for U17-holdet var den tidligere anfører for
1. holdet og klublegende Steffen Kielstrup.
De to assistenter for den unge træner var
Brian Rasmussen, som dermed skiftede fra
posten som assistent for U19-mandskabet,
samt Jacob Thychosen – den eneste tilbageværende i trænerstaben. De to rutinerede
holdledere Søren Holst og Lars Hansen var
dog fortsat også en del af setuppet med
deres sædvanlige lune humor.
Efterårssæsonen startede ikke ret godt for
U17-holdet, da træningskampene og Skaw
Cup ikke var noget at skrive hjem om, hvorefter premierekampen på udebane mod AGF
blev tabt 3-2 efter en kamp, hvor 10 sløje
minutter i første halvleg gav AGF en føring
på 3-0. I anden halvleg reducerede en storspillende William Førby to gange, men mere
blev det ikke til i Steffen Kielstrups debut.
Herefter startede en forrygende stime for de
unge VB-spillere, hvor først Haderslev/SønderjyskE blev besejret med 3-0 i VB Parken,
inden HB Køge ligeledes på hjemmebane
blev besejret med 1-0. Willian Førby, Jakob
Kristensen og Marco Kruse scorede målene.
Herefter blev Silkeborg efter et medrivende
comeback på udebane besejret. Vejlenserne
var bagud 2-0, men på mål af landsholdsspiller Thomas Gundelund, Magnus Bisgaard

Clausen og til sidst i overtiden Mikkel Kraul
blev det til en sejr på 3-2.
Herefter blev det efter en meget flot U17
Ligakamp til 2-2 på hjemmebane mod Brøndby. Det lignende ellers en Vejle-sejr, da Jacob
Kristensen og Magnus Bisgaard Clausen havde vendt en Brøndby-føring, men dybt inde i
overtiden udlignede gæsterne.
Herefter kom Vejle Boldklub tilbage på sejrssporet, da mandskabet på udebane vandt
4-3 over Randers. I den kamp var Jacob Thychosen cheftræner på grund af sit A-trænerkursus. Målene i sejren blev scoret af en storspillende Alexander Jensen to gange, Jacob
Kristensen og til sidst Villads Rasmussen på
straffe.
Herefter gik U17-drengene i den grad i stå.
Først vandt FC Nordsjælland 2-0 i VB Parken,
inden det blev 0-0 i Aalborg og et nederlag på hjemmebane til OB på 1-0. Villads
Rasmussen sikrede et sent point i Esbjerg.
Lyngby vandt derefter 3-0 i Vejle, inden FC
Midtjylland på hjemmebane i Ikast vandt
med 4-2. I opgøret mod FC Midtjylland den
25. november scorede Villads Rasmussen og
Tobias Sommer for VB.
Vejle Boldklubs akademichef Steen Thychosen var efter sæsonens sidste kamp rimelig
tilfreds med U17 holdets præstationer i hele
2017.
- U17-holdet har leveret en solid sæson,
hvor der både har været gode og lidt skuffende resultater. Foråret var ganske godt,
men afslutningen var lidt ærgerlig. Men placeringsmæssigt var det en tilfredsstillende
sæson.
Efteråret startede nærmest historisk godt,
men desværre faldt holdet lidt, da der kom
skader. Jeg har dog en formodning om,
at der venter holdet et godt forår, da der
en god dynamik og energi på holdet, siger
Steen Thychosen.
De tre mest målfarlige VB-spillere i efteråret
var Jacob Kristensen med fire mål, samt William Førby og Villads Rasmussen.
Kampene mod FC København (2. december)
og AGF (9. december) blev spillet efter redaktionens afslutning.
Jacob Thychosen
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U17 Drenge Ligaen 2017/18 Efterår (Efter 13 Runder)
Kampe, mål og point

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

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

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

V
10
8
8
7
7
6
3
5
4
4
4
3
1
1

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

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

Score Point
34-14
31
29-11
27
34-16
25
28-19
23
19-12
22
36-18
21
18-20
15
21-27
15
26-33
15
18-26
15
16-26
15
19-39
10
12-33
6
16-32
5

U15-spilleren Waris Faghir spillede en del kampe på
U17-Ligaholdet i efterårssæsonen

Vejle Boldklub U17-Liga 2017-18
Bagest fra venstre: Magnus Bisgaard Clausen, Waris Faghir, Marco Kruse, Jakob ”Give” Kristensen, Aleksandar Sojic (stoppet pr. 10. oktober), Alexander Jensen og Søren Lykke (A+ træner).
Midterst fra venstre: Steffen Kielstrup (cheftræner), Jacob Thychosen (assistenttræner), Lucas Nielsen, Thomas Gundelund, William Førby, Peter Ullum, Mark Asp Rasmussen, Tobias Sommer, Noah Weng, Andreas
Broe, Toivo Vadum (målmandstræner) og Lars Hansen (holdleder).
Forrest fra venstre: Villads Rasmussen, Søren Juul, Christoffer Simonsen, Andreas Jungdal, Andreas Foged,
Bjarke Ejlskov, Anton Stage Nielsen, Mikkel Kraul og Noah Madsen.
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Glade U17-Ligaspillere fejrer en sejr i august måned

U17-Ligaholdets træner Steffen Kielstrup har spillerne samlet efter 2-2-kampen mod Brøndby i september
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U-17 drenge Liga 1

Foråret 2017 som U-17 drenge 2. division blev
en sæson, som bød på nogle store udfordringer i form af en smal trup og mange skader.
Derfor havde man hele fem-seks U-16 spillere med til hver kamp i sæsonen. Holdet
viste masser af gå-på-mod og leverede nogle
gode resultater.
Efter sommerferien stod en helt ny trup klar
for Vejle U-17 Liga 1. 18 spillere var meldt
ind, og det stod klart fra første træning, at
der ville være kamp om pladserne. En helt ny
situation i efteråret i modsætning til foråret.
At det var et helt nyt hold, som kun havde
trænet sammen tre gange inden sæsonstart,
så man tydeligt i de to første kampe, som
blev tabt. Herefter så det talentfulde Vejlehold sig ikke tilbage og var ubesejret i de
resterende 10 kampe. Holdet kom på en flot
3. plads og var det mest scorende hold med
44 mål i 12 kampe.
Mikkel Spatzek
Træner

U17 Drenge 2. Div (2000) 11M - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

IF Lyseng/AGF
Løjt IF/Rødekro IF
Varde IF
Kolding B
Vejle B
Oure Fodbold Akademi
VSK Aarhus
MG & BK

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
7
6
6
3
2
1

U
1
1
3
3
2
4
6
0

T
2
3
4
5
6
7
6
13

Score Point
42-14
34
28-15
31
33-25
24
30-23
21
28-34
20
17-26
13
19-24
12
13-49
3

K
V
U
K		

T
1
1
2
5
6
9
8

Score Point
39-12
29
35-11
27
44-20
24
26-30
13
16-31
10
16-39
7
15-48
6

U17 Drenge Liga 1 (2001) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7

Oure Fodbold Akademi
IF Lyseng/AGF
Vejle B
Dalum IF
FC Sønderborg
FC Fredericia
Skibet IF

12
12
12
12
12
12
12

9
8
7
3
2
2
1

2
3
3
4
4
1
3

U-17 Liga 2
Bagest fra venstre: Marcus Greve, Frederik Vestergaard Kristensen, Noah Weng, Victor Vesterlund Westborg, Waris Faghir, Christian Egholm, Oliver Kunst, Frederik Bonde Jespersen, Tobias Friis, træner Mikkel
Spatzek
Forrest fra venstre: Simon Schouby, Mikkel Gejl, Noah Madsen, Niels Golbækdal, Jeppe Bihl, Mikkel
Damsbo, Edmond Kurshumliu.
Fraværende: Alvin Huseinovic, Ali Alhares, Philip Nymand Naundrup, Patrick Alexander Harritz, Sebastian Hune Brobak.
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U-15 - U-16 Drenge
U-15 drenge vest
1 årgang 2002 forår

Jeg overtog U-15 Liga 1 holdet, sammen med
Christoffer Vandal, i januar måned efter et
godt arbejde af den tidligere træner Allan
Drost. Et spændende, men resultatmæssigt
svingende forår ventede forude for både
trænere og spillere.
Vanligvis havde vi i klubben arrangeret et
U-15 stævne i uge 7, som igen i år var rigtig stærkt besat med hold som HSV og Bristol City. Turneringen startede rigtig godt for
VB, da vi vandt den første kamp med hele
4-1 over Bristol. Desværre udeblev de gode
resultater i de følgende kampe, og vi måtte
se tilbage på ugen med en enkelt sejr i de
fire kampe.
Efter en lang og spændende opstart med
resultatmæssige op- og nedture var U-15 holdet klar til turneringsstart i midten af marts
måned. I turneringen ventede os hård modstand fra bl.a. AGF, OB, Horsens, Esbjerg og
de stærke sønderjyder fra SUB Sønderborg.
Turneringen startede med blandende følelser og resultater, da vi havde spillet noget
fint fodbold, uden at resultaterne havde
været med os. Det betød, at vi efter de første
fire runder kun havde et enkelt point ud af
12 mulige.
Den svære stime fortsatte lidt endnu, og med
nederlaget ude til OKS ramte holdet bunden
både spillemæssigt og mentalt. Nederlaget
betød, at vi lå under stregen og potentielt
var i fare for nedrykning til den næstbedste
række.
Som en konsekvens af dette valgte klubben
at hjælpe holdet i tre svære kampe mod
hhv. SUB, Esbjerg og Kolding IF. Hjælpen gav
pote, og vi kunne trække ni vigtige point ud
af kampene. Efterfølgende red holdet på
en bølge og vandt de sidste to kampen med
en samlet målscore på 10-2 over Horsens og
OKS. De flotte resultater sidst på sæsonen
betød, at holdet sluttede på en flot 4. plads i

en stærk U-15 Liga 1 pulje.
I maj måned deltog U-15 holdet, sammen
med U-13 og U-14, i KIA Elite Cup i Esbjerg.
Her ventede os nogle hårde kampe mod
danske og udenlandske modstandere. Gennem hele turneringen spillede holdet en god
gang fodbold, men havde svært ved at score,
hvilket resulterede i en samlet 12. plads.
Undervejs i foråret havde DBU været ude og
kigge på klubbens spillere i håb om at finde
kandidater til DBU´s U-16 landshold og U-16
future landshold. DBU syntes, flere VB spillere var spændende, hvorfor Nikolai Nørlund,
Mikkel Kristensen, Mikkel Kraul og Peter
Ullum alle prøvede kræfter med hhv. futuresamlinger og landsholdssamlinger.
Efter flotte præstationer lykkedes det Peter
Ullum (Skibet IF) at tilspille sig en plads på
U-16 landsholdet og Mikkel Kristensen en
plads på U-16 future-landsholdet.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke forældre
og spillere for en god forårssæson og Christoffer Vandal for godt samarbejde.
Jeg ønsker drengene alt mulig held og lykke
fremover.
Anders Paulin

					
		
U15 Drenge Vest 1 (2002) - Forår 2017
					
Kampe, mål og point
				
1
2
3
4
5
6
7
8

AGF, Aarhus
OB
SUB Sønderborg
Vejle B
Horsens fS
Esbjerg fB
Kolding IF
OKS

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
9
7
4
4
3
1

U
1
2
1
1
5
3
5
0

T
3
3
4
6
5
7
6
13

Score Point
39-13
31
29-17
29
31-24
28
28-25
22
24-28
17
19-19
15
16-19
14
5-46
3

117

U-15 Liga 1
Bagest fra venstre: Batughan Ôksum, Christian Gammelgaard, Frederik Mølgaard, Jonas Duedahl, Yilmaz
Kocan
Midten fra venstre: Assistenttræner Jonas Rothausen, Jonatan Bro, Alexander Sørensen, Oliver Nielsen,
Niklas Dupont, Wahid Faghir, cheftræner Anders Paulin
Forrest fra venstre: Alen Merusic, Yannick Ebel, Tobias Jakobsen, Nicklas Laerke, Nikolai Nørlund, Guy Mannekorn

U16 Drenge årgang 2002
Liga 1 efterår

Trænerteamet Frank Rasmussen & Malte
Skau overtog årgang 2002 i sommer. Årgangen blev i de indledende træningspas før
sommerferien trænet samlet, således at spillere fra både Liga 2 og Liga 1 truppen kunne
vise sig frem.
Opstarten bød på deltagelse i Skaw Cup,
hvor årgangen endte med at vinde stævnet,
hvorefter DBU turneringen så småt begyndte
at kalde. I forhold til hvordan årgangen så
ud som U-15 Drenge, så var en håndfuld af
spillerne i årgangen rykket op til U-17 Liga,
mens at et omtrent lignende antal var stødt
til gennem samarbejdet med Vejle Idrætsefterskole.
Turneringen bød på en jævnbyrdig pulje,
hvor der var kamp til stregen med SønderjyskE og AGF omkring puljens førsteplads.
Efter at VB-drengene startede puljens første
halvdel i flot stil og længe lå nummer et i
puljen, endte det dog med en svagere afslutning i de afgørende kampe. De blev tabt
med ét mål, hvilket gjorde, at holdet endte
på en dog godkendt tredjeplads i efteråret.
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Holdets store stjerne er netop holdet – et
hårdtarbejdende kollektiv, hvor samtlige
spillere ikke kun skal kende egen rolle, men
også sidemandens rolle. Enheden har været
stærk og har voldt modstanderne store kvaler undervejs med udgangspunkt i en fast og
solid defensiv, der giver ro og åbner muligheder for de tre forreste til at tage større risiko
i angrebsspillet.
Som seedet i pokalturneringen nåede holdet
kun at spille én kamp – det blev til at sikker
6-0 sejr på udebane mod FC Kolding Syd. I
næste runde venter FB Fodbold med en tidlig
forårskamp.
Truppen har været bred undervejs, da rigtig
mange spillere i en stor VB-årgang har budt
sig til i løbet af efteråret. Den gode og store
bredde slår også igennem hos årgangens
andethold, der på yderst flot vis sluttede på
en delt førsteplads i U-16 Drenge Liga 2 – foran førstehold fra mange andre klubber.
Trænerteamet er yderst optimistisk omkring
forårssæsonen 2018 – fundamentet er på
plads, hvilket gør, at der trygt kan arbejdes
videre med samme spillestil.

U16 Drenge Liga 1 (2002) 11M - Efterår 2017

U16 Drenge Liga 2 (2002) 11M - Efterår 2017

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7

Haderslev FK
IF Lyseng/AGF
Vejle B
FC Skanderborg
Horsens fS
Kolding IF
FC Sønderborg

Kampe, mål og point

K
12
12
12
12
12
12
12

V
10
8
7
5
4
2
0

U
1
1
3
2
2
2
1

T
1
3
2
5
6
8
11

Score Point
31-10
31
32-15
25
34-13
24
19-24
17
23-19
14
16-28
8
7-53
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Tarup/Paarup IF
Vejle B
Esbjerg fB
Dalum IF
Haderslev FK
S.f.B.
OKS
FC Fredericia

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
10
9
8
7
7
5
3
2

U
0
3
1
1
0
3
1
1

T
4
2
5
6
7
6
10
11

Score Point
37-17
30
34-21
30
57-33
25
27-28
22
30-39
21
37-34
18
28-50
10
28-56
7

U-16 Liga 1
Bagest fra venstre: Assistenttræner Kim Elgaard, Amro El-Jechy, Christian Maglehøj Skou, Mads Christiansen, Thomas Junge, Kasper Lange, Kristian Løvig, Jonas Ussing, Magnus Ladekjær, cheftræner Frank
Rasmussen, assistent træner Malte Skau
Forrest fra venstre: Jonas Moos, Kasper Sommer, Christian Fritsen, Magnus Nissen, Rasmus Villadsen, Mads
Eskildsen, Oscar Jacobsen, Hans Høllsberg, Magnus Ask Møller.

U-16 Liga 2
Bagest fra venstre: Cheftræner Benjamin Debel, Frederik Vedel, Jonatan Wulff, Frederik Garsdal, Lasse
Kofod, Mikkel Haugaard, Elias Zøhner, Eric Lascan, Nikolaj Thrane
Forrest fra venstre: Mikkel Christiansen, Mads Emil Holm, Lasse Christensen, Magnus Nissen, Rasmus Villadsen, Kasper Sommerstedt, Nikolaj Lykke, Niklas Kjær Kristensen
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U-14 - U-15 drenge
U-14 drenge vest 1 årgang 2003
forår

U-14´s forår var en halvsæson præget af rigtig gode resultater uden for DBU´s turneringer. Vi manglede lige det sidste mod specielt
Midtjylland, som satte en stopper for vores
pokalturnering og vandt U-14 vest 1.
Vi ender som nr. 3 i puljen, når semifinalen
i pokalen og vinder tre stævner. Så man må
sige, at foråret var godkendt.
U-14 forårsturnering og pokalturnering
Vores turnering var præget af, at tre hold
var meget stærkere end de andre i rækken.
Både OB, FCM og vi selv er ret suveræne mod
de andre hold i rækken. Mest tydeligt med
vores to sejre mod Esbjerg på henholdsvis
10-2 og 7-0. Vi må dog erkende, at vi mangler det sidste mod både OB og FCM. Derfor
ender vi på 3. pladsen.
I pokalturneringen nåede vi til semifinalen
efter en meget flot kvartfinalesejr på 4-1 i
Aalborg mod AaB.
4-2 Bredballe IF
5-1 Vinding SF
6-0 Aabenraa
4-1 AaB - kvartfinale
0-3 FCM - semifinale
Viborg Elite Cup
Vi skød sæsonen i gang med et opstartsstævne i Viborg, som vi vandt suverænt med en
målscore på 21-4.
2-1 mod Hellerup
7-2 mod Holstebro
6-1 mod Silkeborg
6-0 mod Viborg (finalen)
Super Cup Buxtehude Hamburg
Midtvejs i turneringen var vi blevet inviteret
til et stort stævne syd fra Hamborg. Spillerne boede hos værtsfamilier og trænerne på
et lille hyggeligt hotel. Turneringen var en
blitz-turnering, hvilket betyder, at man spiller rigtig mange kampe på en dag, men at
kampene var kraftigt kortet ned.
Dag 1 spillede vi fem kampe i den indledende gruppe. Vi viste et meget højt niveau og
en forståelse af, hvordan man forsvarer og
jagter en scoring. Vi ender 1´er i puljen og
skal dermed spille med i finalerunden dagen
efter sammen med nr. 2 og 3 fra vores pulje
(St. Pauli og Hannover 96).
I finalerunden møder vi nr. 3, 2 og 1 fra den
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anden gruppe (i den rækkefølge). De første
to vinder vi 4-0 og 2-0, hvilket betyder, at
pga. en bedre målscorer kunne vi nøjes med
uafgjort mod et meget stærkt og fysisk betonet Legia Warszawa hold.
En meget spændende kamp ender 0-0 og vi
vinder dermed turneringen - ubesejret og
med en målscore på 21-2
1-0 Fortuna Düsseldorf
3-0 FC Magdeburg
0-0 Hannover 96
6-2 FC St.Pauli
5-0 JSG HAI U-14
4-0 JSG HAI U-15
2-0 Alemannia Aachen
0-0 Legia Warszawa
EfB Kia Elite Cup
Mindre end en måned efter vores tur til
Hamborg var vi i Esbjerg til Kia Elite Cup.
I puljen mødte vi Lyngby, Færøerne og Haderslev. Vi ender 1´er i puljen efter en meget flot
sejr på 5-2 mod et stærkt Lyngby hold, som
endte med at vinde den sjællandske række
foran Brøndby, FCN og FCK.
Semifinalen mod Roskilde bar præg af en lidt
vanskelig bane, og af at vores spændingsniveau ikke helt var rigtig. Derfor blev kampen
mere spændende, end den burde. Vi ender
dog med at vinde.
Finalen var den femte kamp på toenhalv
dag, hvilket tydeligt kunne ses på begge
hold. Vi var dog et niveau bedre end Esbjerg
og vandt finalen 2-0.
5-2 Lyngby
5-1 Færøerne
0-2 Haderslev
1-0 FC Roskilde
2-0 Esbjerg (finalen).
Anders Schytz og Anders Bo Mikkelsen
U14 Drenge Vest 1 (2003) 11M - Forår

		

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Herning Fremad
OB
Vejle B
Horsens fS
Ringkøbing IF
Esbjerg fB
Kolding IF
MG & BK

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
11
9
7
3
4
3
0

U
2
1
1
1
4
1
3
3

T
1
2
4
6
7
9
8
11

Score Point
65-10
35
35-10
34
54-21
28
29-31
22
18-38
13
14-48
13
17-34
12
9-49
3

U-15 drenge Liga 1 efterår årgang
2003

Årgang 2003 startede sin tid som U-15 spillere ved vanen tro at tage til Brøndby Cup
i sommeropstarten. Holdet endte i en svær
pulje med FC Nordsjælland, Lyngby (senere
2. og 3. plads i hele turneringen) og AGF. Det
blev til to knebne nederlag mod FC Nordsjælland og Lyngby samt en flot sejr over AGF.
I placeringskampene vandt drengene over
Hobro og tabte til AGF. Det betød, at holdet
endte på en samlet 6. plads.
Holdet var også til et endagsstævne i den
tyske by Eichede. Her leverede holdet en rigtig fin præstation, hvor de fik uafgjort i mod
HSV samt sejre i mod Dortmund og Eichede.
Et nederlag til St. Pauli betød dog, at det
‘kun’ blev til en samlet 2. plads.
I efterårets DBU turnering har holdet leveret
lidt blandede resultater. Drengene endte på
en fin samlet 3. plads. Af fine resultater i turnering kan nævnes to sejre over AC Horsens,
6-1 sejr over Haderslev samt to uafgjorte
resultater i mod OB og FC Midtjylland. Holdet har vist en rigtig fin udvikling i gennem
efteråret. Dette ses ved kun et enkelt nederlag i de sidste ni turneringskampe, men i høj
grad også på træningsbanen, hvor drengene
har udviklet en rigtig stærk træningskultur.
Af andre resultater kan det nævnes, at holdet var inviteret til Tilst for at møde DBU
Talentcenter Vest i en træningskamp. Her
leverede drengene en rigtig flot præstation
både individuelt og som hold. Dette gjorde,
at drengene kunne vende hjem med en flot
2-0 sejr. Ud over det er holdet videre til forårets kampe i DBU Pokalturneringen efter
sejre mod Bredballe og Vinding.
Trænerteamet siger tak for et godt efterår
og ser meget frem til foråret, hvor vi har rigtig store forventninger til drengene.
Årgangens 2. hold, der spiller i samarbejde
med Engum, har spillet et rigtig flot efterår,
hvor de slutteligt kunne fejre oprykning til
forårets liga 2 efter at være gået ubesejret
igennem turneringen med 10 sejre og en
uafgjort. Ud over det fik de en flot 2. plads
til Vildbjerg Cup.
Trænerteamet
Anders Paulin og Jonas Rothausen

U15 Drenge Liga 3 (2003) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

VB/Engum
FC Fredericia
Vinding SF
Sole IF
Ammitsbøl/Egtved
Juelsminde IF

K
10
10
10
10
10
10

V
9
7
6
3
2
1

U
1
1
0
1
1
0

T
0
2
4
6
7
9

Score Point
41-6
28
26-14
22
31-24
18
14-30
10
8-27
7
10-29
3

T
0
2
4
6
7
9

Score Point
41-6
28
26-14
22
31-24
18
14-30
10
8-27
7
10-29
3

U15 Drenge Liga 3 (2003) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

VB/Engum
FC Fredericia
Vinding SF
Sole IF
Ammitsbøl/Egtved
Juelsminde IF

K
10
10
10
10
10
10

V
9
7
6
3
2
1

U
1
1
0
1
1
0

U-14 drenge Liga 1 årgang 2004
Efterår

Brøndby
Brøndby Cup. Truppen og staben var ny.
Drengene kendte ikke til deres faste pladser,
da vi grundet mange afbud ikke havde alle
pladser dækket. Trænerne skulle også lære
at kende drengene bedre under turen, vi
havde derfor en masse socialt om aftenen,
hvor der blev arrangeret quiz omkring Vejle
og VB’s historie.
Resultaterne til Brøndby cup var ikke prangende, men det var meget sundt for drenge,
at resultater ikke bare kommer faldende fra
himlen. Det kræver tværtimod hårdt arbejde!
U-14 Turnering
Efter en god tur til Brøndby blev der lige så
langsomt ladet op til vores U-14 Liga 1 turnering. Her ville drengene gerne præstere for
deres nye trænere. Drengene havde ikke fået
deres ”faste” positioner af trænerne endnu,
så alt var muligt i den nye trup med fire nye
ansigter i holdtruppen.
I første kamp starter vi hjemme mod FC
Midtjylland (Herning Fremad), hvor den første trup er blevet udtaget. Drengene har
masser af gejst og glæder sig til at skulle ud
og præstere deres bedste. Kampen starter
ud med, at vi kommer foran 2-0, hvorefter
der begynder at komme mange tordenskrald
i luften, og dommeren vælger at sætte spillet på pause, fem minutter før pausen. Vejledrengene har en masse energi i kroppen.
Anders Bo Mikkelsen siger, inden de sidste
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fem minutter inden pausen skal spilles, at der
ikke skal være nerver på, men modsat masser
af vilje/mod til at lukke halvlegen. Midtjylland får desværre reduceret, to minutter før
pausen bliver fløjtet af, og det giver en vis
uro, som skaber ubalance i den ellers meget
stabile trup. Kampen bølger og brager begge veje og ender 4-3 til midtjyderne. En god
kamp, som var spændende at følge med i
ude fra sidelinjen.
I de følgende kampe svinger resultaterne
og præstationerne for Vejle Boldklubs U-14
hold. Troen og viljen er der som altid, men en
vis modgang kan stadig mærkes.
Der kommer ferie lidt over midtvejs i sæsonen, hvor der bliver lagt meget taktisk træning ind, og her sker der noget for drengene.
VB’s U-14 hold går den sidste halvdel af sæsonen ubesejret igennem turneringen.

midten, og fik efterfølgende nogle chancer,
som godt kunne have skabt nogle mål til
Midtjyderne. Men farligere blev det ikke i
første halvleg fra modstanderne. VB’s drenge
scorede to mål i første halvleg.
Anders Bo sagde i oplægget til kampen, at
chancerne til VB nok skulle komme. Men
drengene skabte ikke rigtig noget i første
halvleg, så Anders Bo gentog sig selv i pausen, og sagde at drengene skulle fortsætte
det hurtige kombinationsspil - så ville chancerne stille og roligt komme. Det kan man
roligt sige, de gjorde…! VB-drengene scorede otte mål i 2. halvleg og kunne havde scoret yderligere 2-3 stykker, hvis ikke de havde
stået på den forkerte siden af offsiden. Kampen endte med en sikker 10-0 sejr!
VB’s drenge skal spille deres næste pokalkamp i 2018.

Pokalturnering
Vejle Boldklubs U-14 drenge havde deres første pokalkamp onsdag d. 13 september på
udebane. Her skulle drengene møde Team
Midtjylland, som var gået videre fra runde 1
med en 3-0 sejr. Team Midtjylland spiller til
dagligt i Liga 3, men rykkede i sæsonen op
i Liga 2.
VB var udsat for en kamp, hvor drengene
havde troen på, at de kunne slå Team Midtjylland uden modstand. VB startede kampen
stabilt med fine pasninger i Midtjyllands
store åbne mellemrum inde på midten. Det
tillod Team Midtjyllands drenge ikke og lukkede lige så stille og roligt af inde omkring

Casper Ahm
assistenttræner
U14 Drenge Liga 1 (2004) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Herning Fremad
Vejle B
OB
Haderslev FK
Esbjerg fB
Kolding IF
S.f.B./Tåsinge
FC Sønderborg

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
8
8
7
4
4
2
1

U
3
3
3
4
2
1
3
3

T
0
3
3
3
8
9
9
10

Score Point
61-23
36
51-29
27
63-23
27
45-26
25
19-36
14
28-48
13
19-57
9
15-59
6

U-14 Liga 1
Bagest fra venstre: Tobias Lund Jensen, Mads Lauenstein, Mourits Mohr Bisgaard, Ernest Kurshumliu, Simon
Mejer Van Vliet, Kasper Bode
I midten fra venstre: træner Anders Bo Mikkelsen, Oliver Friis Dorph, Sune Linderoth Aarup, Mads Ravn,
Gude, Nicolai Valdemar Kofoed, Alfred Ullerup, Jashar Beluli, træner Casper Ahm
Forrest fra venstre: Theis Eskildsen, Tobias Olesen, Martin Hylleberg Østergaard, Mikkel Hartig Rindebæk,
Noah Sebastian Lauritzen, Markus Esbensen, Mathias Kruse Jørgensen, Zakarias Kok Vestergaard

122

U-13 - U-14 Drenge
U-13 årgang 2004 forår
FK Viborg Elite Cup
I vinteropstarten deltog holdet i Viborg Elite
Cup som en del af optakten til U-13 Vest 1
puljen.
I puljen blev holdet matchet rigtig godt mod
Silkeborg, Esbjerg og Fredericia. Første kamp
mod Silkeborg var ikke nogen spillemæssig
fornøjelse, men med nogle sene mål fik VB
hentet en 3-1 sejr hjem.
Anden kamp mod Esbjerg blev igen meget
tæt. Dog var Vejle knap så heldige denne
gang og fik kun et uafgjort resultat med
videre.
Sidste puljekamp gjaldt lokalrivalerne fra FC
Fredericia. VB viste sig hurtigt som det stærkeste hold på banen. Udfaldet af kampen
var sikkert tidligt i kampen, og Vejle gik fra
banen med en opløftende 4-0 sejr. Dermed
kom Vejle i finalen efter en flot puljesejr.
Finalen bød på FS Holstebro, som havde vist
meget flotte takter i den modsatte pulje.
Vejle Boldklubs U-13 drenge viste sig dog
som et rigtigt finalehold, da Holstebro blev
kørt over med 6-0 i det, der gik hen og blev
en af de flotteste kampe, drengene præsterede igennem foråret. Sæsonen blev derfor
startet med en velfortjent pokal til at pynte
i VB Parken.
EFB KIA Elite Cup
Sammen med U-14 og U-15 holdene drog
holdet til Esbjerg for at forsøge at hjembringe endnu en pokal til Vejle Boldklub. Det
virkede dog til, at stævneheldet var blevet
opbrugt ved Viborg Cup i opstarten.
I puljen blev VB parret med de tre sjællandske klubber B 93, Lyngby og Sundby samt det
norske akademihold fra Lørenskog.
Første kamp var mod Lyngby, som vandt Øst
1 rækken på Sjælland. Kampen var rimelig
lige, men Lyngby var bedst foran målet og
var indtil sent i kampen foran med 3-1. Vejle
pressede dog sjællænderne i bund og var
uheldige ikke at få point med fra kampen,
som endte 3-2.
Mod akademiholdet Lørenskog var VB klart
bedste hold på banen. Det kom dog – igen –
ikke til udtryk på måltavlen. Indtil sent i kampen stod der 2-2, hvilket ville have være en
stor gevinst for nordmændene. Vejle fik dog
meget sent i kampen banket det afgørende
mål ind i netmaskerne til en velfortjent sejr.

Næste kamp skal hurtigt glemmes, men selvfølgelig nævnes. Sæsonens dårligste kamp
kom imod Sundby fra København og endte
med et meget fortjent 5-3 nederlag.
I den sidste puljekamp hævede holdet sig
markant og fik en fortjent 1-0 sejr over B 93.
Som resultatet antyder, var det ikke de store
chancers kamp, men Vejle fik dog proppet en
enkelt pind i målet. Dermed blev det til en 3.
plads i puljen efter Lyngby og Sundby.
I placeringskampen blev VB parret med
Næstved. Her var der ingen tvivl om, hvem
der var det dominerende hold på banen.
Næstved blev ikke skænket mange muligheder, og Vejle drog hjemad med en 4-0 sejr.
U-13 Vest 1 turneringen og semifinale ved
Jysk Mesterskab
Før turneringsstarten blev drengene bedt
om at stille en målsætning op for sæsonen,
og de var meget klare i spyttet: Vi skal slutte
i top 2. Det blev det overordnede mål for
hele sæsonen, og trods en pulje med stærke
modstandere som Haderslev og Esbjerg var
drengene overbeviste om, at det kunne lade
sig gøre.
Det startede også ganske som planlagt med
en (dog noget uskøn) sejr over FC Fredericia.
Fredericia så meget stærke ud ift. opstartsstævnet i Viborg og lagde et flot pres på
Vejle drengene.
Allerede i turneringens anden kamp kom en
”6-pointskamp”, da VB mødte titelaspiranterne fra Esbjerg - og det så da også ud til
at gå efter planen, da VB kom foran med 2-0
med et kvarter tilbage, men Esbjerg hævede
sig meget det sidste kvarter og fik med 5
minutter tilbage udlignet på straffespark til
2-2. Et meget ærgerligt pointtab.
Igen i tredje kamp var der hård modstand
mod Haderslev. På en noget humpet bane i
VB Parken blev der ikke spillet meget kønt
ungdomsfodbold, men det blev i stedet en
kamp om muskler og fight. Her havde VB
mest held og dygtighed og vandt 1-0 på et
af turneringens nok flotteste langskudsdrøn.
De følgende fire kampe mod Aabenraa, Gauerslund og to gange mod Skanderborg viste
et VB hold, der stille og roligt byggede sig op
mod topformen. VB drengene viste meget
flot fodbold i alle kampene og fik da også
meget fortjent makspoint ud af opgørene.
Efter syv kampe var VB alene i front i puljen
som ubesejret og så ud til at være puljens
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stærkeste hold. Med de flotte kampe forinden kom VB da også med masser af selvtillid
til endnu en topkamp mod Esbjerg. Måske
også for meget. Esbjerg havde i hvert fald
bragt sig foran med 2-0 efter blot syv minutter af kampen, hvilket var noget af en mavepuster for holdet. Vejle kom stille og roligt
bedre ind i kampen, men trods en værdig
indsats og et slutresultat på 3-2 til EfB var der
ikke rigtig tvivl om, hvem der tog pointene
med – desværre.
Den følgende kamp skulle stå mod FC Sønderborg, som lidt overraskende havde blandet sig i toppen af puljen. VB viste dog ingen
nåde og klarede en 2-0 sejr mod sønderjyderne.
Sejren blev optakten til den sidste ”topkamp” mellem VB og Haderslev. Haderslev
havde fundet målformen frem, og i de fire
kampe forinden havde de fire sejre og en
målscore på 28-3. Den form tog de desværre
med på banen igen. Haderslev kørte VB decideret midtover og tog en 6-1 sejr med videre
– av av.
VB havde dog stadig mulighed for at vinde
puljen. Det krævede dog lutter sejre i de sidste fire kampe mod Aabenraa, Sønderborg,
Gauerslund og Fredericia og lidt uheld til
Esbjerg. Desværre kom problemet allerede i
den første af de fire kampe. Skudstatistikken
hed 28-4 i VB’s favør, men måltavlen viste 2-2
ved kampens slutfløjt. VB fik dog hjælp fra
Fredericia, der slog Esbjerg.
Status var altså, at VB skulle vinde samtlige
tre kampe, samtidig med at Esbjerg skulle
tabe point mod Haderslev.
Første opgave var en lang udebanetur til
Sønderborg, men den var køreturen værd og
gav holdet en 3-0 sejr at arbejde videre med.
Anden opgave stod mod lokale Gauerslund
IF. Det blev en noget tæt affære, og Gauerslund var meget opsatte på at drille VB i
jagten mod puljesejren. Trods en ikke særlig
køn kamp fandt VB drengene igen 10 % ekstra fight frem, og med 10 minutter tilbage
af kampen blev et klumpsil efter hjørnespark
dirigeret til et mål. En 1-0 sejr gav VB en halv
matchbold i sidste kamp mod Fredericia.
Scenariet var sat som en afslutning på et Hollywood-drama. En sejr til Vejle og pointtab
til Esbjerg ville give puljesejren til VB, mens
alle andre scenarier ville få sæsonen til at
føles som en resultatmæssig fiasko. Esbjerg
og Haderslev spillede en time før VB og
Fredericia, hvilket betød, at resultatet blev
kendt for trænerteamet midt i første halvleg. Halvlegsstillingen i VB kampen var en
1-0 føring, og med stort spilovertag i kam124

pen var klumpen ikke så stor i maven, da de
fik at vide, at Haderslev havde slået Esbjerg,
og matchbolden derfor lå i VB’s hænder. Den
blev taget imod med kyshånd, og noget af
sæsonens flotteste spil blev ført ud på banen,
og VB sluttede puljen af med en 3-0 sejr mod
Fredericia. Dermed kunne drengene sætte et
flueben ud for målsætningen om top 2 og
lade sig hylde som puljevindere.
Puljesejren betød også, at Vejle skulle spille
semifinale om det Jysk Mesterskab. Kampen
kom til at stå mod AaB, som på forhånd lignede noget af en mundfuld. Vejlenserne var
dog meget velforberedte og gik ind til kampen med den fornødne balance mellem ro og
spænding. Stik mod, hvad der var forventet,
var det Vejle, der styrede slagets gang og var
uheldig ikke at være foran med et eller to
mål ved pausen. AaB kom lidt bedre med i
anden halvleg, men det var stadig VB, der
styrede sagerne. Lige indtil allersidst. Med
fire minutter tilbage af kampen fik AaB’s
store angriber 10 centimeter for meget foran feltet, og dem udnyttede han i bedste stil
ved at klaske kuglen i netmaskerne til 1-0.
Meget uheldigt! Det betød, at Vejle satsede
alt til slut. Det gav ikke gevinst, men åbnede
meget op i de bageste geledder og endte
med en resultatmæssig afklapsning på 3-0.
Resultatet var meget ærgerligt, da det slet
ikke afspejlede kampens forløb. En ærgerlig
slutning på både en flot kamp og flot sæson.
Pokalturneringen
Efterårets del af pokalturneringen bød på
lutter sejre og dermed kvalifikation til forårsdelen, der starter ved kvartfinalerne. Kvartfinalen bød på Lyseng, som få dage forinden
havde slået puljevinderne fra region midt,
FC Midtjylland. Dermed lignede det en stor
mundfuld for VB at skulle til Aarhus og kæmpe om en semifinaleplads. VB drengene tog
dog glædeligt imod opgaven og viste meget
flot fodboldspil. Særligt drengenes tekniske
og taktiske evner blev rost meget højlydt fra
flere af de århusianske tilskuere. Udfaldet
var der aldrig tvivl om, og VB tog semifinalepladsen med en 2-0 sejr.
Op af hatten til semifinalen kom endnu
en udebanetur til Aarhus – denne gang til
AGF. Modsat kvartfinalen mod Lyseng var
der ikke meget VB-sjæl i 1. halvlegs indsats,
og ved halvleg var kampen allerede afgjort
med en 3-0 føring til AGF – pinligt. VB drengene hævede dog niveauet markant i anden
halvleg og reddede lidt af æren med en fin
halvleg. Kampen endte 5-2 til ’GF, og det blev
altså endestationen for dette års omgang af

pokalturneringen
Fra trænerteamet skal lyde en stor tak til en
stærk forældregruppe samt en fantastisk
gruppe drenge i årgang 2004. Tak for sæsonen og god vind i U-14.
Peter Lund
U-13 Vest 1 assistenttræner

U13 Drenge Vest 1 (2004) 11M - Forår
Kampe, mål og point

generelt høje niveau i klubbens talentmasse.
De to hold fik dog lidt forskellige forløb i
turneringen. ”Hold 1” var det af holdene,
der fik den hårdeste matchning gennem turneringen mod bl.a. de dygtige Odense-hold
OKS og OB. Begge hold kom til at volde vores
mix-hold store problemer. Det var derfor
mest interessant at kigge på kampene mod
de andre klubber. Igennem hele efteråret
oplevede vi spillemæssige fremskridt og spillere, der var rigtig dygtige til at arbejde med
deres individuelle fokuspunkter. De havde
enorm læring i den hårde matchning, og alle
spillere flyttede sig markant på mange områder. Til slut endte det dog desværre med en
nedrykning. Den eneste lille trøst for holdet
var, at det var samarbejdsklubben, Hedensted IF, der erobrede pladsen i Liga 1.

K
V
U
T Score Point
1 Vejle B
14 10
2
2 31-16
32
2 Haderslev FK
14 10
0
4 67-15
30
3 Esbjerg fB
14
9
2
3 40-21
29
4 FC Sønderborg
14
8
0
6 21-26
24
Nedrykningen fik dog ikke den store betyd5 FC Fredericia
14
5
4
5 24-31
19
6 Gauerslund IF
14
5
1
8 21-24
16
ning for os. ”Hold 2” formåede nemlig gen7 FC Skanderborg
14
2
2 10 20-42
8
nem hele sæsonen at spille utrolig flot fod8					
Aabenraa BK
14
0
3 11 14-63
3
bold og skabe rigtig fine resultater. Trods

					nogle bump på vejen endte sæsonen dog
		
med, at holdet kunne nå målet om overlevelse i Liga 1. De var endda så dygtige at de
kom med i topkampen. I sidste runde havde
holdet mulighed for at sikre sig en flot 1.
plads i puljen, hvis de kunne slå Billund i en
U-13 drenge årgang 2005 efterår
svær udekamp. Billund var et af de to hold,
Det nye U-13 kuld startede traditionen tro
der havde formået at tage tre point mod
ud med træning i uge 29. Truppen blev sat holdet, og der var derfor nerver på. VB starsammen dels af en række af VB’s egne spil- tede også med lyn og torden, og tidligt inde
lere, og dels af spillere fra KUV-samarbejdsi 1. halvleg var drengene foran med 3-0. Det
klubberne. Opstarten gik først og fremmest var dog næsten ”for let” for drengene, og
med at vænne spillerne til miljøet i talentsek- de lod derfor Billund ind i kampen, så pautoren. Drengene gav den gas med at komme sestillingen var på hele 4-3 til de rødblusede.
tilbage i rytmen og vænne sig til at tage det
Anden halvleg blev også rimelig tæt, og først
store niveauskridt fra U-12 til U-13.
til allersidst blev kampen lukket, så VB fortjent tog fra LEGO-byen med en 7-4 sejr og
Brøndby Cup
dermed førstepladsen i puljen.
Første store aktivitet for holdet var deltagelNæste sæson står på 11-mands, og drengene
sen i opstartsstævnet Brøndby Cup. Det var er derfor færdige med at spille 8-mands for
første gang, holdet stiftede bekendtskab nu. Holdene bliver slået sammen, og vi stiller
med 11-mandsfodbold, og modstanderne så kun med et hold i højeste række, Liga 1.
var af højeste kaliber. Kampene var meget
præget af, at relationerne spillerne imellem
H.C. Andersen Cup
ikke var på toppen endnu. Stævnet var dog Midt på sæsonen blev vi inviteret til Næsby
en super mulighed for at arbejde på netop for at deltage i en 11-mands træningsturnedette. Det endte med en sejr, en uafgjort og
ring. Vi fik god mulighed for at genopfriske
tre nederlag. Udbyttet var ikke imponerenspillet på den helt store bane, og prøve at
de, men det var tydeligt, at der allerede på samle de to mix-hold for en stund.
den korte tid var en god udvikling i niveauet.
Vi kom derfra med to smalle nederlag til hhv.
Næsby og B93 og to store sejre mod hhv.
Turneringen
Holbæk og Kolding IF, hvilket resultatmæsSom sædvanlig havde vi valgt at stille med
sigt var en smule skuffende. Vi kunne dog se
to mix-hold i øverste række, som fra denne en klar spillemæssig fremgang, hvilket var
sæson hed Liga 1. Kun tre klubber i landet det vigtigste formål. Relationerne var blevet
gjorde det samme, så det siger lidt om det meget bedre, og forståelsen for det store spil
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af 24 hold. Også i Golden League begynder
resultaterne at komme, så vi ender på en 1.
plads i sidste runde, hvor især sidste kamp
bør nævnes, en kamp hvor drengene tog
rigtig mange gode beslutninger, og vi vinder
7-2 over lokalrivalerne fra Kolding IF.
Til slut skal lyde en tak for tre super måneder med nogle fantastiske drenge, som jeg
glæder mig meget til at følge i deres videre
udvikling og en kæmpe tak til hele teamet
omkring U-11 og U-12. I har gjort det til
Peter Lund
noget rigtig fedt at komme til træning både
for mig, men også for alle spillerne uanset
alder og niveau.
U13
Drenge Liga 1 (Født 2005) - Efterår Pulje 1
					
Jesper Gejl Larsen
			
Kampe, mål og point
					
					
K
V
U
T Score Point
1					
OB
12 11
0
1 86-15
33
U-13 drenge årgang 2005 Liga 2
2					
OKS
12
9
0
3 60-30
27
Efterår
3				
Horsens fS
12
8
1
3 44-40
25
var blevet udviklet. Holdet har et rigtig fint
potentiale ift. at være med på det niveau,
hvor Vejle Boldklub bør være.
Tak til spillere og forældre på årgang 2005.
Det har indtil nu været en stor fornøjelse at
arbejde med jer om en talentfuld gruppe
unge fodboldgutter. Vi glæder os til at arbejde videre med jer i foråret, hvor den skal stå
på en masse fodbold på højeste niveau.

4
5
6
7

Hedensted IF
Vejle B (1)
Morud IF
Vinding SF

12
12
12
12

4
3
1
1

4
2
2
1

4
7
9
10

29-41
24-54
18-48
17-50

16
11
5
4

I efteråret 2017 blev der dannet et helt nyt
VB U-13 Liga 2 hold. En flok friske drenge,
med masser af spilleglæde og et fantastisk
venskab.

Der har været utrolig mange spændende
kampe, der har budt på både sejre, nederlag
og uafgjort. Men der har hele året været en
					
U13 Drenge Liga 1 (Født 2005) - Efterår Pulje 2
virkelig flot fremgang for holdet, der efter			
hånden har fået spillet sig mere sammen og
Kampe, mål og point
nu står sammen som et hold. Bl.a. formåede
K
V
U
T Score Point
de ude mod BMI at vende et truende 4-0
1 Vejle B (2)
14
9
2
3 61-30
29
nederlag til et uafgjort 4-4. De scorede alle
2 Næsby BK
14
9
1
4 45-19
28
fire mål i det sidste kvarter i en fantastisk
3 Kolding IF
14
8
1
5 51-32
25
spændende kamp.
4 Billund IF
14
6
2
6 51-50
20
5
6
7
8

Dalum IF
Gauerslund IF
S.f.B.
F.C.Fredericia

14
14
14
14

6
5
5
2

1
2
1
2

7
7
8
10

31-43
31-45
30-56
24-49

Drenge U-12 årgang 2005 forår

19
17
16
8

Efter en svær tid med trænerskifte og spillerstop, startede jeg træning på den vådeste
dag i marts, og hvis vejret skulle sige noget
om de resultater, vi skulle rende ind i, så tegnede det ikke godt.
Vejret fik en smule ret. Til trods for super
træningsmoral og energi løb vi ind i flere
nederlag, som tog hårdt på drengene, og
de skal have stor ros for altid at gå til den
til træning. I takt med at vejret blev bedre,
blev spillet det også, og vi tager fra et stærkt
besat Nørhalne Cup med en flot 8. plads ud
126

Sæsonen har også budt på flere overnatningsstævner, og i september havde træner
og forældre arrangeret et fantastisk overnatningsarrangement, hvor holdet bl.a. fik
besøg af en yogainstruktør, Niklas Tunna
(en kendt freestyler) og sidst, men absolut
ikke mindst – besøg af selveste FIFA QACK,
der mødte op for at dyste med drengene. En
super weekend, med masser af fodboldkampe, en-til-en-samtaler, sjov og spændende
oplevelser. Helt sikkert noget, der skal gentages.
Vi har også været så heldige at have Erik
Rasmussen (”Tryllerik”) fra Vendsyssel FF som
gæstetræner. Noget, som både drenge og
træner lærte meget af.
Alt i alt er VB U-13 Liga 2 drengene bare et
fantastisk hold, med et godt sammenhold,
dygtige spillere, supergode trænere og sidst,

men ikke mindst har de en masse glæde ved
at spille fodbold sammen.
Vinter og forårssæsonen vil byde på endnu
flere spændende oplevelser og det bliver
spændende at følge den gode udvikling på
holdet.

U13 Drenge Liga 2 (2005) 8M - Efterår
				
Kampe, mål og point

1
2
3
4
Jeanette Haahr
5
					6
7
8

FC Skanderborg
FC Horsens
Horsens fS
Juelsminde IF
AGF, Aarhus
BMI
Vejle B
Brædstrup IF

K
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
8
7
5
4
3
2
1

U
0
0
0
3
1
3
2
1

T
2
3
4
3
6
5
7
9

Score Point
51-10
27
28-14
24
43-18
21
21-21
18
25-22
13
15-30
12
18-49
8
4-41
4

Erik Rasmussen instruerer

Yoga-instruktion

Så er der pasta
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U-13 drenge Liga 1
Bagest fra venstre: Cheftræner Thomas Graabæk, Lasse Flø, Rune Jensen, Noah Krause, Lukas Henriksen,
Tasal Rahmani, Mathias Juhl, Valdemar Jørgensen, Christian Sørensen, Jetmir Beluli, træner Peter Lund
Forrest fra venstre: Noah Hovslagare, Silas Clifford Valbak, Lucas Steen Nielsen, Mathias Dalgas, Emil Sommer,
Hampus Hovslagare, Simon Aas, Mathias Mortensen, John Tipa

U-13 drenge, årgang 2004, Liga 2
Forår
Årgang 2004 Liga 2 startede første halvdel af
2017 som U-13, hvor drengene var en integreret del af Liga 1 truppen. En unik årgang,
hvad angår det sociale sammenhold, som er
kendetegnet ved respekten for og glæden
ved hinanden. Drengene har det super godt
og sjovt sammen, de er venlige og hjælpsomme over for hinanden, noget, de har fået ind
med modermælken helt fra de små årgange.
Turneringsmæssigt klarede Liga 2 holdet
sig igennem turneringen med stort set lige
mange sejre og nederlag og forblev dermed
i Liga 2 til efterårssæsonen som U-14. En fin
afslutning på turneringen.
En mindst lige så fin afslutning blev der
afholdt for hele 2004 årgangen, hvor drengenes træner gennem flere år, Thomas Graabæk, fik et par fine ord med på vejen, som
drengene selv havde formuleret. Ligeledes
uddelte trænerne mange sjove præmier til
drengene såsom bedste DJ, største BEAST,
bedste HAMMER og vildeste PACE.
Stævnemæssigt sluttede Lige 2 drengene
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U-13 sæsonen af i pinsen med deltagelse
i et stævne i Odder, hvor de overbevisende
vandt Odder Cup, ved at gå ubesejret gennem stævnet. En opløftende oplevelse for
drengene, som stod over for et udskillelsesog adskillelsesforløb i forhold til en skarp
opdeling mellem Liga 1 og Liga 2 truppen.
Trine Sommer

U-14 drenge, årgang 2004, Liga 2
Efterår
Efter en del turbulens i forhold til Liga 2´s
eksistens og trænere kunne drengene starte
op på træningen efter sommerferien med
en ny træner og nye rutiner. Sæsonen startede med deltagelse i Vildbjerg Cup som var
en super tur for drengene, der trodsede de
enorme vandmængder og blev nummer 2 i
den stærkeste række.
Desværre har drengene haft meget modgang i turneringen i Liga 2, og der er blevet
tabt kampe. Nogle er tabt uheldigt, nogle
er tabt med værdighed, nogle er bare tabt,
og nogle kunne vi have vundet. Men EN ting
er sikkert for ALLE kampene, drengene har
KÆMPET alt, hvad de kunne. Det har været

imponerende at være vidne til drengenes vilje og kampgejst og sammenhold. De har vitterligt stået sammen i tykt og tyndt, og klart
mest tyndt…. Det er vanvittig flot.
Nu ser vi frem til en ny turnering efter jul,
med deres to nye trænere, Nikolai Primdahl
og Frederik Lawaetz Hansen. To unge mennesker, som er opvokset i VB, og som kan
sætte sig ind i drengenes sted og give dem
den træning, de kender. De to har allerede

U13 Drenge Vest 2 (2004) 11M - Forår

FC Kolding Nord
Bjert IF
Vejle B
Haderslev FK
SUB Sønderborg
Kolding B

Trine Sommer

U14 Drenge Liga 2 (2004) 11M - Efterår

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

haft en succesfuld weekendtur med truppen
til Hamburg, hvor drengene og trænerne
lærte hinanden bedre at kende.
Alle vi, der har fulgt drengene, og nu også
de nye trænere fra sidelinjen, tror på holdet i
forhold til det, vi har set. Vi tror på det, fordi
vi har set den vildeste vilje.
”Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne!”

Kampe, mål og point

K
10
10
10
10
10
10

V
9
6
5
3
2
2

U
1
0
1
0
2
2

T
0
4
4
7
6
6

Score Point
38-7
28
26-26
18
32-17
16
14-35
9
20-34
8
17-28
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Horsens fS
Hobro IK
Gauerslund IF
FC Skanderborg
HEI/Virup
Aabyhøj IF
VSK Aarhus
Vejle B

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
9
8
7
5
4
3
0

U
3
1
1
2
4
3
3
1

T
0
4
5
5
5
7
8
13

Score Point
71-15
36
44-35
28
34-26
25
40-34
23
27-30
19
20-33
15
18-29
12
12-64
1

Vinder af Odder Cup 2017
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U-14 Liga 2 med deres nye trænere Nikolai Primdahl og Frederik Lawaetz Hansen

Træningstur til Hamburg
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U-13 drenge Liga 2
Bagest fra venstre: assistenttræner Lars Haahr, Lukas Scheel Refsgaard, Mathias Rosenbech Christensen,
Nicklas Bækhøj Jørgensen, Alaudin Metkamberi, Abdi, Eren Arikan, træner Thomas Blaudzun
Forrest fra venstre: Andreas Blaudzun, Marius Schjøtz, Nikolaj Wulff Bertelen, Asbjørn Kjærsgaard, Malthe
Haahr

U-14 drenge Liga 2
Bagest fra venstre: Træner Brian Mielck Sommerstedt, Marcus Secher, Andreas Sahlertz Kristiansen, Hekmat
Sakhi, Daniel Malberg-Pedersen, Mads Sommer, Harun Cerimagic, Mikkel Persson
Forrest fra venstre: Mathias Kjær, Noah Bisgaard, Nikolai Møller, Nicolai Schumann, Mikkel Skjellerup, Hassan, Lukas Gabriel Sørensen
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U-12 Drenge - og yngre
Drenge årgang 2006 (U-11) forår

Foråret 2017 bød på en lang række stabile
præstationer på højt niveau for U-11-drengene.
I DBU’s Golden League-turnering blev pladsen i den bedste række – Platinrækken –
forsvaret gennem hele foråret, hvilket i et
meget stærkt felt af gode hold er en præstation i sig selv. I 5. runde lykkedes det endda
at vinde platinrækken. Klarest i erindringen
står dog en af forårets sidste kampe på udebane mod et meget stærkt OB-hold, hvor vi
fik hevet et 3-3 resultat med hjem til Vejle
efter en usædvanlig god fodboldkamp, som
undervejs bød på både opture, nedture,
comebacks, godt spil og fight fra begge hold.
Inden vi nåede så langt, spillede vi om indplacering i DBU-turneringen i det tidlige
forår henover en weekend i Gauerslund. Her
blev det – på trods af en smal trup og skader
undervejs – til en flot 4. plads af de 24 stærkeste U-11-hold vest for Storebælt.
I Kristi Himmelfarts-ferien var U-11 vært for
vores egen turnering med deltagelse af fire
dygtige hold fra området samt tyske Pinneberg. De tyske drenge blev indkvarteret
hos VB-drengene, og det blev en fantastisk
weekend med fodbold i strålende sol og en
masse nye tyske bekendtskaber. Resultatmæssigt måtte U-11-drengene se sig slået på
målstregen i finalen.
Foråret blev afsluttet med deltagelse i Sportsmaster Cup i Herning og VB Cup.
Sportsmaster Cup rangerer som et stævne på
højeste niveau, og i et meget jævnbyrdigt
gruppespil lykkedes det at slå os igennem til
semifinalen og derfra til finalen, hvor vi dog
måtte strække våben.

Modstanden til VB Cup var knapt så markant,
men en mental blunder gjorde, at vi for 3.
stævne i træk stod med 2. pladsen efter
afslutningen.
Alt i alt dog et meget flot forår for
2006-årgangen.
Thomas Foged

Drenge årgang 2006 (U-12) efterår

Ét stævne står klarest i erindringen om efteråret 2017. I starten af september var vi i
København for at spille Niels Hald Cup, som
regnes for det uofficielle DM med deltagelse
af 28 af landet dygtigste U-12-hold.
Mens vi sidste år lige nøjagtigt missede
A-slutspillet, gik det i år rigtigt godt i de indledende kampe. Det gav plads i A-mellemrunden og nogle meget spændende kampe
mod Randers FC, Brøndby og FC København.
Tre tætte og velspillede opgør endte med en
sejr over FCK og to snævre nederlag. Det var
lige præcist ikke nok til at komme i kvartfinalen. Men drengene fik i den grad vist, at man
også på 2006-årgangen skal regne med VB.
På de mere ”hjemlige” breddegrader er der
spillet videre i Golden League. Med undtagelse af en enkelt runde, hvor vi lige måtte
en tur i guld-rækken og spille os til oprykning igen, har holdet permanent spillet i
Platin-rækken, og dermed blandt de otte
dygtigste hold vest for Storebælt.
Efterårssæsonen afsluttedes med et invitationsstævne på Silkeborg IF’s nye stadion midt
i december.
Thomas Foged

U-11 havde i Kristi Himmelfartsferien besøg af Pinneberg fra Tyskland
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U-12 drenge
Bagest fra venstre: cheftræner Christoffer Vandel, Joao Amador, Baran Caliskan, Sahel Niazi, Tobias Lykke,
assistenttræner Mads Lykkegaard Have, holdleder Thomas Foged
Forrest fra venstre: Fernando Duque, Bastian Nørregaard Knudsen, Gustav Nørregaard Knudsen, Mads
Foged, Frederik Duedahl og Sander Ravn
Fraværende: Benjamin Fransberg, Casper Kallestrup og Gabriel Bech Frederiksen

U-10 drenge årgang 2008

Året 2017 er nu forbi, og det har igen budt
på en masse forskelligartede oplevelser. Vi
oplever en stor stabil kerne af spillere, som
ønsker at komme til alle ugens træningspas,
og som alle ønsker at deltage i de kampe,
som vi har mulighed for at tilbyde drengene.
Det er rigtig dejligt som træner, at vi oplever
så mange spillere, der nyder samværet og de
træningssessioner vi stiller op.
Vintersæsonen 2016/2017 sluttede af med en
Lalandia-tur, hvor de fleste drenge fik hevet
deres fædre med i badeshorts. Der var stor
opbakning, og jeg tror vi alle, børn som forældre, havde en rigtig god oplevelse denne
dag. Vi håber at kunne gentage turen igen
til foråret 2018. Vi har i hvert fald tilmeldt os
stævnet, der giver os rabatbilletterne. 😊
I sommeren 2017 måtte vi desværre sige farvel til vores trænerhjælp fra de to kompetente piger, Anne Sophie og Laura, der begge
tog på højskole efter sommerferien.
Vi må i forlængelse af dette også erkende,
at spillerantallet på årgangen har nået et
niveau, hvor vi ikke kan optage flere spillere,
idet det kommer til at gå ud over kvaliteten
af træningen. Også selvom vi får nogle vel-

menende forespørgsler fra drenge, der er
kammerater til nuværende spillere på årgangen.
I efteråret 2017 er vi begyndt at træne udendørs i vintersæsonen. Dette betyder at vi
også risikerer at træne i minusgrader. Det er
super at se, at drengene stadigvæk dukker
talrigt op, passende påklædt og uden at kny.
Det er nogle seje drenge!
I efteråret er A-holdet desuden tilmeldt et
nyt koncept i DBU-regi for U-10-spillere, Golden League. Konceptet er skabt i erkendelse
af, at niveauforskellene, også på A-niveau,
allerede er tydelige for U-10 spillere. Derfor
prøver man at matche holdene bedre, selv
om holdene skal køre længere for at møde
de bedste. Det har været en sund udfordring
for holdet, og drengenes flotte resultater
tyder på, at de befinder sig blandt de 8-10
bedste hold i Jylland og på Fyn. Og når de
rammer topniveauet endda endnu højere,
hvilket den seneste kamp mod AGF, som ligger blandt de bedste, da også viste.
Vi er en stor årgang, og vi forsøger at give
plads til alle, lige fra dem, for hvem fodbold
betyder ualmindeligt meget, til dem, som
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U-11 drenge
Bagest fra venstre: træner Anders Schytz, Anton Klaster, Kristian Tonnisen, Bertram Valbak, Mathias Vedel,
Yad Taha, Mikkel Poulsen, Lynge Carlsson, Jakob Krabbe, træner Camilla Schytz
Forrest fra venstre: Pæshang Ahmad, Mohammed Abboud, Zamir Alamyar, Lauin Sharif, Asger Jensen, William Husted, Kidus Johansen.

kommer for at mødes med kammeraterne.
Det er lækkert at se så stor opbakning. Vi
er dog Vejle Boldklub, og vi mødes omkring
fodbolden, og vi sætter os mål på holdenes
vegne. Vi håber derfor, at 2018 bliver året,
hvor vi kan spille os frem til de sjove slutkampe til stævnerne for vores flittige B-hold. Og
så arbejder vi for C-holdene med, at vi bliver
i stand til at klare os uden hjælp fra B-spillerne og samtidig kunne spille lige op med de
mange dygtige hold, som findes i C-rækken.
Og selvfølgelig også at få en masse gode

oplevelser.
Vi vil gerne slutte af med at sige tak til forældrene for altid at stille op med drengene til
både træning og kampe, samt at hjælpe til
som trænere, når det kniber for os trænere
at deltage i de forskellige turneringer.
Herunder har vi samlet nogle af de mange
oplevelser vi alle har haft i 2017.
Trænerteamet
Mujo, Bo, Jess og Rune

Der er friske nyheder på www.vejle-boldklub.dk
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Drengene fik prøvet sig af til 8-mands fodbold til Vinding Cup med en 3. plads

C-holdet med lidt hjælp fra B-spillere - alle sammen i godt humør efter en storsejr og et meget knebent nederlag
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Velfortjent hyldest til alle tre hold efter gode indsatser ved Vojens Cup

A-holdet som vi kender det, og som endnu engang fejede al modstand til side og tog hjem med de store pokaler

U-10 drenge
Forrest fra venstre: Pelle Boman, Marcus Lippert Pjedsted, Aske Krogh, Josef Jacobsen, Nicolas Grøndal
Gammelgaard, Villads Risberg, Hjalte Michelsen, Gustav Johnsen, Magnus Lynggard, Lauri Knauf, Elias Svingel, Rasmus Jakobsen, Andreas Sindahl, Mathias Madsen, David Mortensen, Oskar Hassø, Julian Axelsen,
Ermin Fejzic, Oscar Lauesen og Alexander Andersen
Forrest fra venstre: Mikkel Hvilsom, Laurits Sørensen, Yusuf Faghir, Jeppe Hansen, Mads Gammelgaard,
Aulon Jahija, Eman Subasic, Jason Berg, Christian Adeler, Philip Simoni, Emil Ørhede, Rasmus Nordborg,
Johannes Bækgaard, Christian Zachar, Jens Reintoft, Christian Borgholm, Husein Al-Hirz, Younes Al Kassem,
Lawand Sharif, Mehdi Muhdawi, Christian Rehhoff, Leander Scheffmann, Lucas Gaarde og Gustav Madsen
Trænere fra venstre: Jess Lippert Pjedsted, Bo Hansen, Mujo Subasic, Rune Sindahl og Pelle Krogh
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U-9 drenge
Træner Gevorg Gevorgian
Bagest fra venstre: Kenan Ljeskovica, Frederik Sørensen, Sami Awad, Joe Löyche, Muhamad Musa, William
Nielsen, Scott Nielsen og Matuesz Dymerski
Forrest fra venstre: Kent Møller, David Gevorgian, Muhammad, Axel Torp Villadsen, Dani, Alemayehu Ali
Salah Adem

Drenge årgang 2007 U-10 / U-11

I vinteren 2016 startede Camilla og jeg på
årgang 2007. En årgang, der i flere år havde
været uden deres eget selvstændige hold.
Det måtte der laves om på! Det var heldigvis
en opgave, Camilla og jeg havde erfaringer
med fra tidligere, hvor vi i januar 2014 stod
i samme situation med årgang 2004 (nuværende U-14 Mesterrække). Ligesom dengang
kom spillerne gradvis til klubben, og vi kunne efterhånden begynde at stille et rigtig
fornuftigt hold.
Det første halvår af 2016 gik meget med at
lære klubben, kammeraterne og værdierne
at kende. For hvad gør man, når en del Bredballe-drenge, der kender hinanden, kommer
til klubben samtidig med, at de seks drenge,
der var i VB, da vi kom, også skulle være en
del af fællesskabet? Og hvad i alverden bilder de to trænere sig ind at forlange, at spillerne skulle til at tage ansvaret for egen træning med at rydde op, hente mål og samle
bolde?
Al begyndelse er svær, og drengene måtte
sande, at VBs værdier Teknik, Mod og Pas-

sion var nogle, de skulle tage til sig.
De mange spillere udefra var låst i DBU regi
og kunne derfor ikke benyttes. Derfor spillede vi i løbet af vinteren, foråret og sommeren en masse træningskampe på 8-mands.
Der blev spillet flere flotte kampe fra vinter og til sommer. Blandt dem var vores 6-3
nederlag til OB - et hold, flere af de nytilkomne spillere før havde tabt helt op til
18-0 imod. Et nederlag, der var flot taget i
betragtning holdets nye sammensætning, at
kampen var 3 x 20 minutter, og at vi “vinder”
første halvleg 2-1. Halvåret kulminerede dog
om sommeren, hvor drengene vandt VB’s
eget stævne, VB Cup, ved at være det hold,
der både scorede flest mål, men også lukkede færrest mål ind.
Starten som U-11 - Golden League
Efter en god lang sommerferie mødtes drengene efter sommerferien - klar til at klø på
og tage fat på nye udfordringer. En af nye
udfordringer hed, at Vejle Boldklubs bedste
U-11 drenge var inviteret med til DBU’s nyere
turneringsform Golden League, der er et tilbud til de allerdygtigste drengehold i årgan137

gene U-10 – U-12.
Kogt ind til benet består konceptet i, at der
er fire rækker; Bronze, Sølv, Guld og Platin,
hvor Bronze er den laveste række, og Platin
er den højeste. Puljerne består af fire hold,
hvor hvert hold møder hinanden én gang.
Efter tre kampe rykker nummer 1 en række
op, mens nummer 4 rykker en række ned.
Vejle Boldklub skulle som “ny” klub i konceptet i årgang 2007 starte fra bunden i Bronze.
Vores allerførste pulje bestod af Kolding IF,
Spangsbjerg IF og BBB. Efter sejr over Kolding IF drog drengene til vestjyske Spangsbjerg. I weekenden forinden havde vi deltaget i Niels Hald Cup i København. En
oplevelse, der var resultatmæssig ærgerlig,
men udviklingsmæssig god. Her mødte vi
nemlig god modstand og en masse fantastiske modstandere, der var meget fysisk stærke ift. det, drengene var vant til fra Jylland.
En oplevelse, drengene lærte meget af, selvom nogle af udturene udfordrede drengenes
humør og selvtillid. Med denne oplevelse i
kroppen skulle drengene den lange tur til
Spangsbjerg.
Efter en ikke alt for køn fodboldkamp var
drengene ved at sætte en 2-0 føring over
styr og lå til at tabe kampen 2-3. En kamp,
der ville betyde, at vi ikke kunne rykke op,
da indbyrdes opgør tæller højere end målscore. En ting, der dog kendetegner dette
hold, er, at uanset om de spiller fantastisk
eller skidt, så har de en evne til altid at levere comebacks, når det behøves. I kampens
allersidste sekund udlignede Vejle til stillingen 3-3. En stilling, der betød, at VB stadig
levede ift. oprykning, men nu skulle levere et
vaskeægte goal show i gruppens sidste kamp
mod BBB som følge af pointlighed med
Spangsbjerg. For at få den bedste målscore
var Vejles drenge tvunget til at skulle vinde
med stv mål for at kunne rykke op. Som tidligere nævnt, så har de her drenge en evne
til at være bedst, når det ser allersværest ud.
Vi vinder kampen med uhørte 10-0 mod en
rigtig god modstander - oprykningen til Sølv
var sikret!
Oprykningen til Sølv betød også flere kampe
på et højere niveau. Vi vidste ikke rigtigt,
hvad vi ville gå ind til ift. niveauet hos de
andre hold. I første kamp mødte vi Stensballe. Et hold, vi havde erfaringer med fra
tidligere. Vi spillede en træningskamp mod
dem, da vi var U-10’ere, hvor kampen endte
3-3. En flot spillet kamp mod en dygtig mod138

stander - “wauw” tænkte vi. Niveauet var
alligevel højt! Efter en kontrolleret, klog og
god fodboldkamp endte vi med at vinde 2-0
i en kamp, hvor vi virkelig viste, at vi havde
rykket os ift. vores seneste møde.
I den efterfølgende kamp stod Vejles årgang
2007 for, hvad Camilla og jeg ubetinget
mener, var sæsonens kamp, i VB Parken.
Nedrykkerne fra Guld i form af Aalborg Freja
blev sendt hjem til Aalborg med 8-0 i bagagen. En modstander, der på ingen måder var
dårlig. Vi var ganske enkelt bare markant
bedre!
Som nat og dag oplevedes gruppens sidste
kamp, hvor turen gik til Hjortshøj Egaa. Det
var en direkte kamp om oprykning til Guld.
Vejle kommer hurtigt og fortjent bagud
med 0-2 efter en ærgerlig start på kampen.
Men nu er der jo lige det med Vejle’s årgang
2007’ere, at når det ser allerværst ud, så leverer de comebacket. Først blev det 2-1 og med
få minutter tilbage af kampen - ja næsten
Fergie time - blev der udlignet til resultatet
2-2. Akkurat nok til at sikre anden oprykning
i streg!
En flot præstation af drengene - nu var vi
i Guld! Målet blev hurtigt sat; her skulle vi
blive, så vi også efter vinter kunne sikre
kampe på et højt niveau. Nu var modstanderne pludselig også blevet af en helt anden
og endnu mere skræmmende kaliber, da vi
skulle møde en modstander, der havde været
i den øverste gruppe, Platin. Gruppen bestod
af Silkeborg, Hobro og VRI. Med klare nederlag til både Silkeborg og VRI var kampen
mod Hobro nu en kamp om overlevelse for
at blive i Guld i foråret. En kamp vi heldigvis
vinder 4-1. Dermed var en rigtig flot præstation en kendsgerning. Vi var rykket fra Bronze og op til Guld og blevet der!
Til foråret får vi en ny pulje, og her vanker
der lige så god modstand som her i efteråret.
En af de ting, vi har fokus på i det kommende
år, er, at lykkes endnu mere med de ting, vi
træner, også når modstanderne begynder at
blive rigtig gode. Det kræver Teknik, Mod og
Passion, og Camilla og jeg glæder os til at
være med til at skulle tage de næste skridt i
vores udvikling som hold.
En stor tak skal lyde til spillerne for at sikre et
højt humør og en stor glæde ved at komme
til fodbold. Ikke bare er de gode fodboldspillere, men også gode drenge, der er ordentlige ved hinanden. En stor fornøjelse at træne!

En stor tak skal også lyde til vores fantastiske
forældre på årgang 2007!
Sidst men ikke mindst skal der også lyde en
stor tak for hjælpen i det forgangne år til
vores altid hårdtarbejdende og venlige holdleder Søren Husted.

VB årgang 2007 (nuv. U-11) vinder
af VB Cup 2017
Vejle Boldklubs årgang 2007 vinder VB Cup
2017 uden nederlag i en meget jævnbyrdig
pulje

Anders Schytz

Holdet fra venstre: Mathias Vedel Lauridsen, Asger Kjærsgaard Jensen, Kidus Kirk Johansen, Zamir Alamyar,
Anton Klaster, Mikkel Poulsen, Kristian Tonnisen, William Husted, Pæshang Ahmad, Anders Schytz (træner)
og Camilla Schytz (træner)

Årgang 2007 er et nystartet hold, der blev
oprettet i vinteren 2016 med 14 friske drenge. VB Cup var afslutningen på forårssæsonen, hvor U-10 var i pulje med Grindsted
GIF, Hedensted IF 1, SSK og NBSIF. VB’s U-10
drenge skulle i den første kamp mod Grindsted GIF lige have rystet startnerverne af sig,
men udviste en flot moral og vilje ved efter
at have været bagud 0-1 at vende kampen til

en 3-1 sejr imod et rigtig fint Grindsted hold.
U-10 kunne nu efter en sejr over NBSIF vinde
VB Cup ved at besejre SSK. Det var en meget
velspillet kamp, hvor VB’s U-10 hold havde
sluppet håndbremsen og gav den fuld gas.
Det var en fornøjelse som trænere at se gode
eksempler på forårets træningstemaer, der
var med til at sikre en sikker sejr.
I den sidste kamp imod Hedensted IF var
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kræfterne ved at være sluppet op hos de ni
VB spillere, men det blev en spændende kamp
med to godt kæmpende hold, der endte med
pointdeling. VB U-10 kunne nu kalde sig vinder af VB Cup 2017 samtidig med at være det
mest scorende hold, og det hold, der lukkede
færrest mål ind.

I starten af den nye sæson 17/18 venter spændende opgaver i form af Golden League, en
træningskamp mod KB (FCK) d. 27 august i VB
Parken og Niels Hald Cup på Frederiksberg.
Anders Schytz

U-7 drenge
Fra toppen og ned: træner Thomas Nielsen, Emir Arikan, Mustafa Sütyemez, Esrail Özdemir,
Szymon Dymerski, Jamie Nielsen, Ismail Gursey
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4-stjernet konferencecenter
Hotel Hedegaarden har 10 moderne og fleksible mødelokaler, der kan tilpasses ethvert ønske og behov.
Vi kan imødekomme fra 2 og op til 100 personer i samme lokale.
I alle lokaler er der klima-anlæg, trådløst internet samt standard AV-udstyr.
Hotel Hedegaarden har 75 moderne værelser, som alle blandt andet er med internet,
arbejdsplads, telefon, TV og filmkanaler.
Vi skræddersyr gerne et arrangement fuldstændig efter dine ønsker.
Få mere information

www.prinfovejle.dk

www.hotel-hedegaarden.dk
– kontakt os også gerne direkte på telefon 7582 0833
eller mail hotel@hotel-hedegaarden.dk

De bedste råvarer
På Hotel Hedegaarden arbejder vi ud fra 3 retningslinjer: Økologi, dyrevelfærd og fair trade.
Vi bestræber os på kun at bruge råvarer, der kan leve op til de værdier i den udstrækning, det er muligt
i forhold til kvalitet og udbud. respekt og forståelse for gode sæsonråvarer giver det optimale resultat.
Vores samvittighed er lige så god – som din appetit.

Hotel Hedegaarden as Vald. Poulsensvej 4 dK-7100 Vejle t +45 7582 0833 hotel@hotel-hedegaarden.dk www.hotel-hedegaarden.dk
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Kvinder
3F Ligaen
Forår

Holdet lagde ud med en træningskamp mod
Kolding Q i februar måned. Selvom resultatet blev en sejr til Kolding, var det godt med
en kamp efter en meget lang vinterpause.
Og vi fik samtidig Line Geltzer Johansens
debut som målvogter for Vejle.
Vi var kommet til 1/4 -finalen i pokalturneringen, og det betød, at Fortuna Hjørring kom
på besøg i april. Kampen blev spillet på Vejle
Idrætsefterskoles kunstbane. Kampen endte
vel som forventet med et nederlag på 0-3, da
gæsterne er et af de to bedste hold i DK lige
pt. Men VB-pigerne kunne gå fra banen med
stolthed, da nordjyderne fik modstand en
stor del af kampen.
Endnu en træningskamp var programsat,
inden turneringen gik i gang. Denne gang
gik turen til Næsby, hvor vi skulle møde deres
divisionshold. Efter en kamp på en utrolig
dårlig kunstgræsbane og i strid vind tog holdet fra Fyn med en sejr i bagagen. Og der var
samtidig til debut til Tanja Hymøller.

Nu kunne Søgård og holdet koncentrere
sig om slutspillet, som vi kom med i vha. en
dejlig sejr over Odense Q i efterårets sidste
runde.
1. kamp i forårets slutspil var mod Kolding
Q på udebane. Det var en kamp, hvor vi var
spilstyrende det meste af tiden, og vi kom
da også fra Kolding med et point i bagagen.
Kampen endte 0-0, men da vi den sidste tredjedel af kampen havde et skud, hvor Stina
Lykke blev godt udfordret samt et skud på
overliggeren, var det alligevel ærgerligt ikke
at få alle pointene. Ydermere havde vi seks
hjørnespark på blot fire minutter, hvoraf et
af dem gav en chance, som modstanderne
reddede på stregen.
Weekenden efter kom Brøndby på besøg i VB
Parken. I den kamp var vi ikke levnet de store
chancer, men da der var spillet 71 minutter,
stod der trods alt 1-1. Men så kom Brøndby
stormende og vandt kampen 4-1. VB-pigerne
spillede dog en fantastisk kamp, selvom de
til sidst måtte overgive sig til et bedre hold.
De kommende to kampe var også hjemme-

3F Liga holdet
Bagest fra venstre: Kathrine Terp, Christina Ravn, Louise Ørsted Bendtsen, Charlotte Sørensen (C), Laura
Lund Nyrup, Sara Riber, Marie Lynge Olesen og Josefine Clifford Valbak.
Forrest fra venstre: Mathilde Gaarn Hansen, Sascha Nielsen, Marika Skov, Trine Buhl Jørgensen, Katrine
Ingeman Beck, Nicoline Boeriis, Christina Fensbæk og Julie Høst Lauenstein.
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kampe, idet BSF aflyste kampen på Sjælland
efter et voldsomt regnvejr, som havde gjort
banerne alt for våde og mudrede til fodbold.
Først var det Fortuna, der kom på besøg. I
den kamp stod vi heller ikke ligefrem forrest i køen til at løbe med de tre point. Vores
forsvar viste dog, at det er en af vore største styrker. Kampen skulle helt hen i det 34.
minut, før gæsterne bragte sig foran. Den
stilling holdt til pausen. Godt en time inde i
kampen bragte gæsterne sig yderligere foran, og med et mål kort inden slutfløjt kunne
Fortuna køre nordpå med en sejr på 3-0.
Sidste hjemmekamp i denne omgang skulle så ikke spilles i VB Parken. Vi havde lånt
Hedensted Stadion til kampen mod Skovbakken. Værterne stillede an med stadionspeaker og god forplejning. Og da man kom forbi
det første kvarter af kampen, stod der VB på
praktisk taget alt i den kamp. Bl.a. misbrugte
holdet en friløber, som helt sikkert burde
være omsat i et mål. Kampen endte målløs
og kastede dermed endnu et point til kontoen af sig. Det var dog med en vis ærgrelse,
vi tog fra Hedensted. Holdet kunne dog trøste sig med, at vi på nuværende tidspunkt
havde taget point fra to medaljeaspiranter,
og måske havde vi været med til at fordele
bronze.
Så kom den udsatte kamp mod BSF. Kort før
pausen kom vi foran, og den stilling holdt
til det 60. minut. Da udlignede BSF, og 12
minutter før tid bragte hjemmeholdet sig så
foran. Nu lignede det en svær opgave at få
alle point med hjem. Men Marika Skov udlignede med 2 minutter tilbage. Og sørme om
ikke vi fik scoret i overtiden efter en foræring
af BSF’s forsvar! Så var den første sejr i hus.
Nu skulle vi i gang med returkampene. Først
blev det til et nederlag til Kolding Q i VB parken, og weekenden efter endnu et nederlag
- denne gang i Brøndby. Næste kamp skulle vi
en tur til det nordjyske for at møde Fortuna.
Heller ikke i denne kamp var det forventet,
at holdet fik point med hjem til Vejle, men
pigerne ville det altså anderledes! Amalie
Thestrup bragte os foran fra en spids vinkel,
og nu var det Fortuna, der skulle op og satse.
Udligningen kom knap en halv time inde i
kampen. Og da vi spillede en flot, flot kamp,
kom Fortuna ikke til de store chancer resten
af tiden. Så da kampen blev fløjtet af, havde
vi leveret en overraskelse af de helt store.
Fortuna mistede point efter resultatet 1-1.
De to sidste kampe i foråret var hjemme mod
BSF og ude mod Skovbakken. Begge kampe
blev til nederlag til os, og dermed sluttede
holdet på 6. og sidstepladsen i slutspillet.
Men det var en bedrift i sig selv af komme

i slutspillet igen, og hele holdet viste til hver
eneste kamp en gejst og vilje, der var beundringsværdig.
Slutspil 3F (2017)
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Brøndby
Fortuna Hjørring
Skovbakken
KoldingQ
BSF
Vejle

K
10
10
10
10
10
10

V
8
7
4
3
2
1

U
2
3
1
1
0
3

T
0
0
5
6
8
6

Score Point
36-5
36
24-5
32
13-19
17
18-23
16
8-31
8
6-22
6

Efterår
Henover sommeren mistede holdet en del
spillere, bl.a. rejste to til USA. De kommer
dog tilbage til truppen igen efter deres
ophold derovre. Til gengæld fik vi også tilgang af ny. Og til turneringens første kamp
var der ikke færre end tre debutanter i
startopstillingen. Samtidig bestod bænken
af endnu fire mulige debutanter. BSF tog
imod os i det sjællandske. Kampen blev til et
nederlag til pigerne på 1-0, men da hele seks
spillere fik debut, var det alligevel godkendt.
Der blev trukket et stort læs på de rutinerede
kræfter på holdet. Til historien hører, at to af
de ny blot var 15 år gamle!
Derefter fulgte to hjemmekampe. Den første
skulle være den sværeste, idet modstanderen
var Fortuna Hjørring. Men igen viste holdet
en helt utrolig styrke og fightervilje, så vi
kunne ”nøjes” med at tabe 0-1. Vores forsvar
spillede en suveræn god kamp, og de fik lukket flot ned for modstanderne. Og de nye og
unge spillere viste, at fodboldmæssigt kunne
de være med et godt stykke ind i kampen.
Viljen var der i hvert fald.
Næste kamp var hjemme mod VSK Århus.
Kampen blev spillet en onsdag aften, og da
der som bekendt ikke er lys på kampbanen,
var mørket endnu en modstander hen mod
slutningen. Ved stillingen 1-1 havde vi muligheder for at bringe os foran, men det blev
modstanderne, der kunne score det næste
mål. Og selvom vi misbrugt en række standardsituationer i kampens døende minutter,
var Søgård alligevel stolt af pigerne. Godt
nok tabte vi 1-2, men holdet havde igen ydet
en fornem indsats.
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Det brænder på foran Katrine Becks mål i hjemmekampen mod Fortuna i efteraret

Så kom kampen hvor vi fik point. I Odense
stod der 0-0 ved pausen. Odense Q bragte sig
dog foran, og det resultat så ud til at holde
til slutfløjt. Men i forbindelse med et frispark
i overtiden hev VB’erne målmanden med op,
hvilket skulle vise sig at være en god beslutning. Det resulterede i en udligning og dermed det første point på kontoen.
Hjemmekampen mod Kolding Q kastede
også et point af sig. Gæsterne bragte sig dog
tidligt i kampen foran, men da unge Lauenstein udlignede en time inde i kampen, lugtede holdet igen point. En Kolding-spiller så
rødt i slutningen af kampen, dog uden at vi
kunne udnytte overtallet. Men trods alt kom
det ene point i hus.
Weekenden efter kom der igen et enkelt
point ind på kontoen. Holdet spillede imod
Varde på udebane. Laura Nyrup bragte os
foran efter 15 min., men Varde fik udlignet
i det 48. min. Det var et fair resultat af en
kamp, hvor der til tider var lidt for hårde frispark. Med i Varde var unge Josefine Valbak.
Hun fik debut, idet hun kom på banen og
nåede at få små fire min. spilletid.
Da Brøndby var på besøg i VB Parken, blev
det til et nederlag. Men det var dog nådigt
sluppet ”kun” at tabe med 1-4. Christina
Fensbæk fik pyntet på resultatet med sin scoring kort før slutfløjt.
Da vi tog til Århus for at møde VSK Århus, var
håbet, at der kunne komme endnu et eller
flere point på kontoen. Men sådan gik det
bare ikke. VSK løb med sejren, og vi måtte
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lægge ryg til et 4-0 nederlag. Det siger dog
ikke alt om kampen. For vi var faktisk godt
med, og vi havde bl.a. skud på underkanten
af overliggeren, ligesom keeperen måtte ud
i en stor redning. Her så vi, hvad der sker, når
marginalerne ikke er med holdet.
I BSF-kampen på hjemmebane havde vi chancer for at bringe os foran i kampen. Vi havde
skud på overliggeren, ligesom der blev misbrugt en friløber. Så var gæsterne til gengæld mere skarpe og udnyttede deres chan-

Louise Bendtsen i fin stil

cer på fornemste vis. Og selvom Charlotte fik
scoret sikkert på et straffespark, undgik holdet dog ikke endnu et nederlag. Dermed var
vi stadig under stregen.
Så kom den ventede (og frygtede?) tur til det
nordjyske. Fortuna var modstanderne, og
det blev som ventet en svær kamp. Hjemmeholdet kom ret hurtigt foran på en af vores
fejl, og det blev til starten på en kamp op
ad bakke. Det måtte nærmest betegnes som
Davids kamp imod Goliat! Vi fik aldrig ro
på vores spil, det var nærmere en kamp om
overlevelse. Med et tennisæg i bagagen tog
VB-pigerne hjem fra Hjørring.
Holdet bragte sig imidlertid i en ønskeposition, da det i VB Parken blev til den krævede
2-1 sejr over Odense Q. Julie Lauenstein og
Mathilde Gaarn Hansen sørgede med to scoringer for sejren, som stort set lagde skæbnen over på VB-fødder. Ingen regnede med –
hvad da heller ikke skete – at fynboerne ville
få flere point i efteråret, så ”bare” en enkelt
sejr ville bringe VB i slutspillet.
Kampen mod Kolding Q blev dog ikke den
forløsende afgørelse. VB blev fældet af to
hovedstødsmål, og vi tabte dermed 2-0. Nu
skulle der tre point til på hjemmebane mod
Varde for at sikre os en plads i slutspillet, da
de næppe ville komme i Brøndby…
Hjemmekampen i VB Parken mod Varde
blev desværre et antiklimaks. Så tæt på – og
dog så langt fra… Efter at VB havde været
foran tre gange i kampen, udlignede Varde
fire minutter før tid, og dermed måtte vi
nøjes med et enkelt point. Den sidste kamp i
Brøndby, som spilles efter redaktionens slutning, kræver som minimum uafgjort, men
der skal da så vist et mindre mirakel til…

3F Ligaen 2017/18 Før Sidste Runde

			
Kampe, mål og point
					
1
2
3
4
5
6
7
8

Fortuna Hjørring
Brøndby
BSF
VSK Aarhus
KoldingQ
Odense Q
Vejle
Varde

K
14
13
13
13
13
14
13
13

V
13
10
8
7
5
2
1
0

U
0
2
0
1
4
1
4
2

T
1
1
5
5
4
11
8
11

Score Point
58-7
39
47-13
32
25-24
24
30-27
22
28-19
19
18-39
7
11-32
7
6-62
2

VB’ere på landshold

Desværre måtte VB sige farvel til samtlige
sine landsholdsspillere henover sommeren.
Landsholdskeeperen Line Geltzer Johansen
vekslede fra årsskiftet til VB, hvor hun spillede forårssæsonen. Hun repræsenterede
således VB ved tre landskampe ved Algarve
Cup. Pga. skader fik Line Johansen kun syv
kampe i forårsturneringen for VB. Hun kom
ikke på banen ved EM i Sverige og skiftede
efter ferien til Göteborg.
Tvillingerne Sara og Karen Holmgaard, som
har adskillige ungdomslandskampe på cv’et,
skiftede i sommerpausen til Fortuna Hjørring.
Cecilie Kristensen, der spillede i den røde
trøje i foråret og har spillet en del ungdomslandskampe, forlod også VB efter sommerpausen – ligeledes med destination Hjørring.
Endelig skiftede ungdomslandsholdsmålmanden Katrine Kleven til Lyseng.

Anne Thomsen

OK

Målbevidst trænerteam

Line Johansen
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Kvinde JS
Forår

Den første halvsæson for vort nyoprykkede
Jyllandsseriehold blev imødeset med lige
dele spænding og bekymring. Var truppen
bred nok til de mange kampe? Hvad med
keeperproblematikken? Fik holdet den nødvendige tilgang? Kom der hjælp fra 3F truppen? Kunne man begå sig fysisk og tempomæssigt?
Jo, det gik – men det holdt hårdt…! Ganske vist blev kun fem ud af 14 kampe tabt,
men holdet udviklede sig til nordisk mester
i uafgjort, og et enkelt point batter for lidt
i kassen, så det var på det yderste mandat,
eksistensen i JS blev sikret.
Holdet havde sluttet efteråret 2016 af med
13 spillere, hvoraf Cecilie Bagge, Pernille
Christiansen samt keeper Frida Møller skulle
ud at rejse, så tilgang var en nødvendighed.
Heldigvis kom der også fra sæsonstart en
syv-otte nye såvel som tidligere spillere til,
så vi havde en fornuftig bredde i starten af
sæsonen.

de smagt sejrens sødme, men dog fået fire
point efter fire remis’er. Hjemme mod FC
King George lignede det forårets først sejr
med en 1-0 føring efter 90 minutter, men
nærmest traumatisk lykkedes det holdet at
lukke to mål ind i overtiden. Da holdet blev
udklasseret 0-4 på egen bane mod VSK Aarhus, begyndte man at tvivle på muligheden
for at klare skærene i rækken.
Men herefter vendte lykken. Rana Ziraki og
Marika Skov fra 3F truppen blev i resten af
foråret i vid udstrækning stillet til rådighed,
og nu kom sæsonens to sejre.
Først en særdeles velkommen 2-1 sejr søndenfjords over Vinding. Midtbanedynamoen
Kathrine Terp stod bag de to scoringer i den
fortjente sejr. Dernæst en knusende tennissejr over Skjern/Tarm 6-1 i VB Parken.

Holdet kom igennem de fire træningskampe
uden nederlag. Det blev til 5-3 sejre over KS
holdet fra Fredericia KFUM og serie 1 holdet
fra VFC, mens det blev til 1-1 mod Næsbys
U-18 piger og 3-3 mod Hedensteds serie 1
hold.
Det var således med en vis fortrøstning, at
pigerne tog hul på turneringskampene.
VB kom ikke allerbedst fra start, idet det
i premieren blev til et smalt 0-1 nederlag i
lokalderbyet mod VSF og kun 4-4 i udekampen mod Skjern/Tarm – et af de hold, vi fra
starten havde satset på at holde under os.
Efter disse to kampe tog holdets målmand
Frida Møller på rejse, og hermed startede
målmandsproblematikken – et tema, der
virkelig voldte hovedbrud i foråret. Der var
ganske vist tre keepere i 3F truppen, men
U-17 landsholdsspilleren Katrine Kleven blev
skadet i forbindelse med en landsholdssamling og var ukampdygtig resten af foråret.
I seks kampe måtte markspillerne Simone
Bavnsgaard eller Stine Jepsen således iføre
sig handsker, mens det i fem tilfælde lykkedes at låne Katrine Ingemann Beck fra 3F
truppen. Det skal bemærkes, at ingen af de
kampe, hvor rutinerede Beck vogtede garnet, blev tabt..!!
I forårets sidste afgørende kamp var Frida
Møller tilbage i målet.
VB havde efter seks kampe stadig ikke hav146

Rana Ziraki blev af Jysk Serie Fodbold kåret som
kampens spiller efter forårets sejr i Vinding

I VSF-kampen blev angriber Camilla Eirdorf
skadet for resten af sæsonen, og også Signe
Bremerstent var fra nu af permanent ukampdygtig. I det hele taget var skader og slid et
tema mod sæsonens slutning, hvilket pressede truppen til det yderste og kaldte på kreative løsninger. Bl.a. måtte U-18 piger kaldes
til hjælp.
Herefter blev det til yderligere to uafgjorte,
inden to nederlag kastede pigerne ud i en
skæbnekamp ved Vejlby Riisskov Centret
mod VSK. Trods bagud 0-2 kom de rødblusede tilbage i kampen, og på mål af Henriette

.Louise Nordhejm kører i fin stil over højrekanten i
udekampen mod King George

Der skal altid være tid til lige at rette på håret - her
Asmaa Aziz

Rohde Andersen og Kathrine Terp fik VB det
point, der gjorde holdet til bedste syv’er i de
tre JS-kredse, og det var nok til forbliven i
rækken i kraft af Viborgs udtrækning højere
oppe i systemet.

Henriette Andersen 4, Natasja Hauge og Louise Stald hver 3, Anne le Fevre, Julie Pedersen
og Anne Skjoldemose hver 2, Asmaa Aziz 1,
mens en scoring var et selvmål.

Socialt var foråret rigtigt godt med bl.a.
”bødefest” og megen interaktion pigerne
imellem. Det var glædeligt at se skadede spillere og andre, der lige pt var uden for holdet,
møde op til kampe både ude og hjemme og
støtte holdkammeraterne.
Anne le Fevre og Natasja Hauge Jørgensen
deltog i alle holdets 18 kampe. Henriette
Rohde Andersen og Simone Bavnsgaard spillede 17, Asmaa Aziz, Julie Pedersen og Stine
Jepsen 16, mens Kathrine Terp var med i 15
kampe.
Kathrine Terp blev topscorer med 8 mål,
Camilla Eirdorf og Marika Skov lavede hver 6,
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Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7
8

Seest B
FC King George
Vinding SF
VSK Aarhus
Ringkøbing IF
Tjørring IF
Vejle B
Skjern/Tarm fodbold

K
14
14
14
14
14
14
14
14

V
9
9
8
7
4
3
2
2

U
2
2
1
2
4
4
7
2

T
3
3
5
5
6
7
5
10

Score Point
46-12
29
32-18
29
29-18
25
23-19
23
21-31
16
18-25
13
24-29
13
16-57
8

Ved afdelingens forårsafslutning blev fiduspokalerne for sæsonen 2016-17 uddelt.
Kathrine Terp blev kåret som sæsonens spiller, mens anfører Anne le Fevre blev sæsonens fighter.
Resultater forår:
VB – Vinding SF
0-1
VB – Skjern/Tarm
4-4
VB – Tjørring
2-2
VB – Ringkøbing
0-0
VB – FC King George 1-2
VB – Seest
1-1
VB – VSK Aarhus
0-4

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

Efterår

En enkelt træningskamp, der gav et 0-5
nederlag i Middelfart, blev det til inden
efterårssæsonen. Og da der efter fem runder
her stod 0 point og en målscore på 0-14 ude
for Vejle Boldklub, var odds for en nedrykning fra JS historisk lave.
Årsagerne til den bedrøvelige start på sæsonen var en yderst smal trup som følge af
rejser og ikke mindst et væld af skader, som
holdt stamspillere ude hele eller dele af
sæsonen. Smerteligt var det også, at holdets
samlingspunkt Kathrine Terp, blev rykket op
på 3F Liga holdet.
Men langsomt lysnede det. Spillere kom tilbage fra rejser, ligesom nogle blev klar igen.
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Og nye kærkomne ansigter var pludselig at
se i VB Parken. Louise Coker, tidligere spiller, trak igen den røde bluse over hovedet,
Louise Krøll og Signe Bregendahl kom til fra
Grindsted, ligesom Helena Christensen, som
for år tilbage havde spillet en halvsæson som
ungdomsspiller, trak støvlerne på igen. Og
sidst, men ikke mindst, skruede Rana Ziraki
ned for ambitionerne og meldte fra til 3F
truppen for helt at hellige sig JS holdet, og
den lille boldkunstner fik vi stor glæde af i
efteråret.
En sejr på 3-2 over lokalrivalerne fra Vinding
vendte billedet, og efter de forfærdelige
første fem runder gav de sidste ni 16 point,
hvilket oven i købet var bedre end i foråret
og sluttelig gav en placering lige over nedrykningsstregen. Netop Vinding endte lige
under, men blev reddet af manglende jyske
nedrykkere oppefra.
Mindeværdigt fra efteråret var bl.a. sejr i
begge kampe over VSF samt en 3-1 sejr på
udebane over de ellers sikre oprykkere fra
King George.
Asmaa Aziz og Louise Nordhejm spillede alle
15 kampe, Frida Møller var med i 14, mens
Simone Bavnsgaard og Louise Coker spillede
13 kampe.
Rana Ziraki blev suveræn topscorer med
7 mål, Louise Coker, Louise Krøll og Signe
Bregendahl lavede hver 2 mål, mens Louise
Nordhejm og Helena Christensen begge sco-

rede et enkelt. Et mål var et selvmål.
Vejen frem for Vejle Boldklubs andethold er
en fungerende fødekæde. Det har i de seneste år været småt med tilgang fra ungdoms
afdelingen, men med et solidt U-18 hold
samt et nyetableret U-16 hold lysner det forhåbentlig. Vi er nødt til at have en kontinuerlig oprykning af spillere nedefra til senior,
hvis niveauet her skal holdes.
Lad os i den forbindelse sende en stor tak til
Troels Troelsen, som næsten ene mand gennem nu en årrække har holdt liv i VB’s pigeungdom. Ildsjæle som Troels hænger ikke på
træerne!
Tak til Peter Potempa, som nu trækker sig
tilbage fra trænerposten for at hellige sig tilværelsen som familiefar. Tak til Jimmy Pedersen for god hjælp. Tak til trofaste tilskuere –
og til langtidsskadede VB-piger, som alligevel
kom og bakkede op.
På gensyn i 2018.
Resultater efterår:
VB - FC King George 0-5
VB – Fredericia KF 0-2
VB – Toftlund
0-4
VB – Ringkøbing
0-2
VB – Hedensted
0-1
VB – Vinding SF
3-2
VB – Tjørring
1-2

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

Ole Kristensen

Jyllandsserie kvinder
Bagest fra venstre: assistenttræner Martin Madsen, Julie Pedersen, Stine Jepsen, Louise Nordhejm, Helena
Christensen, Louise Coker Faurenskou, Henriette Rohde Andersen, Anne le Fevre, træner Peter Potempa,
holdleder Ole Kristensen
Forrest fra venstre: Signe Bregendahl, Rana Ziraki, Louise Krøll, Frida Møller, Asmaa Aziz, Simone Bavnsgaard, Pernille Christiansen, Natasja Hauge Jørgensen
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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
Christina Fensbæk
Birgitte Knop
Irene Kristensen
Kathrine Terp
Kamilla Pedersen
Carina Johansen
Mette Holm
Louise Bendtsen
Anne Ulnitz
Charlotte Sørensen
Christina Ravn Nielsen
Lene Terp
Katrine Ingemann Beck
Louise Pedersen
Mette Lyse Hansen
Laura Stoumann
Lotte Madsen
Lise Søndergaard
Camila Bergstrøm
Jeanette Bomholdt
Janni Nicolaisen
Natascha Brandt
Rana Ziraki
Louise Schnoor
Sandra Jørgensen
Bine Dahl
Kristine Pedersen
Agnete Paludan
Susanne Møller
Pernille Buch
Merete Pedersen
Mie Thychosen
Ida Krusborg
Bettina Larsen
Carin Venborg
Stine Ågård
Simone Holm
Karen Holmgaard
Sara Holmgaard
Dorthe Andersen
Lenike Vemmelund
Katja Larsen
Helle Pinholt
Kamilla Møbjerg Jensen
Laura Nyrup
Ulla Knudsen

251
245
234
223
211
197
191
188
168
165
163
161
158
155
153
142
142
130
125
123
121
116
114
108
106
106
104
103
100
99
97
93
89
89
86
85
84
83
83
79
78
77
77
76
76
76
75
74
74
73
73
72
68
68
67
66
65
65

Aktiv i VB

x

x

x
x
x
x

x

x

Antal kampe
Kristiana Boldt
Kristina Høeg
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
Nicoline Toft
Anette Witten
Tina Søndergaard
Mona Walther
Marika Skov
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
Molli Plasmann
Amalie Thestrup
Nadia Kjældgaard
Kirsten Pedersen
Dorthe Jensen
Heidi Sørensen

63
63
62
62
60
59
58
58
58
55
52
51
51
51
45
45
45
45
44
43
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
25
25
24
24
24
23

Aktiv i VB

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
Trine Seistrup
Jane Laursen
Anne Nielsen
Lone Bretlau
Sarah Dyrehauge
Joan Hansen
Lisa Borchert
Marie Tvilum
Victoria Baagøe
Anja Dukic
Tina Hansen
Line Jensen
Lisbeth Østergaard
Diana Nielsen
Christiana Gregersen
Maiju Routasalainen
Sanne R. Olsen
Gitte Schmidt
Mie Bak
Cathrin Tromborg
Katrine Müller
Lone Berg
Louise Jenner
Camilla Bendtsen
Julie Lauenstein
Cecilie Christensen
Mathilde Gaarn Hansen
Camilla Andersen
Lene Duesberg
Fatima El Foul
Sascha Nielsen
Louise Koldsø
Line Pedersen
Marianne Riis
Nadja Jensen
Nicoline Boeriis
Sara Riber Nielsen
Maria Schade
Maibritt Jungquist
Julie Jensen
Anette Greisen
Helene Grejsen
Tanja Hymøller
Ida Dollerup
Lotte Kristensen
Charlotte Pedersen
Mette Sørensen
Julie Mautone
Marie Lynge Olesen
Line B. Petersen
Nadja Stenstrup
Rikke Jensen
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23
23
22
22
22
22
21
21
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
17
17
16
15
15
15
15
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7

Aktiv i VB

x

x
x

x

x
x

x

Antal kampe
Jeanette Stensgaard
Helene Andersen
Line Geltzer Johansen
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
Josefine Valbak
Cathrine Hauge
Rikke Andersen
Mette Højbert
Rikke Egsgaard
Tina Lindholdt
Lotte Kruse
Gitte Schlage
Claudia Neujahr
Christiane Thaysen
Nana Høeg
Emma Høeg
Katrine Kleven
Trine Buhl Jørgensen
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
Mia Mølgaard
Katrine Them Kristensen
Rikke Hansen

7
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
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aktiv i VB

x

x
x
x

x
x
x

Pigeungdom 2017
En overskrift i afdelingen har været at fortælle den gode historie og sætte fokus på
pige-kvinde fodbold i Vejle Boldklub og
pige-kvindefodbold i Vejle Kommune. I løbet
af året har der også været fokus på muligheder og samarbejde med Elite Vejle.
Der er arbejdet med at optimere samarbejdet mellem VB og VIES og Campus Vejle.
Ligeledes arbejdes der på ønsket om også at
få etableret et godt udviklende samarbejde
med Rødkilde, således at der på sigt er gode
relationer og et godt netværk mellem VB og
de forskellige uddannelser i Vejle.
Der er samarbejdet med øvrige klubber og
DBU via Vejle Fodbold Forum om fokus på
pige- og kvindefodbold i Vejle. Hvordan
støtter vi hinanden på tværs af klubberne,
således at vi sikrer, at pigerne bliver ved at
have glæde ved fodbold? En garanti for, at
pigerne har mulighed for træning, især i
U-16 årgangen, hvor mange ofte tager på
efterskole, og derved har klubberne ofte
svært ved at stille hold. At mødes på tværs
inspirerer og udvikler både spillerne og trænerne. Der er aftalt træningspas på tværs, og
første gang var i Hover.
Der er nedsat en udviklingsgruppe i VB, som
består af
Peter Riisberg, formand
Anita Schytte, leder for pigeafdelingen
Kim Kærhus, tidligere Kommerciel leder Kolding Q
Frank Rasmussen, VIES
Nikolaj Primdahl, Campus
Thomas Gråbæk, deltids kommerciel leder
Knud Engedal, bestyrelsesrepr.
Overordnede målsætninger, der er Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte
1. Kvalificere sig hvert år til 3F Ligaen. (mellem de 6 bedste i Danmark) og udvikling af
dette. Sikre et solidt grundlag for udvikling
af 3F Liga holdets muligheder.
2. Opbygge og fastholde U-18 DM og herunder et U-16 hold inden for en to års horisont.
En mere naturlig bro fra U-18 til senior.
3. Skabe et grundlag for et stabilt Jyllandsseriehold.
4. Være den foretrukne klub for U-8 til U-18
piger i kommunen. Bevidst strategi omkring
alle årgange i ungdom (bredde). Et stærkt
budskab omkring pigefodbold, der kan tiltrække spillere.

5. Et stærkt samarbejde med sponsorer.
Vi kan, skal og vil skabe et stærkt signal om
ambitioner. Et budskab er at tage ejerskab
og sørge for ansvarsfordeling for alle i vores
organisationsplan. Vi fortæller den gode
historie, og vi gør det sammen.
Igen har vores forældreråd stået for gode
arrangementer i de forskellige årgange. De
har indgået aftale med afdelingsledelsen
om at arrangere fælles spisninger på tværs
af årgange og hold, så spillerne og trænerne
også her målrettet styrker kendskabet til hinanden.
Pigeraketten besøgte igen VB, og forældrerådene hjalp med at få arrangementet til at
blive en succes. DBU havde i år bl.a. fokus på
forældre ved at opstille et forældretelt, hvor
VB var vært med en kop kaffe.
Afdelingen har ambitiøse, arbejdsomme,
dygtige trænere, holdledere og forældreråd,
der gang på gang fortæller gode historier og
gør VB til et godt sted at spille fodbold og
have gode sociale relationer.

TOMMY
ANDERSEN
Tømrermester
Esbern Snares Vej 23
DK - 7100 Vejle
Tlf. 40 84 98 00
Fax 75 83 08 49
E-mail:
tommya@andersen.mail.dk
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Vi havde et godt opstartstrænermøde før
sæsonen, hvor alle hold var repræsenteret.
Et af de møder, som indgår i den struktur, vi
afdelingen gerne vil fastholde.
Formål med mødet er bl.a. kendskab til
hinanden, vidensdeling og kommunikation
samt på sigt gøre brug af hinandens kompetencer. Endvidere også formidle viden, hvad
er der sket, og hvad sker der i afdelingen og
klubben, hvor skal vi hen, fokus fremadrettet, hvorledes bevarer vi RESPEKT, GLÆDE,
ANSVARLIGHED, PASSION, VINDERMETALITET OG VILJE?
Vi har haft ”Social Event Day” på tværs af de
ældste årgange (indefodboldstævne), ligesom der har været udbudt kurser igennem
Elite Vejle fx om ernæring og sportsskadeforebyggelse
Sitet ”Fodbold for piger” er et af de medier,

vi bruger til kontinuerligt at få fortalt den
gode historie og få skabt opmærksomhed på
pigefodbold i Vejle Boldklub.
Det er med stor glæde, at vi i skrivende stund
kan sige, at vi er ved at være på plads med
hold i alle årgange i vores pigeungdomsafdeling, og der er trænere og ledere på plads til
at varetage både sportslig udvikling og fremdrift for alle årgange.
En stor tak alle, der har taget fat i opgaverne
og en stor velkommen til dem, som er kommet til i løbet af året. Det er en stor fornøjelse at se udvikling og positivitet pga. enkeltpersoner, der gør en forskel, men sammen er
vi stærke, og sammen flytter vi os fremad.
Vi ses til et spændende 2018.
På vegne af afdelingsledelsen pigeungdom
Peter Riisberg, Søren Karlskov Thomsen og
Anita Ø. Schytte

Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab
Roms Hule 4
(Vesttårnet Vejle Stadion)
7100 Vejle
Tlf. 76 42 94 00

DER ER
FRISKE NYHEDER PÅ
www.vejleboldklub.dk
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U-18 piger

Efterår

Forår

Forårssæsonen var en sæson, der startede
med stor uro, da vi en uge før turneringsstart
mistede vores cheftræner og derfor måtte
sadle om. Der blev lagt en ny strategi og en
langsigtet plan for, hvordan vi skulle løfte
det spillemæssige niveau henover sæsonen.
Den nye filosofi for pigerne blev implementeret med det samme. Det gik nu ud på at
spille med stor glæde og derudfra blive kreative beslutningstagere. Der skulle ikke spilles
i bokse, men tværtimod blev den kreative og
alternative spiller hyldet.
Det har været en sæson, der har været præget af stor ustabilitet, derfor har arbejdsbetingelserne været svære, men man må sige,
at der for forholdsvis mange spillere skete
en stor udvikling henover foråret. Der blev
implementeret ny konstruktion i forsvaret,
som fra dag 1 tog opgaven til sig og udviklede sig helt vildt henover sæsonen. Ligeledes
blev der forsøgt at skabe en stabil blok på
midten, hvor nøgleordet skulle være stabilitet. Der skal lyde en stor cadeau til de spillere, der spillede her i sæsonen, de har ydet en
stabil indsats på banen, som de andre spillere
har kunnet udvikle sig omkring.
Netop udvikling var sæsonens vigtigste nøgleord. Vi har forsøgt gennem masser af spil
og træning med bold hele tiden at flytte
vores færdighedsniveau til nye højder. Mange spillere har udviklet deres basale færdigheder meget. Generelt er der sket en stor
udvikling henover sæsonen, og rigtig mange
spillere har løftet deres niveau. Med gå-påmod var der lyst til at tage det nye til sig og
udvikle sig individuelt som fodboldspiller.
Vi har været glade for den glæde, I har udvist
til træning og kampe. Vi ønskede at skabe
glæde i truppen efter kaos opstarten. Vi har
nydt at komme at være der med jer.
Vi ønsker jer alt mulig held og lykke med
fremtiden, og Terp bliver jo og holder øje
med jer. Vi takker af for denne sæson.
Frederik Østergaard Schytte
træner U-18 piger forår
U18 Piger Vest (1999-00) 11M - Forår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6

Næsby BK
Ikast KFUM
Skødstrup SF
MG & BK
Hatting-Torsted/Stensballe!
Vejle B

K
10
10
10
10
10
10

V
10
7
4
4
2
2

U
0
0
1
0
1
0

T
0
3
5
6
7
8

Score Point
38-7
30
36-22
21
20-26
13
23-22
12
12-24
7
15-43
6

Efter feriepausen startede holdet op med ny
træner og mange nye spillere. Vi havde ganske vist piger, der tog på efterskole, men til
gengæld fik vi tilgang af en del ny spillere
samt en god håndfuld fra Vejle Idrætsefterskole. Så det var en stor opgave for den nye
træner, Steffen ”Emmer” Mikkelsen, at få
samlet pigerne til en homogen masse.
Men det må man sige lykkedes helt godt!
Med kun en enkelt træningskamp i benene
tørnede holdet ud imod Silkeborg IF Q i VB
Parken. Silkeborg er et stærkt hold, så det
var spændende, om vi kunne stå distancen.
Da kampen blev fløjtet af, kunne holdet gå
i omklædningsrummet, hvor de kunne få
brugt sejrsråbet for første gang ud af mange
dette efterår.
Weekenden efter spillede pigerne igen hjemmekamp. Denne gang var det Odense Q, der
var på visit. Det blev desværre til et nederlag, hvilket ikke var et helt rimeligt resultat
af kampen. Selv modstanderne ytrede, at det
da vist ikke var fair. Men når pigerne ikke formåede at udnytte de mange chancer og den
store boldbesiddelse, så blev det altså resultatet. Kampent viste til gengæld, hvor vigtigt
det er, at man spiller 100 % hele kampen.
Det blev også lidt af et wake-up call til de
nye og unge spillere. Tempoet og niveauet
var noget højere end det, de var oppe imod
i foråret.
Så blev det til gengæld til en fin sejr, da holdet gæstede Ikast KFUM. Og de 6 point efter
3 kampe kunne pigerne godt være tilfredse
med.
Da Kolding Q gæstede VB Parken, var der
stor spænding om, hvilket hold og niveau
de kom med. Kolding er en klub med stolte
traditioner inden for pigefodbolden. Og de
har en meget stor pigeafdeling i U-16 – U-18
rækkerne. Men de næstbedste koldingensere havde ikke noget at byde ind med imod
vores dygtige piger. Vi vandt pænt overlegent med 3-0.
Da Fredericia KF weekenden efter var i Vejle,
fik de samme tur. Vores piger styrede denne
kamp gennem alle 80 min., så da slutfløjtet
lød, var der igen 3 point i hus.
Efter at have haft en friweekend tog holdet
en tur til Odense for måske at få revanche fra
sidste kamp. Men det blev det desværre ikke
til. Pigerne led et smalt nederlag på 1-0 til de
dygtige fynske piger.
Nu fulgte der så to kampe imod HattingTorsted/Stensballe IK hhv. onsdag og søndag.
Onsdag vandt vores piger 6-0 på udebane, og
da den modsatte kamp blev spillet i VB Parken fire dage senere, blev sejren lidt større,
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I omklædningsrummet efter sejr over Hatting-Torsted-SIK

nemlig 7-0. Og begge sejre var ikke et eneste
mål for meget. Holdet spillede på et noget
højere niveau end modstanderne.
I Silkeborg løb holdet så ind i et nederlag til
et på dagen bedre hold. Hjemmeholdet havde rimeligt nemt ved at spille sig igennem
vores forsvar, og ved hjælp af et par fejl fra
vores side, kunne de trække sig sejrrigt ud
af kampen.
Til gengæld fik Vejle-pigerne 3 point forærende, idet Kolding Q meldte afbud til
kampen i Mosen, da de ikke kunne stille
hold! Det kan man undre sig over, idet de
har rigtig mange spillere at tage af. Men vi
sagde da tak!
De sidste to af efterårets kampe blev vundet
sikkert over hhv. Ikast KFUM og Fredericia KF.
Sejren i Fredericia burde have været større,
men vi lukkede hjemmeholdet ind i kampen
med et par scoringer. Sejren var dog på intet
tidspunkt i fare.
Holdet sluttede efteråret af med en 2. plads
i puljen kun 3 point efter vinderne fra Odense. Det må siges at være absolut godkendt.
Målet var, at pigerne skulle forblive i den
bedste jyske række til forårets turnering,
og efteråret skulle bare være brugt til at få
spillet pigerne sammen i. Det skulle være en
læring for holdet, og så skulle de toppe til
foråret. Men når de allerede nu spiller på det
niveau, er det spændende, hvor vidt de kan
drive det, når modstanderne bliver lige en
tand bedre. Men først skal pigerne på en velfortjent vinterpause for så at starte op igen
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midt i januar.
2. weekend i september holdt pigerne en
grillaften hjemme ved Anne Skjoldemose.
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor både
spillere og forældre deltog. Efter en konkurrence i kongespil, blev der grillet, spist
og hygget. Pigerne blev rystet lidt sammen,
og forældrene lærte hinanden lidt bedre at
kende.
På pigernes, Emmers og egne vegne skal der
lyde en stor tak for den store forældreopbakning. De har stået parat med hjælp, når
der har været brug for det. Og vi har altid et
positivt publikum til alle vores kampe. Og fra
undertegnede skal der ligeledes lyde en tak
til træneren for det gode samarbejde her i
efteråret.
Anne Thomsen, holdleder

U18 Piger Liga 1 (2000-01) 11M - Efterår
Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7

Team Odense Q
Vejle B
Silkeborg IF Q
KoldingQ
Hatting-Torsted/Stensballe IK
Fredericia KF
Ikast KFUM

K
12
12
12
12
12
12
12

V
10
9
9
5
4
2
1

U
0
0
0
2
0
2
0

T
2
3
3
5
8
8
11

Score Point
50-9
30
43-11
27
46-19
27
22-31
17
23-47
12
22-58
8
17-48
3

Grillfest

U-18 piger Liga 1
Bagest fra venstre: Line Underbjerg Lauritsen, Julie Kielsgaard, Sofia Simonsen, Caroline Cramer, Anne
Skjoldemose, Maj Mellergaard Holst, Sofie Karlskov, Rikke Troelsen, Clara Schioldan, Amanda V. R. Sørensen, Caroline Schousboe, træner Steffen “Emmer” Mikkelsen
Forrest fra venstre: Holdleder Anne Østergaard Thomsen, Mia Mølgaard, Katrine Them, Laura Simonsen,
Rakel Maria Sigurdardottir, Anna-Sofie Piihl, Line Helmich, Trine Thisgaard, Rikke Hansen
Fraværende: Freya Rødekilde, Lærke Holst, Josefine Valbak og Nanna Cecilie Munkholm
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U-16 piger

				
U16 Piger Liga 2 (2002) 11M/9M - Efterår

Efter sommerferien satte vi alt ind på at få
etableret et U-16 pigehold. Det var meget
vigtigt for os at få lukket dette hul.
Efter nogle henvendelser fra nogle af de
»gamle piger« fik vi stablet et hold på benene. Vi startede stille og rolig op med syv-otte
spillere, hvoraf nogle aldrig havde spillet
fodbold før, og fik tilmeldt et hold til Liga 2.
Det var jo ikke helt nok, så derfor skal der lyde
et stort tak til de U-12 og U-13 piger samt de
tre U-18 spillere, der indimellem hjalp i starten, så vi kunne få holdet komplet. Stille og
roligt er truppen vokset til 13-15 piger, så det
kan man da kalde en succeshistorie!
Trænerteamets målsætning inden sæsonen
var som minimum at få point, og det må man
sige, at vi fik. Vi overraskede alle og især os
selv på den superpositive måde og blev nr. 2
i vores række!
Hvis det ikke er en solstråleberetning, så er
der ingenting, der er! Så en stor tak til alle
pigerne - undskyld de unge damer - for en
fantastisk halvsæson.
Troels Troelsen og Ryan Jørgensen

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5

Vinding SF
Vejle B
Aulum IF
FB Fodbold!
Hover IF

K
8
8
8
8
8

V
8
4
4
3
0

U
0
1
0
1
0

T
0
3
4
4
8

Score Point
47-6
24
25-14
13
25-14
12
12-17
10
2-60
0

U-11, U-12 og U-13 piger
Så er endnu et år gået for vores mellemste
årgange, og flokken af piger vokser og vokser bare hele tiden, hvilket er superdejligt.
Vi har i det forgangne år slået årgangene fra
U-11 til U-13 sammen, så vi bedre kan udvikle
pigerne på det niveau, de er på.
Det vil sige, at vores U-11 piger har spillet
U-12 A sammen med nogle af U-12 pigerne,
og vores U-12 og U-13 har spillet U-13 Liga 1
og Liga 2.
Vores U-11 deltog i år igen i Madsby Cup, som
igen var en fantastisk social tur med mange
gode kampe og stor forældreopbakning.

			

U16 piger
Bagest fra venstre: Træner Ryan Jørgensen, Zahra Haydari, Ida Jakupi, Emma Jacobsen, Anne Jensen, Amanda Sørensen, Ida Larsen, træner Troels Troelsen
Forrest fra venstre: Cecilie Brunbjerg, Maya Dilling, Julie Jørgensen, Laura Jørgensen, Katrine Lautrup,
Andrea Jørgensen
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I påsken var vores årgang 05 og 06 piger i
Holland til Holland Cup, hvor vi deltog i U-13
rækken. Vi kom hjem med en flot A finalerunde for det ene hold og en tabt B finale
for det andet hold. Det var en rigtig god tur,
og igen oplevede vi stor forældreopbakning
i Holland.
I juni deltog vi i klubbens egen VB Cup med
flere hold.
I august var vi med et mix hold i Vildbjerg
Cup i U-13 rækken. I år overnattede vi i teltby, hvilket må siges - vejret taget i betragtning – at have været en fin oplevelse. Sportsligt tabte vi B-finalen efter straffespark til
BMI – øv, øv...!
Weekenden efter deltog vi med et U-12 og
et U-13 hold i Lunderskov Cup, hvor der blev
spillet rigtig mange fine kampe af vore piger.
U-12 blev nr. 3 i deres pulje og U-13 nr. 2 i
deres. U-13 tabte efterfølgende A-finalen igen på straffespark… Atter øv!
I november var vi inviteret til Frederiksberg
for at spille et Elite U-11 pigestævne med
deltagelse af nogle af Danmarks og Sveriges
bedste U-11 pigehold som fx Horne (de sidste
to års vinder af Vildbjerg Cup) FA 2000, Greve
og FC Rosengård fra Sverige. Vi stillede op
med syv U-11, to U-10 og en U-12 halvårsspiller. Efter en meget kold start på stævnet spillede vi os stille og roligt op i gear, så da vi var
kommet i finalen, var vi spillet meget varme.
Det blev en finalesejr over Horne på hele 8-0!
Superflot spillet, piger. En stor tak til alle for-

ældre, der var med som opbakning.

U13 Piger Liga 1 (2005) 8M - Efterår

U13 Piger Liga 2 (2005) 8M - Efterår

Kampe, mål og point

1
2
3
4
5
6
7

Haderslev FK
Vejle B
Fredericia KF
FC Horsens
Kolding B (1)
Kolding B (2)
Hedensted IF

I turneringen spillede vore U-11 piger i U-12
A rækken, og det gav mange flotte kampe
med både sejre og nederlag.
Vores U-13 Liga 2 hold sluttede på en flot
fjerdeplads efter flere lokalopgør i en svær
pulje.
Vores U-13 Liga 1 hold sluttede på en rigtig
fin andenplads.
Ligeledes er vi videre i pokalen, hvor vi skal
spille kvartfinale i det nye år.
Mange tak for stor forældreopbakning - vi
går et spændende 2018 i møde…!
Lene, Jens, Jacob og Troels

U-8, U-9 og U-10 piger
Der er kommet mange ny piger til VB Parken, og vi oplever stor fremgang for vore
pigehold. Vi er meget heldige med, at flere
og flere piger vælger VB som deres fodboldklub, når de for første gang starter med at
lege med bolden. Vi har heldigvis plads til
ALLE spillere.
Denne succes gælder det bare om at fastholde og bygge videre på, og det er noget,
vi
trænere/holdledere/forældrebestyrelse
arbejder hårdt på i fællesskab med bl.a. fodboldture, stævner og sociale arrangementer
som fællesspisning.

Kampe, mål og point

K
12
12
12
12
12
12
12

V
10
7
6
4
4
3
1

U
0
3
3
3
1
1
3

T
2
2
3
5
7
8
8

Score Point
52-13
30
33-17
24
29-17
21
22-32
15
20-28
13
21-40
10
13-43
6

1
2
3
4
5
6

Egebjerg IF
Vinding SF
Engum UI
Vejle B
Hedensted IF
Hatting-Torsted Fodbold

K
10
10
10
10
10
10

V
8
7
4
2
1
2

U
0
1
2
2
5
2

T
2
2
4
6
4
6

Score Point
49-16
24
29-13
22
20-24
14
21-30
8
14-40
8
12-22
8
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Det er altid dejligt med succes, og det må
vi sige, vores U-8 til U-10 piger har. Stort set
alt, hvad pigerne stiller op i, kaster som minimum en finaleplads af sig.
Dette kan kun ske, fordi pigerne er MEGET
villige til at lære og lytte, og det kan ses på
spillet på banen. Et flot sammenspil med
mange flotte kombinationer, succesrige
afslutninger og mange flotte redninger af
vore keepere.
Madsby Cup var igen i år vores store overnatningsstævne for de mindste piger, og man
må bare sige hvilken tur - både sportsligt

og socialt! Spillerne hygger sig megameget
uden for banerne, og det er det allervigtigste, for det er der, man skaber det stærke
bånd mellem pigerne. Det kan bl.a. ses på
den tid, pigerne bruger i omklædningsrummet, og det er IKKE kort tid, skulle vi hilse
og sige…!
Der skal også lyde et stort tak til forældrene for deres store opbakning til det, som vi
laver.
På vegne af trænerne
Troels Troelsen

U-13 piger liga 1
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Josefine Christensen, Celina Setnik, Ajla Huseinovic, Alberte
Poulsen, træner Lene Hauge, holdleder Rikke Setnik
Forrest fra venstre: Katrine Lautrup, Andrea Jørgensen, Naya Hauge, Lea Troelsen, Olivia Poulsen, Camilla
Hansen
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U-13 piger Liga 2
Bagest fra venstre: Holdleder Tina Andreasen, Louise Linnemann, Caroline Flytlie, Anne Katrine Østergaard
Jørgensen, Merle Malberg, Amalie Kristoffersen, Helena Thorup, Julie Frank, træner Jens Berg
Forrest fra venstre: Anna Mai Schau, Julie Esmark, Sofie Ipsen, Lærke Berg, Naja Vangsgaard, Josefine
Andreasen, Alina Holm Thylgård

U-12 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Victoria Løvig, Caroline Flytlie, Louise Linnemann, Ingrid Rose-Hansen, Andrea Jørgensen, Freya Victoria Greendahl, træner Jens Berg, træner Lene Hauge
Forrest fra venstre: Josephine Brask, Jasmin Schilling, Naya Hauge, Caroline Nørskov, Josefine Andreasen, Lea
Troelsen
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U-11 piger
Bagest fra venstre: træner Jacob Holm, Melanie Madsen, Marie Hansen, Johanne Alling, Nanna Albertsen
Forrest fra venstre: Natali Jensen, Alberte Løkkegaard, Sofie Groth Jensen, Frida Larsen, Freja Rasmussen

U-10 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Alberte Jensen, træner Rikke Skovbjerg, Silje Svingel, Cecilie
Setnik, Liva Tholstrup, træner Lotte Foged.
Forrest fra venstre: Gabriella Brask, Agnes Larsen, Helena Bastholm, Frederikke Graakjær, Clara Sophia
Darville
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U-9 piger
Bagest fra venstre: Træner Troels Troelsen, Mille Lange, træner Rikke Skovbjerg, Menja Aunsberg, Alberte
Lauridsen, Silke Johnsen, Træner Lotte Foged, Nida Yurttutar
Forrest fra venstre: Sophie Jørgensen, Victoria Olivia Skovbjerg, Astrid Hauge, Emilia Jørgensen, Olivia
Pjedsted, Silke Schwartz

U-7 / U-8 piger
Bagest fra venstre: Træner Lotte Foged, Ida Marie Jammeh, Marie Foged, træner Rikke Skovbjerg, Maja Darville, træner
Troels Troelsen
Forrest fra venstre: Ida Marie Thinggaard, Alma Stentebjerg, Freja Andersen
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VB CUP 2017
– nu også for de helt små!

VB CUP blev i år afviklet i weekenden den
24.-25. juni 2017.
Som tidligere år blev pigestævnet afholdt
om lørdagen og drengestævnet om søndagen. Som noget nyt var stævnet i år udvidet
med rækkerne U-6 og U-7. Det endte med, at
vi fik et fint antal tilmeldinger i disse årgange, og i alt 18 U-6 hold og 10 U-7 hold deltog
i årets stævne. Alt i alt var der til stævnet i
år tilmeldt 146 hold fordelt på 31 pigehold
om lørdagen og 115 drengehold om søndagen. Det var i år sjette gang, der blev afholdt
pigecup, og fjerde gang der var drengecup.
Der blev som tidligere år gået godt til den
under VB Cup, hvor pigerne om lørdagen
igen i år desværre fik meget vand fra oven.
Heldigvis var det kun regnvejr i starten af
stævnet – desværre kom der rigeligt af det...
Dog blev det bedre i løbet af dagen, hvor det
klarede noget op. Søndag viste vejrguderne
sig heldigvis fra den gode side. Dette scenarie er åbenbart ved at være kutyme, når man
sammenligner med vejret fra 2015 og 2016.
Der var som tidligere år opstillet hoppeborg,
oppustelig fodboldbane, fodtennis og andre
aktiviteter, som både børn og voksne kunne
muntre sig med i løbet af stævnet. Igen i år
var tombolaen åben, og der blev langet mange fine præmier over disken. Endelig var VB’s
Venner talstærkt til stede både i cafeteriet
og i madteltet på græsplænen ved klubhuset, således at stævnets mange gæster kunne
få sig en bid mad mv. under stævnet. Crazy
Reds og Eigil Egern gav god stemning både
lørdag og søndag, og Eigil Egern var især
populær, når der var præmieoverrækkelser.
Vindere og nr. 2 i de enkelte rækker blev:

Piger:
U8-9 A: Vinder: Kolding Boldklub		
Nr. 2: Vejle Boldklub
U8-9 B: Vinder: NBSIF 1		
Nr. 2: Skibet
U10 AB: Vinder: Vejle Boldklub		
Nr. 2: IF Lyseng
U11 AB: Vinder: Skibet IF/Give Fremad A
Nr. 2: Vejle Boldklub
U12-13 AB: Vinder: HFK			
Nr. 2: IF Lyseng
Drenge:
U8A: Vinder: IFA			
Nr. 2: BGIF
U8B: Vinder: Skibet 1		
Nr. 2: Hatting-Torsted 2		
U9A: Vinder: Sanderum		
Nr. 2: Give Fremad
U9B: Vinder: FC Horsens 1		
Nr. 2: Dalum 2
U10A: Vinder: Vejle Boldklub		
Nr. 2: Grindsted GIF
U10B: Vinder: Erritsø GIF		
Nr. 2: Hedensted IF 2
U11AB: Vinder: HTS			
Nr. 2: Vejle Boldklub
I årets VB Cup blev det således til to førstepladser og tre andenpladser til Vejle Boldklub.
Der var i år flotte store pokaler til vinderne
og til nr. 2. Herudover var der små pokaler til
de resterende deltagere. Der blev ikke noteret resultater hos U6 og U7.
Tak for i år og på gensyn i 2018!
Lars Skovgaard

Ikke alt, som glimrer er guld - men fine præmier er det da
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Ejgil Egern var massivt til stede under præmieoverrækkelserne

VB's Lea Troelsen forsøger at holde tungen lige i
munden under VB Cup

• Ekspresskørsel
• Budkørsel
• Kranarbejde
• Containerservice
• Lagerhotel
• Containertømning
• Terminalgods
• Opmagasinering
• Flytteopgaver
• Firmaflytning
• Privatflytning
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Jørgensen & Utoft a-s
Jern og stål engros

Nordkajen 29
DK 7100 Vejle
Telefon 76 42 98 98
Telefax 76 72 98 80
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SAMARBEJDSPARTNERE
AC A/S

Munkebjerg Hotel

Add-On Products ApS

Catering Engros A/S

Aktiv Firmapension

Codex Advokater

Alko Print A/S

Colliers International Danmark A/S

Allan Hansen Automobiler A/S

Comwell Kellers Park P/S

Amstrup & Baggesen Entreprise A/S

Conrad Café

Anders Andersen’s Rengøring

Dan Cake A/S

Anders Buhl Udlejning

Danbolig

Arbejdernes Andels-Boligforening

Dansk Ventil Center A/S

Artusbyg A/S

Danske Bank

AT Biler A/S

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner-

AUTOHUSET VESTERGAARD

selskab

AV CENTER

Den Gamle Arrest Vejle ApS

B2B supply

Den Jyske Sparekasse

Bagger-Sørensen Invest A/S

Designa Vejle

BANK Fotografi

DGI-Huset Vejle

BASF A/S

Din Elektriker

Biblioteksmedier A/S

Din Madpartner

Biledgaard Profil

Domea Vejle-Børkop

Billund Trav

DRIVE Business

Blite A/S

Easi’r

Boligbutikken Vejle ApS

Easy2ClickTest2

Brdr. Plagborg A/S

Ejner Hessel A/S

Bredal Kro

Engredo ApS

Bredballe Have- Og Anlægsservice

Ensure Thychosen Vejle

Brians Renovation ApS

Entreprenør Lars Bank A/S

BSM Reklame

Entreprenørfirmaet Østergaard, Vejle A/S

Bøje & Brøchner a/s

EUROPCAR A/S

CABINN

European Breakdown Service ApS

Carlsberg Danmark A/S

Ewii

Casino Munkebjerg

EY P/S
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Falks Flytteforretning ApS

Holst Sko A/S

Fary Lochan Destilleri A/S

home Vejle

Feel Home Hygebjerg

Hotel Bredehus

fhfmhgb

Hotel Hedegaarden A/S

Filskov Kro

HTH Køkkenforum

Fleggaard Auto

Hummel A/S

FOOD INNOVATION HOUSE Aps

Hundsbæk & Henriksen A/S, Rådgivende

Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841g/S

Ingeniører

Fotografen v/ Bo Nielsen

Høj El & Automation Aps

Fredlev Byg

IBA International Business Academy

Free-Form A/S

Idé-Kemi ApS

Frøs Sparekasse

IL Teatro

FRØSTRUPS

Isabella Fonden

FS Spedition A/S

Jansson Gruppen A/S

FysioPlan ApS

Jelling Musikfestival

Føtex Vejle

Jensen Fragt A/S

Give Elementfabrik A/S

JHHE ApS

Give Golfklub

JMC A/S, Svane Køkkenet, Vejle

Give Open Air

Jobcenter Vejle

Global Solutions A/S

JTT Conveying A/S

GN Malerfirma

JUZATRAVEL

GO-CHARGE

jysk fynske medier

Green Network

Jysk Rengøringservice

H & P Frugtimport A/S

Jyske Bank A/S Vejle

Handelsbanken Vejle Afdeling (7635)

Kellers Park Golf Club

Hans Laursen Optik A/S

Kiropraktor Lilly Schmidt Davidsen

Henriksen Bøger & Papir

Klaus Eskildsen Holding ApS

Hetag Tagdækning Syd A/S

Kontorchefen.dk

Hetek ApS

Kop & Kande Give EL

Hobby Caravans

Kraft Biler Erhverv A/S

Hoka Tæpper & Gulve ApS

Krifa
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SAMARBEJDSPARTNERE
SAMARBEJDSPARTNERE
KSL Grøn Service A/S

Ok A.M.B.A.

Køreskolen BK Vejle

Ok Snacks A/S

Lanett Ejendomme

Ole Nonbye a/s

Lantmännen Cerealia A/S

P.A. ANDERSEN & SØNNER

Lemminkäinen A/S

Palle Iversen A/S Jern & Staal

Lemvigh-Müller A/S Teknik

Palles Bageri

Lido Cafèen

PanzerGlass

Lido Fitness

Peter Larsen Kaffe A/S

Lifa A/S

Petrowsky A/S

Lindved El A/S

Preben Jørgensen Huse A/S

Lumiere Stretch Ceiling Denmark A/S

PWC

Mad Og Brød

Quick Info

Malerfirmaet Rundkvist

R2 Agro A/S

Martinsen Statsautoriseret Revisionspartner-

Rambøll Danmark A/S

selskab

Raunstrup Tømrer A/S

MB Solutions A/S

René Lauritsen A/S

Mediaboost V/ Lene Brøndum

Restaurant Vedelsborg

Mehlsen FC

Restaurant Vindinggaard

Mentor IT

Sadolin Farveland

METSÄ TISSUE

Scandic Hotel Vejle

Mogens Daarbak A/S

Share IT

Murermester Anders Bove`ApS

Skala Ejendomme

Mølgaard Invest ApS

Skiltestedet Vejle Aps

Mølholm Vin & Kolonial V/ Claus Fahlen

SKOV Advokater

Nicolajsen Agentur

Skovdal Kro A/S

Nordea Bank Danmark A/S

Skyttehuset ApS

Nordic Rentals A/S

SOAK A/S

Nortec System A/S

Sole Minkfoder A/S

Nuco Invest A/S

Spar Nord Bank A/S Spar Nord Vejle

Ny Vejle Caravans A/S

Speakloud

Nykredit

Sport24

Sports Pharma A/S

Vejle Firma Idræt

Stark Vejle

Vejle Idrætsefterskole

Subway Restaurant, Vejle ApS

Vejle Kommune

Super Dæk Service - Vejle ApS

Vejle Turisttrafik ApS

Svends Autolakering ApS

Velvære & Balance

Sydbank A/S

Vinding Gruppen A/S

Tantec A/S

Vingsted Hotel & Konferencecenter

TAVERNA Hellas

VINOBLE

Tegllund A/S

Vognmand Knud Gade A/S

Teknikgruppen

VR Travel

Teknos A/S

XL Byg Vejle Trælasthandel A/S

Telesikring

Yding Gruppen

Th. Udengaards Metalstøberi A/S

Aagaard Jensen Gruppen

Tip-Top Tæpperens

Aalborg Portland A/S

Tool-part

Århus Jernbane Apotek v/ Bent Hougaard

Tornbjerg Schou ApS
Tornvigs
Triscan a/s
Tulip Food Company
Tøjeksperten Vestergade
Tømrerfirmaet Karsten Høgsborg ApS
Tømrermesteren Søren Bak ApS
Tørring VVS & Pejsecenter A/S
Uddannelse & Læring, Børn og Unge
UIV A/S
Unibox
Unilever Danmark A/S
uni-technology A/S
Universal Transport & Flytteforretning ApS
VB Parken A/S
Vejle Byg & Montage ApS

MAJ

JULI

JELLING MUSIKFESTIVAL

VIKINGEMARKED I JELLING

AUGUST

AUGUST

POSTNORD DANMARK RUNDT

ROCK I BYPARKEN

AUGUST

SEPTEMBER

VILD MED VAND

SPOTLIGHT-FESTIVAL

Dette er kun et lille udpluk af de mange oplevelser og events, der finder sted i Vejle og omegn.
På www.oplev.vejle.dk og facebook fortæller vi om aktiviteter og events – på oplev.vejle.dk kan
du også finde information om strande, skove, foreninger og meget andet.
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SAMARBEJDSPARTNERE
Vejle  Boldklub - Generalforsamling
VB’s generalforsamling tirsdag d. 29-08-17
VB Parken
En god snes VB-medlemmer var dukket op i
VB Parken til den årlige generalforsamling
denne lune sensommeraften.
Efter at formand Knud Engedal havde udtalt
mindeord over Erik Skaaning, Norman Knop
og Ejgil Jensen, blev Gert Eg traditionen tro
valgt som dirigent.
I sin beretning glædede Knud Engedal sig
over den øjeblikkelige succes for NordicBet
Liga-holdet.
Også hos Moderklubben går det godt for
herreseniorholdene med JS i den bedste
halvdel med oprykning til DS som målet samt
to yderligere seniorhold – serie 3 og 5.
Samarbejdet med VB Alliancen omkring
talentarbejdet fungerer fint.
Der er også kommet mere bredde i den
ældre del af VB’s ungdomsafdeling, hvilket
har været et af klubbens mål.
Blandt udfordringerne nævnte formanden
trænerrekrutteringen, som stadig nødvendiggør brug af forældretrænere på visse
hold. Ligeledes er der et ønske om øget medlemstilgang i de yngste rækker i det stadig
lidt afsides liggende VB Parken.

Gert Eg leder med vanlig kyndig hånd generalforsamlingen

På pigesiden er målet et hold i U-18 DM
senest 2019. Med etablering af et nyt U-16
pigehold er der sket noget af en landvinding.
3F Liga holdet har manifesteret sig som landets sjettebedste kvindehold, men er op til
denne sæson udfordret af spillerafgang. Der
skal flere økonomiske midler til for at kunne
fastholde denne position.
Engedal berettede om den tilfredshedsundersøgelse blandt klubbens medlemmer, der
med en svarprocent på 42 har været gennemført. Resultaterne er at se på hjemmesiden.
Af besvarelserne fremgår, at banernes kvalitet stadig er et issue. Engedal mente dog,
kommunen gør en stor indsats for at bedre
forholdene. Opvisningsbane 1 er nu klar med
superligakvalitet, ligesom en tribune med
208 siddepladser er på vej.
Der arbejdes – med Kaj Kohave som tovholder – på en kunstbane nr. 2 med forhåbentlig
ibrugtagen vintersæsonen 2018.
Et projekt vil i den forbindelse være at få Eliten ud at træne i VB Parken.
Formanden sluttede sin beretning med at
meddele, at den mangeårige leder Henrik
Jacobsen tildeles DBU’s sølvnål.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

Formand Knud Engedal aflægger beretning
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I sin udførlige gennemgang af regnskabet
kunne Jakob Thygesen berette om et glædeligt overskud på godt 150.000 kr.
Begge seniorudgifter er endda steget
betragteligt. På kvindesiden er det dyrt at
drive et 3F hold med de stadig stigende krav
til setup’et. Og på herreseniorsiden kan storsatsningen på klubbens JS-hold naturligvis
mærkes.
Også udgiften til drengeungdom er steget
som følge af et stort talentarbejde, ligesom
udgiften til trænere er stigende.
Bemærkelsesværdigt var overskuddet på
pigeungdom – her spiller tilskuddene fra
VIES, Campus og Elite Vejle ind.
Kontingentindtægten er steget betragteligt
som følge af medlemsfremgang hos de mest
kontingentgivende afdelinger i klubben
samt bedre styr på restancerne.
Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer.
Det blev besluttet at lade kontingentsatserne være uforandrede.
Under indkomne forslag blev et forslag til
vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen
vedtaget: Fremover skal regnskabet kun revideres af en enkelt revisor.

til bestyrelsen, men denne bemyndigedes til
selv at finde en.
Niels Ejnar Gammelgaard genvalgtes som
revisor med Mads Peter Nielsen som suppleant.
Inden Gert Eg under punktet Eventuelt motiverede det traditionelle VB-leve, skiftede
han lige hat til bestyrelsesmedlem i VB Alliancen. Han understregede det vigtige i, at
VB fortsat fremstår som én klub. Her er en
af garanterne fx talentchef Steen Thychosen,
som er med til at binde klubben sammen.
Eg betonede det vigtige i, at klubben stadig
producerer egne talenter, ligesom han var
glad for et frugtbart og gnidningsløst samarbejde i bestyrelsen mellem ham selv, Klaus
Eskildsen, Lucas og Andrew. Efter et noget
turbulent første år med de nye ejere er der
nu fundet en bedre balance mellem danske
og udenlandske spillere.
Han roste også den nye træner, Adolfo Sormani, som han betragtede som den helt rigtige mand til at stå i spidsen for jagten på en
Superligaplads.
Inden selve generalforsamlingen orienterede
talentchef Steen Thychosen på vanlig veloplagt vis om talentarbejdet.

Under valgene blev Knud Engedal genvalgt
som formand med akklamation.
Til bestyrelsen blev Henriette Eskildsen genvalgt, mens Lars Skovgaard erstattede Peter
F. Hansen, som havde sagt fra pga. travlhed
på arbejdet. Hansen fik pæne ord med på
vejen.
Det lykkedes ikke at få valgt en suppleant

Han kunne berette om kommende DBU
Topcentre for U-10 - U-12 drenge for spillere
med særlige forudsætninger. VB har her budt
ind på et sådant center – alene eller sammen
med andre Future Vejle klubber (tidl. KUV).
Også Fredericia bakker op om Vejles ansøgning.
Der skal være ca. 16 spillere i et Topcenter, og
det bliver naturligvis noget af et nåleøje at

Talentchef Steen Thychosen fortæller om talentudviklingen

Henrik Jacobsen modtog ved generalforsamlingen VB's sølvnål
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komme igennem for de talentfulde spillere.
Thychosen kom ind på den mistede A-licens
på U-19 Liga, som klubben imidlertid fik tilbage efter en anke.
VB Alliancens klare mål er ud over oprykning
til Superligaen en fastholdelse af A-licensen.
Målsætningen for U-13/U-14/U-15 drengene
er at blive lige så stærke som i tidligere tider.
Det skal et Topcenter genre bidrage til. Vi
vil gerne have Sønderjyllands, måske Sydjyllands bedste ungdomsafdelinger her.
Morgentræninger for elevene i eliteidrætsklasser samt dygtige, veluddannede trænere
er nogle af midlerne hertil.
På U-13 har man i første halvsæson to
omtrent lige stærke 8-mandshold, som så bliver til et stærkt 11-mandshold i anden halvsæson.
Sportschefen kunne berette om en stærk
U-15 årgang.
På U-17 og U-19 Liga stilles der store krav til
setup’et. Fuldtids træner, fysisk træner, mental træner. Uddannelseskonsulent.
Der er måske ændringer på vej i strukturen,
men detaljerne er endnu uvisse. Kan evt.
ende med en U-15 og U-17 Liga med licens,
mens U-19 kan blive en landsdækkende turnering med kvalifikation til Europa – måske
med 10 hold.
Når Thychosen betragter de øvrige danske

klubbers talentarbejde, er FCN, FCM, FCK og
Brøndby foran alle andre, herefter kommer
EfB, AaB, OB og AGF.
VB er i gruppen lige nedenunder – på nogle
parametre kan man måle sig med de foranliggende, men man er også presset nedefra
af klubber som SønderjyskE.
Steen Thychosen betonede det forbedrede
samarbejde, der i de forløbne tre år har fundet sted mellem Moderklubben og Alliancen.
Ejerskiftet hos Elite medførte et lidt frustrerende første år med mange udlændinge, men
nu er der en langt bedre balance og et miljø,
hvor vore egne dygtige talenter har gode
muligheder for at integrere sig. Det tegner
lyserødt for VB, slog talentchefen fast.
Målet for ældste ungdomsårgang er at generere 2-3 spillere opad i systemet hvert år. Det
ser lovende ud med 98-99 årgangen.
Med DS i Moderklubben, som forhåbentlig
bliver mulig inden for en overskuelig fremtid, bliver der også et forum for de dygtige
spillere, som ikke helt klarer cuttet til førsteholdstruppen.
Thychosen nævnte sluttelig Jesper Stab og
Mikkel Eriksen fra JS, som selvsamme aften
debuterede på førsteholdet i Pokalen.
Ole Kristensen

VB’s bestyrelse: Knud Engedal, Lars Skovgaard, Henriette Eskildsen, Jakob Thygesen og Bo Harder. Jon
Kristiansen mangler på billedet
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Et typisk Vejle-år, der endte perfekt
Sæsonen 16/17 var på forhånd udråbt som
en mellemsæson, hvor alt skulle tilbage på
sporet, men den gode start med en håndfuld
kampe som ubesejret havde alligevel påvirket mange omkring klubben til at lade ambitionerne og forventningerne vokse mere,
end holdet reelt kunne bære.

Kommunikationsansvarlig ved Vejle Boldklub Elite, Morten Pelch, causerer her over året, der gik
Det er aldrig helt let at holde med Vejle Boldklub. Tidligere generationer var velsignet
med mesterskaber og pokaltitler, de seneste
to årtier har ret beset mest været prøvelser.
Men prøvelser skal man bestå, inden man får
lov til at høste den glæde, der kommer efter.
Vejle Boldklub gik ind i 2017 med store
forventninger. Klubben havde i 2016 haft
endnu en ”lige ved og næsten”-nærdødoplevelse, og med et mandskab sammensat
kort før sæsonstart, var første halvdel af
2016/2017-sæsonen så absolut godkendt.
Spillertruppen drog i februar med cheftræner Andreas Alm i spidsen på træningslejr i
Tyrkiet.
Under varmere himmelstrøg skulle truppen
vokse tættere sammen og rustes til at tage
kampen op om en placering i den bedste
halvdel af NordicBet Ligaen.
Netop NordicBet Ligaen viste sig i den forgangne sæson af være historisk tæt. Der var
ikke rigtig nogle af mandskaberne i rækken,
som fik gang i den helt store stime. Alle slog
alle i efteråret 2016, og den tendens forsatte
ind i forårssæsonen.
Vejle Boldklubs præstation i foråret 2017 kan
retfærdigt beskrives med et ord: Ustabil.
I få øjeblikke blev der spillet teknisk, tempofyldt og Vejle Boldklub-historisk fodbold.
Øjeblikket efter var det åbenlyst for alle, at
der ikke alene manglede dybe relationer spillerne imellem, men også et koncept, som holdet kunne falde tilbage på.
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Forårssæsonen startede med to klare nederlag, hvor særligt hjemmebanenederlaget
på 1-5 til de senere Superligaoprykkere fra
Hobro gjorde ondt dybt ind i hjertet på Nørreskovens trofaste.
Efter en håndfuld opgør af forårssæsonen
spillet, stod det klart for alle. Vejle Boldklub
ville blive den bløde mellemvare og skulle
endda passe alvorligt på ikke at komme for
tæt på bunden af rækken.
Imens spillet på banen ikke var tilfredsstillende, lykkedes Vejle Boldklub med uden for
kridtstregerne at forsætte sin positive fremgang på sponsorsiden og den vækst, der var
et erklæret mål for direktør Henrik Tønder,
da denne tiltrådte i efteråret.
Da røgen havde lagt sig, og alle 33 kampe
var spillet, lå Vejle Boldklub, mellemsæson
eller ej, på den for klubben og dens tilhængere alligevel utilfredsstillende 9. plads. Med
seks point ned til stregen og 12 point op til
den play-off adgangsgivende 3. plads. En
lille nuance i forhold til pointene var dog, at
Vejle Boldklub i foråret smed et tocifret antal
point i kampene efter det 84. spilleminut, og
det kompleks skulle vise sig at være symptomatisk for hele foråret.
Kort tid efter sæsonafslutningen tog Vejle
Boldklub den første og mest synlige konsekvens af det skuffende forår. Svenske Andreas Alm blev fyret, og det var en beslutning,
der ikke vakte bestyrtelse nogen steder i
byen…
Samtidig kunne man til tilhængernes store
glæde melde ud, at man havde hentet en
markant forstærkning til truppen i superligaspilleren fra SønderjyskE, Nicolaj Madsen.
Spilleren, som havde været på flere skandinaviske klubbers liste, valgte Vejle Boldklub.
Det gav genlyd i fodboldverdenen. Men spilleren selv sagde det meget konkret: ”Jeg tror
på projektet, og på at Vejle kan komme i
Superligaen”
Midt i juni dukkede en ulasteligt klædt mand

op på Vejle Stadion. Skridtene var målrettede, blikket i øjnene var fast og håndtrykket det samme. Med sig havde han to mand
med mapper i hænderne, og de satte kursen
direkte mod trænerkontoret.
Adolfo Sormani var kommet til Vejle…!
Det nytiltrådte, italienske træner tog ingen
gidsler i sine første udmeldinger. Spillerne
skulle forberede sig på hård træning, i starten to gange dagligt, forståelse og implementeringen af et fast spilkoncept og ikke
mindst – at han ville kræve det ypperste af
dem, hver eneste dag.
De klare udmeldinger og de passionerede
råb, som ekkoede over det gamle Vejle Stadion, når holdet trænede, vandt hurtigt indpas hos tilhængerne og ikke mindst hos alle,
der slog vejen forbi en træning. Aldolfo ville
ikke nøjes med noget som helst. Det her var
en mand med en mission og den mission hed,
at Vejle Boldklub skulle tilbage i den bedste
danske fodboldrække.

Efteråret startede på en måde, de fleste
med et rødt/hvidt hjerte ikke engang kunne
drømme om i deres vådeste drømme. Førstepladsen blev erobret efter den første spillerunde og med enkelte undtagelser blev den
holdt gennem hele efterårssæsonen.
Holdet spillede med karakter, med hjerteblod og med en forvandling, som man ikke
ville have tænkt muligt igennem hele foråret.
NordicBet-Ligaen er stadigvæk historisk tæt,
og snuden skal om noget holdes i sporet, hvis
drømmen om Superligaen skal blive til virkelighed, men de fleste tilhængere af Vejle
Boldklub tjekker nok stadigvæk dagligt stillingen i NordicBet Ligaen ud, inden de lægger hovedet på puden.
For vi ligger nummer 1.
Og dét er, som de kloge siger: Godt begyndt
er halvfuldendt…!

Klubejerne Andrew Zolotko og Chang Jin kan se tilbage på et fint efterår for VB
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The Crazy Reds 2017
The Crazy Reds
Vejle Boldklubs officielle fanklub

og Mads Greve, der besvarede spørgsmål,
fortalte om spillerkarrieren og skrev autografer.

THE CRAZY REDS har haft et godt 2017 på
tribunen, hvor vi har bakket divisionsholdet
op efter bedste evne. I forårets kamp for en
bedre placering i NordicBet Ligaen og i løbet
af efteråret, hvor det viste sig, at vi igen efter
et tilløb skulle spille med om de sjovere placeringer i tabellen. Det første hele år med
det ”nye” Vejle Boldklub har været en positiv oplevelse. Der har været mange nye spillere – og trænere – at lære at kende, og vores
medlemmer har taget dem alle til sig. Vi er i
bestyrelsen sammen med vores medlemmer
spændte på, hvad der sker i fremtiden både
på og uden for banen. Vi vil også i det kommende år lave vores aktiviteter således, at de
bakker klubben og spillerne mest muligt op.
Alle fik genvalg i bestyrelsen
Der var generalforsamling i august, hvor små
30 medlemmer var mødt frem. Der var genvalg til alle i bestyrelsen. Dermed havde vi
sat det hold, der skulle tegne fanklubben i
sæsonen 2017-18. Der er syv bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Vores medlemstal har over en årrække ligget meget stabilt
på omkring 200 medlemmer. Ved generalforsamlingen havde vi også et spillermøde, hvor
først hele spillertruppen kiggede forbi og hilste på. Til selve mødet var det Jacob Schoop

Farvel til Gravesen Corner
Med udgangen af april var det farvel til lokalerne i Gravesen Corner, der har været vores
base i cirka fire år, siden vi forlod Crazy Palace. Vi var til et møde med Henrik Tønder og
Helle Thychosen fra VB, der fortalte, at udlejeren ville have husleje for lokalerne, hvilket
VB ikke ville betale. Vi var ellers i gang med
at male og shine lokalerne op, da vi pludselig fik besked på, at vi skulle ud. Siden har vi
holdt til under C-tribunen på Vejle Stadion,
og meget af 2017 er gået med at finde os til
rette i de nye omgivelser og gøre dem hjemlige og attraktive for medlemmer og andre,
der kigger forbi i forbindelse med kampe.
Der er ikke varme, men tag over hovedet, og
vi prøver at få det bedste ud at det. Det er
ikke optimalt for The Crazy Reds, og vi er ved
at udarbejde tegninger for, hvordan vores
lokale, der skal placeres under netop C-tribunen skal se ud. Det bliver et projekt for
2018, og håbet er, at vi kan byde medlemmer
og andre interesserede indenfor til de første
kampe i sæsonen 2018-19.
De manglende lokaler har betydet, at vi ikke
haft så mange folk på besøg før og efter
kampene. Tidligere har Man of the Match

Bestyrelsen i The Crazy Reds. Fra venstre: Gert Frandsen (næstformand), Brian Jørgensen (formand), Louise
Toft (bestyrelsesmedlem), Michael Stenderup (bestyrelsesmedlem), Tim Lundfold (sekretær), Jan Bilet Petersen (2. suppleant), Ditte Pedersen (3. suppleant), Mette Volsmann (bestyrelsesmedlem), Morten Hansen
(kasserer) og Camilla Klæstrup (1. suppleant)
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været forbi efter hjemmekampene, men det
har været ganske få gange i 2017 på grund
af de manglende lokaler.
Opbakning fra tribunen har været som før
Inde på Vejle Stadion har vi bakket spillerne
op med sang, larm og tifoer. Sammen med de
øvrige grupperinger af VB-fans har vi forsøgt
at bakke spillerne op til alle kampe, og vi
kan mærke, at de positive resultater i anden
halvdel af 2017 har haft positiv indflydelse
på opbakningen. 2017 har været det første
hele kalenderår, hvor vi har holdt til i hjørnet
af stadion. Da vi kom tilbage efter vinterpausen 2016-17, var sæderne taget af i afsnittet
og senere i foråret kom der bølgebrydere op.
Området er mindre end på C-tribunen, og vi
kommer hinanden mere ved. Alle grupperinger er glade for pladserne, og vi føler, at
stemningen er blevet bedre.
Busture til mange udekampe
Fanklubben har haft busture til langt de
fleste udekampe i 2017. Kun kampen mod
Nykøbing FC en onsdag aften i oktober
kunne vi ikke samle nok tilmeldte til, men
heldigvis havde mange vejlensere fundet vej
til kampen i biler. Heller ikke til de to pokalkampe i efteråret var der busser afsted, men
opbakningen til mange af udekampene har
været god.
Besøg fra FC Helsingør
Til hjemmekampen i maj mod FC Helsingør
havde vi deres fanklub på besøg dagen før
kampen. Vi holdt fest på Vejle Stadion og
havde fællesspisning, da de ankom til Vejle.
Næste dag var der morgenmad til alle, inden

vi gik hver for sig og så kampen mellem VB
og FC Helsingør. Vi har et godt samarbejde
på tværs af fanklubberne, og det viste dette
fine arrangement med FC Helsingørs fans.
Vi har været glade for samarbejdet med spillere, trænere og den daglige ledelse i Vejle
Boldklub i kalenderåret 2017. Vi ser med
spænding frem til 2018, som vi håber igen vil
bringe fanklubben mange gode oplevelser.
Brian Jørgensen
formand The Crazy Reds

De trofaste fans i København
En hilsen fra os VB’ere på Sjælland.
Vi ligger nr. 1 – en dejlig fornemmelse! Ny
træner, ny trup – det ser lovende ud.
Dejligt at se de mange medrejsende VB-tilhængere til udekampene, hvor lydkulissen
tilhører VB.
Vi glæder os til 2018 med en forhåbentlig
oprykning. Tak for altid god behandling af
os på Sjælland.

Stor VB-hilsen
Kenneth Davidsson
VB København

Fanhjørnet på Vejle Stadion skaber stemning til kampen mod Viborg den 22. oktober
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VB's Venner
VB’s Venners afholdt generalforsamling i
januar. Der var ingen udskiftning, så bestyrelsen består fortsat af Finn Vesterled (formand), Mads Peter Nielsen (kasserer), HansErik Baungaard (sekretær), Ronnie Nielsen,
Jørgen Potempa, Per Mikkelsen og Peter
Jakobsen.
Årets første store aktivitet var vores havnemarked, d. 19. – 21. maj. Der blev lagt mange
kræfter i planlægningen fra bestyrelsens
side, og under selve markedet var der hjælp
af frivillige. De frivillige er til stor hjælp ved
et sådant arrangement. Der var, som sidste
år, tivoli på havnen, kræmmere og øltelt i
Havnegade samt vores eget øltelt på Holmen. I år bestod underholdningen af Susanne Lana, Richard Ragnvald, Lars Love Louise
samt Fede Finn & Funny Boys. Desværre stod
udbyttet ikke i forhold til det store arbejde,
da der blev noteret et underskud på arrangementet.
VB’ Venner donerede i foråret et komplet
computersæt til VB Museet, så museets
bestyrelse kan få digitaliseret de mange
dokumenter, der findes i museet.
I efteråret har VB’s Venner lovet økonomisk
støtte til det nye tv tårn ved bane 1.

VB’s Venner forpagter stadig kiosken i VB
Parken. 2017 blev det år, hvor de store skolearrangementer ikke kom til VB Parken, og
da bane 1 var under omlægning det første
halve år, kunne det mærkes på omsætningen. Omsætningen var kraftigt stagnerende
i året, der gik, men der tjenes dog fortsat
penge. Et plaster på såret var, at VB Cup‘en
fortsat kører, og at DBU har deres B1 trænerkursus i VB Parken, begge i slutningen af
juni.
Alt i alt var 2017 et lidt sløjt år for VB’s Venner, men bestyrelse holder forsat humøret
højt og kigger fremad mod 2018 og kommende nye aktiviteter.
Det er allerede nu besluttet, at der ikke bliver et nyt havnemarked i Vejle, arrangeret af
VB’s Venner. I stedet satses der på flere aktiviteter i VB Parken.
Følg i øvrigt med på vores hjemmeside www.
vbsvenner.dk, hvor vi løbende vil informere
om vore aktiviteter, herunder vores kommende generalforsamling, som vi håber, at
vores medlemmer vil deltage i.
Til slut vil VB's Venner gerne takke alle de frivillige, der har hjulpet os i løbet af året.
Hans-Erik Baungaard

VB’s Venners bestyrelse:
Bagest fra venstre: Peter Jakobsen, Finn Vesterled, Hans-Erik Baungaard, Per Mikkelsen, Ronnie Nielsen,
(indsat) Mads Peter Nielsen

178

BORDBESTILLING TLF. 75 72 01 22 . SØNDERGADE 14 . 7100 VEJLE . CONRADCAFE.DK
CONRADS.DK

179

VB's Seniorklub 2017
Aktivitetsniveauet i VB´s Seniorklub har også
i år været højt. Vi har haft ni forskellige foredragsholdere, derudover en historisk generalforsamling, hvor vores formand gennem
24 år, Robert Torntoft, valgte at trække sig
som formand i en alder af 93 år. Robert var
med til at stifte VB´s Seniorklub for 24 år

siden.
Derudover har vi måttet tage afsked med
nogle trofaste VB’ere, som gennem mange
år har ydet en stor indsats i VB, men som i år
gik bort - Erik Skaaning, Norman Knop, Ejgil
Jensen og Preben Birn.

Erik Skaaning

Ejgil Jensen

Norman Knop

Preben Birn

Af nye medlemmer i klubben kan nævnes Stig ”Købmand” Petersen, Bent ”Bimme” Jensen,
Bjarne Sørensen og Jens Møller.

Stig Petersen

Bent Jensen

Bjarne Sørensen

Vi er ultimo 2017 72 medlemmer i VB´s Seniorklub:

Udsnit af klubbens medlemmer, fotograferet i VB Parken
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Jens Møller

Januar:

Der var stort fremmøde til årets første møde
i Seniorklubben, hvor vi også skulle afholde
generalforsamling. Der var mødt 60 medlemmer op til dette historiske møde, hvor for

manden efter 24 år på posten havde valgt
at trække sig tilbage. Robert var med til at
stifte klubben den 25. oktober 1993 og har
siden været formand.

Robert ringer her for sidste gang med klokken som formand

Generalforsamling:
Gert Eg blev vanen tro valgt som dirigent.
Første punkt var formandens beretning, og
Robert kunne oplyse, at det nu var hans sidste beretning og henviste til VB´s Årsskrift,
hvor Seniorklubbens aktiviteter er beskrevet.
Herefter gennemgik Preben Birn regnskabet,
som udviste et underskud på kr. 5.222,18 og
en egenkapital på kr. 17.717,98. Underskuddet forklares primært med vores udflugt til
Endelave med kr. 4.000 og en gavecheck på
kr. 3.000 til amatørklubben i forbindelse med
klubbens 125 års jubilæum. Posten øvrige
omkostninger på kr. 7200 er seniorklubbens
betaling for VB’s Årsskrift 2016.
Kaj Kohave blev af bestyrelsen indstillet som
ny formand og blev herefter valgt uden yderligere kommentarer. Conny og Preben modtog genvalg.
Eftersom Jørn Larsen ikke ønskede genvalg
til aktivitetsudvalget, skulle der findes en ny
person. Finn Hansen blev foreslået og valgt,
ligesom Ole Vedel og Iver Schriver modtog
genvalg.
Festudvalget, d.v.s. Otto Ejsing, Gert Roland
og Ole Olesen, modtog genvalg.
Under eventuelt bad Kaj Kohave om ordet
og takkede for valget som formand og for-

talte lidt om sit fodboldliv. Kaj havde også
rosende ord til Robert og kunne fortælle
flere anekdoter om Roberts kørsel og overtalelsesevner over for politiet…
Ligeledes under eventuelt havde Conny forberedt en tale til Robert og kom bl.a. ind
på Roberts menneskelige egenskaber, og
at det er helt enestående, at Robert topper
den frivillige lederrangliste med 59 år. I talen
kom Conny også ind på, at Robert er manden, som har alt, og at han har udtalt, at han
kun har et ønske, og det er at se VB tilbage i
Superligaen...
Som tak for Roberts store indsats kunne Conny oplyse, at Robert bliver seniorklubbens
første æresmedlem.
Conny fortalte også, at Robert har indført
den tradition at medlemmernes runde fødselsdage honoreres med vin. 1 flaske såfremt
man er medlem af seniorklubben og 1 flaske,
såfremt man er medlem af Old Boys afdelingen. Det bliver nu udvidet til, at når man er
æresmedlem, modtager man også 1 flaske,
som fremover vil blive kaldet en Robert.
Talen blev afsluttet med et VB-leve for
Robert.
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Robert får overrakt en Robert af Conny, og der var hyldestsang til æresmedlemmet

Årets aktiviteter og foredragsholdere:
Nedenfor er listet uddrag fra året, der gik, og
på Seniorklubbens hjemmeside kan du læse
mere om de enkelte foredrag.

Februar:

sådan har han aldrig ført. Til gengæld har
hans mor været flink til at lave scrapbog.
Knud blev født i 1950 og voksede op på et
husmandssted, hvor der dyrkedes kartofler, og senere på Stenagergaard i Uhre ved
Brande, som faderen havde overtaget efter
sin far. Her fik han som barn sit praktiske
håndelag og navnlig kørekort til trillebør.
Som den eneste i søskendeflokken fik Knud
ikke studentereksamen, idet faderen havde
tiltænkt ham rollen som den, der skulle overtage landbrugsbedriften. Knud havde dog
andre planer...
Derudover havde Seniorklubben besøg af
Thomas Gravesen som var inviteret til morgenkaffe.

Dagens foredragsholder var Knud Nørregaard, der havde valgt følgende overskrift for
sit indlæg: ”Fra en bondedrengs dagbog – en
fortælling om bl.a. idrættens, fodboldens og
VB’s betydning for mit liv”.
Dagbog er måske for meget sagt, for en
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Thomas hilser her på den tidligere formand Robert
Torntoft.

Marts:

Iver Schriver introducerede marts måneds
foredragsholder Peter Kjær:
Peter havde accepteret indbydelsen som
foredragsholder i seniorklubben med en vis
ærefrygt, ligesom da han skiftede fra Fredericia fF til VB. Der stod dengang - og står stadig i dag - stor respekt om Vejle Boldklub. I
seniorklubberne rundt omkring er man med
til at bevare respekten for klubberne og de
personer og spillere, der har været med til at
fremhæve klubbernes betydning i sportsverdenen. Peter glæder sig til at blive gammel
nok til at opnå medlemskab i en Seniorklub.
Hans møde med VB foregik bl.a. i Ejgil Jensens kontor/køkken, hvor sagsmapperne var
gemt selv i bageovnen. I mangel af andet
papir kunne underskrifter ske på et stykke
køkkenrulle. Peter er stolt over at have været
del af en DM-titel i VB og senere med Silkeborg. Han oplevede i VB overgangen til en
helt anden verden i ”købmændenes” tid.

chef for fodboldakademiet. Han er glad for
at kunne fortsætte sine funktioner omkring
talentudviklingen som talentchef – nu på
”deltid”, men til lavere løn.

Steen Thychosen

Maj:

Der var tætpakket i VB’s museum, hvortil
maj-mødet traditionelt var henlagt i dagene
omkring klubbens fødselsdag – 126 år.
Kaj Kohave bød velkommen til de fremmødte og især til den ene af dagens indlægsholdere – Birgit Johansen – idet dagens
emne var VB’s tur til Israel i 1967. Formanden
kunne i øvrigt oplyse, at ni medlemmer af
Seniorklubben deltog i denne tur, og derudover deltog i dagens møde som gæster Per
Madsen og Bent Blom, der som spillere ligeledes var med på turen. I museet var der på
dagen opsat planche med fotos og plakater
fra turen, og i lokalet var fremlagt scrapbøger m.v., hvortil Ulrik, Johnny, Tommy og Jørgen M. havde bidraget.
Peter Kjær

April:

Formanden Kaj Kohave bød velkommen
til de fremmødte og præsenterede straks
dagens foredragsholder, VB´s talentchef
Steen Thychosen, der havde givet tilsagn om
at give en orientering om de aktuelle tiltag
omkring klubbens talentudvikling.
Steen indledte med at oplyse, at han i forbindelse med den nye ejerstruktur i den professionelle afdeling på helt udramatisk vis var
fratrådt sine hverv som sportschef og som

Kaj og Birgit

Birgit rejste i sine unge år i bl.a. Israel i forbindelse med et kibbutzophold. Hun var
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senere i 18 år tilknyttet Agri Rejser i Gårslev,
hvilket afstedkom kulturhistoriske rejser i
mange af landene i Mellemøsten. Hun berettede om den historiske baggrund for jødernes tilstedeværelse i Palæstina siden begyndelsen af sidste århundrede indtil 1917, hvor
englænderne overtog det palæstinensiske
mandat fra Tyrkiet. Staten Israel blev formelt
oprettet som selvstændig stat i 1948, men
tiden siden da har som bekendt været præget af stridigheder og krige med de palæstinensiske arabere og nabolandene. I den
omtalte periode har forholdene for jøder i
Europa været vanskelige, og der er stadig en
talmæssigt stor immigration af jøder i Israel.
men havde problemer med at komme på
hold.
Den forretningsmæssig karriere i VB startede, da Lars Schou for 12 år siden kontaktede
ham. Efter 10 år i forskellige jobs i VB kontaktede han Lars Schou og sagde: »Jeg kan
ikke mere…«.
Efter 2-3 år i Esbjerg kom energien dog tilbage, og da han blev kontaktet af Klaus
Eskildsen, sagde han ja til at komme tilbage
til det spændende projekt i VB.
Tommy Troelsen tog herefter over med et
diasshow på ”storskærm” med sine mange
fotos fra turen, der fandt sted kort efter
6-dageskrigen i 1967, hvilket flere fotos vidnede om. De fleste fotos var dog af turistmæssig karakter og med mange velkendte
VB-medlemmer i galleriet. Tommy ledsagede
sine fotos med små anekdoter og muntre
kommentarer. Turen var VB’s første rejse
uden for Europa, og VB var det første europæiske hold, der spillede i Israel efter krigstilstandene.
Der var tak til begge indlægsholdere for
interessante og minderige bidrag om Israel
og VB-turen dertil.

Juni:

Der var store forventninger til dagens gæstetaler, som var VB´s administrerende direktør
Henrik Tønder.
HT indledte med at fortælle om sin baggrund og tid som fodboldspiller i Bredebro.
Der var flere klubber, som var interesseret i
at få fat i ham, men da han blev kontaktet af
Vejle Boldklub, var han ikke i tvivl. Han flyttede til Vejle og boede i Østerbo og læste på
Rosborg.
Senere flyttede han tilbage til Haderslev,
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August:

Der var en speciel velkomst til Peter Netuka,
som var denne måneds foredragsholder.
Mødet blev indledt med en kort mindetale,
hvor Kaj Kohave fortalte om sit samarbejde
med Ejgil Jensen igennem 10 år. Kaj kom
også ind på Ejgils menneskelige egenskaber
og nævnte, at Ejgil var medstifter af Seniorklubben i 1992. Mindetalen blev afsluttet
med et minuts stilhed.
Herefter blev ordet givet videre til Peter
Netuka, som er søn af VB´s tidligere træner
Ernst Netuka. (født i 1928 - død i 1995). Peter
fortalte på spændende vis om, hvordan hans
far, som blev født i Wien i 1928, fik interesse
for fodbold og trænergerningen. Peter kom
også ind på, hvordan hans far var flygtet fra
russerne under deres indtog i Wien ved at
hoppe i Donau. Han kunne også fortælle, at
Ernst i en periode var ansat som deltids livredder i Leicester, hvor han reddede 3 drenge fra at drukne og i den anledning fik en
medalje af borgmesteren.
Foredraget var krydret af Peters egne oplevelser og ikke mindst anekdoter, som han
havde fået fortalt af sin far, og som mange af
de tilstedeværende medlemmer kunne nikke
genkendende til.

Som tak for et spændende foredrag får Peter overrakt bogen Mr. VB samt VB´s Årsskrift 2016 af Kaj Kohave.

September:

Conny Laursen præsenterede dagens gæstetaler, fodboldkommentator Morten Bruun.

Det var dog ikke uden ydmyghed, Morten
deltog i dagens møde i VB-regi. Han har
haft sin opvækst i ungdomsårene på Uldum
Højskole, og klubben over alle klubber var
VB. Forbillederne var de lokale idoler fra
Uldum, brødrene Gert og Svend Eg. Ikke så
få gange i halvfjerdserne sneg han sig med
på bagsædet hos Uldum-kørelæreren – Gert
og Svends far – når der var kamp på Vejle
Stadion. Morten fik en kort karriere på et
par måneder som drengespiller i VB, der sluttede, da familien flyttede til Sønderjylland.
Seniortiden begyndte i Åbenrå. Han forsøgte
sig sidenhen i VB, men var da netop kommet
hjem fra en jordomrejse og havde ikke spillet
i 10-11 måneder, hvorfor formen selvsagt var
dårlig. Træneren hed Ole Fritsen, og Morten
kom aldrig i nærheden af førsteholdstruppen i VB, så karrieren fortsatte i Kolding IF
og Silkeborg IF med større succes.

Oktober:

”The Easy Life as a Pundit” var, hvad Morten Bruun havde valgt som overskrift for sit
indlæg med henvisning til sin nuværende
beskæftigelse som fodboldekspert hos Kanal
5 og 6’eren, der var hovedindholdet i indlægget.

Kaj Kohave bød velkommen til medlemmerne, og der var en speciel velkomst til
dagens foredragsholder Per Bjerregaard fra
Brøndby.
Indledningsvis bad Kaj Kohave os mindes
vores kasserer Preben Birn, som pludselig
efter et hjertestop døde på Vejle Sygehus
den 23. september. Preben blev 76 år gammel og var lige til sin død en aktiv fodbolddommer. Preben har de seneste seks år været
medlem af Seniorklubbens bestyrelse.
Herefter præsenterede Kaj Kohave kort
dagen foredragsholder, som er født i 1946 i
Randers, uddannet læge, tidligere fodboldspiller og tidligere formand samt administrerende direktør for Brøndby IF.
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På billedet til højre får Per som tak overrakt bogen Mr. VB samt VB´s årsskrift for 2016 (125 år)

November:

November-mødet var årets sidste ordinære
møde, eftersom vi i december holder vores
traditionsrige julefrokost. Dagens foredragsholder var VB Alliancens Tekniske Chef Jacob
Krüger.
Jacob fortalte, at han er 42 år, bor i Ålborg
med sin familie og flere gange om ugen
pendler til Vejle. Hovedoverskrifterne i
Jacobs indlæg kan opdeles i:
- Karriere som fodboldspiller indtil 2004.
- Forskellige jobs/roller efter fodboldspillet.
- Hvorfor VB
- Job i VB

Jacob fortalte om sin karriere i B52, som har
fostret mange gode spillere, bl.a. Jimmy Nielsen. Efter B52 kom Jacob til AaB som 18-årig
og var med sine 200 kampe med til at vinde
DM for AaB i 1996 og 1999. Jacob kom også
ind på de mange trænere, som han havde
haft i AaB, bl.a. Sepp Piontek og Erik Hamrén.
Han rykkede i 2005 til Hjørring IF, som senere
blev til Vendsyssel IF. I første omgang som
spiller, men efterfølgende med mange roller
som bl.a. sportschef og cheftræner.
Den sidste tid i Vendsyssel blev turbulent, da
Erik Rasmussen tiltrådte jobbet som cheftræ-

Der var et par flasker til Jacob Krüger fra Kaj Kohave for et godt indlæg
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ner, og da han blev kontaktet af Henrik Tønder om et job som Teknisk Chef i VB, var han
ikke i tvivl.
Arbejdet i VB som Teknisk Chef består bl.a.
i at være bindeled mellem trænere og ejere
og ligeledes brobygger til talentafdelingen.
I sit indlæg kom Jacob ligeledes ind på de
specielle problemstillinger, der er i en trup
med så mange udlændinge og derfor behovet for at opbygge en fælles VB-kultur.
Jobbet består derudover af daglige driftsopgaver som disciplinærsager og kontakten til
DBU og divisionsforeningen. Forhandlinger
med spillerne er ligeledes en del af jobbet.
Som afslutning på det spændende indlæg
kom Jacob også ind på, hvordan træningsmiljøet fungerer i truppen, og hvordan hver
enkelt spillet bliver testet. Der stilles også

krav til, hvordan den enkelte spiller skal spise
i løbet af ugen, og at man spiser morgenmad
og frokost sammen.
Tak til Jacob Krüger som virkelig gav os indblik i, hvad det vil sige at være professionel
fodboldspiller i VB.

December:

Julefrokost med 43 deltagere som denne
gang holdes på Vejle Atletikstadion / Museet.
Som afslutning på 2017 skal der lyde en stor
tak til de mange foredragsholdere som har
besøgt seniorklubben, og vi glæder os til
aktiviteterne i 2018.
Conny Laursen

Stemningsbillede fra julefrokosten 2017

MøldAMs elektro, Vejle Aps
Autoriseret

Værksted
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7
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VB Museet
Museumsudvalget i Vejle Boldklub har jo ikke
mindre end 126 års klubliv at operere i. Dette
er et privilegium, men også en udfordring,
for hvor skal man begynde og hvor skal man
slutte, når udvalget er blevet bedt om at lave
en beretning til VB’s Årsskrift 2017?
Jeg har valgt at sætte fokus på år 1954, og
den ”skarpe” læser vil hurtigt kunne se, at
det er året lige midt imellem 1891, hvor klubben blev stiftet, og i dag.
Samtidig er 1954 det år, hvor VB’s Årsskrift
allerførste gang kom på ”gaden.”
”En ny tradition skabes…” står der på første
side af klubbens første Årsskrift, og man må
da sige, at det var en tradition af format, der
blev ”søsat” for 63 år siden. Denne bedrift
skyldes en skare af skiftende ildsjæle, der
hvert eneste år har insisteret på, at dette
historiske værk skulle på gaden, uanset opeller nedture i klubben på såvel det sportslige, som på det økonomiske plan. Man har
uanset hvad set det som værende vigtigt
løbende at fortælle klubbens historie.
Det er også en fantastisk historisk ballast
at have i en klub, når man ønsker at lave et
Museum. Årsskrifterne har dannet baggrund
for den historie, der fortælles på Museet - i
hvert fald de seneste 63 år. Museumsudvalget bruger hele tiden Årsskrifterne som et
opslagsværk, og dette sammenholdt med
Ejgil Jensens enorme viden og hukommelse
har gjort det noget lettere og ikke mindst
hurtigere at komme til det sted, hvor vi står
i dag.
De sportslige resultater i 1953/54 var på det
jævne. Førsteholdet, der spillede i 2.division,
endte på sjettepladsen med 18 point for 18
kampe og en målscore på 46-50. Bent Sørensen skriver i Årsskriftet.: Årets sjoveste kamp
var afgjort - den mod B93 i København (VB
vandt 3-1) Da var vi ikke favorit, og da spillede vi godt. Men det bedste spil præsterede
vi alligevel mod Borup i den jyske pokalturnering. Den 2.halvleg, vi leverede der, var virkelig så god, at man kunne sige, at det hele
gik som det skulle (VB vandt 4-1) Det bør
med her, at VB avancerede i efteråret 1954
og ved efterårssæsonens afslutning lå på en
3. plads med 13 point for 9 kampe.
1954 var også året, hvor VB arrangerede den
hidtil dyreste fodboldkamp ved Milans besøg
på Vejle Stadion. 7.000 tilskuere (alt for få
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mente VB, når der kom over 16.000 til den
berømmede KFUM kamp) så Milan vinde 6-0,
og som der står skrevet : Sportsligt gik det
altså godt, og økonomisk gik det an. 27.000
kr. i kassen er jo også en slags penge.
Sådan kunne jeg jo blive ved i det uendelige, for der er så meget spændende læsestof i den komplette samling af Årsskrifter,
der befinder sig på Museet i en kavalkade,
som jeg ikke tror, mange klubber kan gøre
VB efter.
Vi er meget taknemmelige for, at medlemmer af VBs Seniorklub - og naturligvis også
andre fodboldinteresserede - er flinke til at
donere effekter til museet. Det er vigtigt
for historien, at tidligere VB-spillere på den
måde kan huskes, og flot at man eksempelvis afleverer en DM- eller en LP-guldmedalje,
som trods alt har en stor affektionsværdi for
den enkelte. Det seneste, vi har modtaget, er
en DM-guldmedalje, flere billeder og sidst,
men ikke mindst en bogreol og et hjørneskab med flotte håndlavede billedudskæringer, som VB gav til spillere for henholdsvis
100 og 150 kampe på klubbens førstehold,
alt sammen doneret af Ulrik le Fevre. Museumsudvalget er af den opfattelse, at såfremt
museumsgenstandene kan relateres til en
person, bliver de mere interessante for den
besøgende.
Først i november havde vi besøg af Jørgen
Knudsen og hustru. Jørgen Knudsen var søn
af den legendariske købmand Charles Knudsen i Grejsdalen, som både spillede i VB og
senere bl.a. var formand for Udtagelseskomiteen. Jørgen Knudsen, som nu er 80 år, havde
også spillet i VB bl.a. sammen med Keld Hansen, som på Museumsudvalgets vegne viste
rundt på Museet. Jørgen kunne konstatere,
at Keld stadig havde sit lune væsen og gode
humør i behold. Det var da en lille, men ægte
VB-historie.
En anden dejlig VB historie er, at vi også i
november har haft besøg af Kim Madsen,
der er uddannet på VB-kontoret under Ejgil
Jensen i de selvsamme lokaler som Museet
befinder sig i. Kim, som i dag er salgsdirektør
hos Schulstad, startede en ”drengetur” på
Museet, sammen med 10 venner.
Museet lægger gerne lokaler til sådanne
aktiviteter.
Museet har i det hele taget mange gæster,

men vi vil gerne have endnu flere, og vi synes
selv, at vi nu er nået så langt, at vi kan tåle
at blive kigget efter i krogene. Derfor skal
alle - såvel unge som ældre - være så hjertelig velkommen, og HUSK der er altid gratis
adgang!
Museet er offentlig åbent, som altid, to timer
før og én time efter klubbens hjemmekampe. Er man et selskab stort eller mindre, er

man velkommen til at bestille en anden tid,
og så vil vi forsøge at stille en guide til rådighed for en fremvisning.
Se nærmere for kontakt til Museet på VBs
hjemmeside eller i annoncen her i årsskriftet.
På museumsudvalgets vegne
Mogens Christensen

Museumsudvalget. Fra venstre Knud Herbert Sørensen (1), Robert Torntoft, Mogens Christensen, Iver Schriver, Keld Hansen, Kurt Kristensen og Jørgen Markussen
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V B ’s M u s e u m
Helligkildevej 2, 7100 Vejle

Uden fortid....
ingen fremtid
* Museet er indrettet i klubhuset på det ”gamle” Vejle Stadion (Vejle Atletik-Stadion).
* Fra 1924 til 2008 spillede VB alle sine hjemmekampe på denne smukt beliggende bane.
* Museet indeholder klubbens historie fra 1891 gengivet i plakater-billeder, collager, diverse effekter, samt et
bibliotek med et stort statistisk materiale, bl.a. årsskrifter tilbage fra 1954. Kendte spilleres scrapbøger, samt
spiller- og lederkartoteker.
* Fra starten i 1891 spillede VB kricket, og den første kricketkamp blev spillet på den gamle sportsplads på
hjørnet af Østerbrogade og Horsensvej mod Horsens Boldklub, som vinder kampen med en halvleg.
* I 1895 stiftes JBU og VB vinder det jyske mesterskab i kricket i 1896-1897 og 1900.
* I 1902 tager JBU fodbold på programmet, og VB kommer med i 1904 og vinder senere det jyske mesterskab
fire år i træk fra 1912 til 1915.
* Besøg MUSEET og oplev minderne om Vejle Boldklubs storhedstider.
* Danmarksmesterskabs-pokalen vundet til ejendom for 5 mesterskaber og Landspokalen vundet til ejendom
efter 6 finalesejre.
* Klubben har haft 34 mandlige A-Landsholdsspillere og 15 kvindelige.
* I 1960 var 4 VB’ere med til at sikre Danmark sølvmedaljer ved Olympiaden i Rom.
* 2 VB’ere som anførere på hvert sit hold på Vejle Stadion i testkamp inden OL i Rom.
* I 1965 var der 5 VB’ere på A-landsholdet mod Norge, og i alt 19 A-Landsholdspladser i 1965
* VB er måske den eneste klub i verden, der er indehaver af det Engelske Fodboldforbunds officielle vimpel.

Oplev det hele - de sjove og spændende historier
- ved et besøg i denne sportslige kulturperle.
Åbningstider: To timer før - og en time efter VBs kampe på Vejle Stadion og efter aftale.
Mogens Christensen - Tlf. 24 24 49 24 - Mail: ruthmogens@outlook.dk

GRATIS ADGANG
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Programsælgere

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

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

Karsten Høgsborg
7100 Vejle

– alt i årstidens
fisk og vildt

22 66 90 19
Bil-telefon
2366
61 12
Jacob 22
9002
19

Karsten 23 6112 02

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

Havnens Fiskehus
telefon:

75 82 20 43
75 82 84 44
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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
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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
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Lederranglisten
Robert Torntoft
Ejgil Jensen
Erik Methmann
Gert Roland Jensen
Ole F Kristensen
Erling Sørensen
Kay Winther
Henrik Jacobsen
Leif Jacobsen
Jan Mejer
Orla Hansen
Vagn Dam Pedersen
Erik Raaballe
Leo Hansen
Poul Erik Bech
Viggo Jensen
Finn Vesterled
Erik Pedersen
Erling Rasmusssen
Larry Ebel
Carsten Quist
Jørgen Knudsen
Leif Dam
Curt Sørensen
Lars Hansen
Jørgen Mejer
Heine Clemensen
Ole Olesen
Lars Kjeldsen
Børge Mikkelsen
Torben Nielsen
Erling Mørk
Keld Hansen
Carsten Hansen (KUV)
Erik Juul
Peter Hansen
Lars Larsen
Knud Winding
Finn Johansen
Kaj Kristensen
Poul Mejer
Ole Konradsen
Hans Jørgen Lund
Charles Knudsen
Hugo Sørensen
Kaj Mortensen
Tom Thomassen
Ronni R. Nielsen
Helle Bruun Kristensen
Erik Nielsen
Ole Fritsen
Mads Peter Nielsen
Erik Jensen
Gert Eg
Brian Rasmussen

Aktiv

År i alt

x

60
48
40
35
33
33
32
32
31
31
30
29
28
28
28
27
25
25
25
25
24
23
23
23
22
22
22
22
22
21
21
21
21
20
20
19
19
19
18
18
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
15
15

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

Aktiv
Rikke Egsgård
Michael Henriksen
Børge Hansen
Ole F Hansen
Peter Sørensen
Lone Skov
Hans Jessen
Arne Stockfisch
Ingvard Christensen
L.J. Andersen
Michael Kjølby
Ulrik le Fevre
Anette Madsen
Ole Agerbo
Conny Laursen
Knud Engedal
Hans Hansen
Helle Hansen
Jens-Erik Skylvad
Vivian Nygård
Michael Bech
Leo Kim Andersen
Erik Skaaning
Etienne Ebel
Gunnar Jørgensen
Ivan Sørensen
Carsten Andersen
Heinrich Wendelboe
Kaj Kohave
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
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

x
x

x

x

År i alt
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Mindehøjtidelighed for Ejgil Jensen
Lørdag d. 01. juli havde Moderklubben i
samarbejde med VB Elite arrangeret en mindehøjtidelighed for Mr. VB, Ejgil Jensen, der
gik bort d. 19. juni, 89 år gammel
Et par hundrede mennesker var samlet på
Vejle Stadion for at mindes en af dansk fodbolds største lederskikkelser gennem tiden.
Tidligere VB-formand, nuværende bestyrelsesmedlem i VB Elite og kamprekordholder
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Gert Eg holdt mindetalen for Ejgil Jensen.
En lang række tidligere spillere, ledere og
træner var mødt op for at mindes manden,
der i en menneskealder var synonym med
Vejle Boldklub.
Mange aflagde efterfølgende besøg i VB
Museet, som Ejgil Jensen viede sine sidste år
til.
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Nekrologer
Erik Skaaning
Den 21. december 2016 døde
Erik Skaaning, 90 år gammel.
Han var fra Vamdrup, men
den bankuddannede Skaaning flyttede i 1945 til Vejle,
hvor han fik stilling i Landbosparekassen. Han var trofast
mod sin arbejdsplads, som gennem tiden
gennem fusioner blev til Sparekassen Sydjylland og senere Bikuben. Erik Skaaning sluttede bankkarrieren i 1992 som underdirektør.
Han blev nærmest gift ind i VB, da han i 1951
blev gift med Grethe, datter af stadioninspektørparret Ella og Vilhelm Meyer. Parret
opnåede i 2016 at fejre krondiamantbryllup.
Erik Skaaning havde op gennem 1950’erne
286 tællende kampe på VB’s førstehold og
var med til at spille klubben op gennem rækkerne fra 3. division til 1. division kulminerende med ”The Double” – Mesterskabet og
Landspokalsejren i 1958, hvor Skaaning som
anfører kunne modtage trofæerne. Skaaning
kunne se tilbage på i alt tre pokaloverrækkelser, for igen i 1959 vandt VB pokalfinalen
med Skaaning som anfører. Erik Skaaning
spillede afskedskamp den 16. juni 1959, da
VB spillede 3-3 mod svenske Norrköbing. Han
står noteret for 53 scoringer. Tre gange var
han udtaget til B-landsholdet, hvor han ligeledes var anfører.
Erik Skaaning havde mange tillidsposter. Han
var i otte år medlem af Vejle Byråd, ligesom
han var VB’s formand gennem seks år – 19711977.
Erik Skaaning var et socialt menneske, som
på sin humoristiske og vidende facon gerne
underholdt ved sammenkomster.
Erik Skaaning efterlader sig sin hustru Grethe, døtrene Vibeke og Marianne samt svigersønner og fire børnebørn.
Æret være Erik Skaanings minde.
OK
Norman Knop
Den 27. januar 2017 døde
Norman Knop, 93 år gammel.
Norman Knop var gammel
Vejle-dreng fra østbyen og
uddannet i farveribranchen.
Han begyndte som 12-årig i

VB’s ungdomsafdeling og opnåede senere en
plads på det jyske unionshold.
Han fik debut på VB’s bedste hold i 1941 i
den daværende bedste række under besættelsen.
Efter krigen blev VB anbragt i Danmarksturneringens 3. division, og Norman Knop
er i alt noteret for 94 kampe for VB’s bedste
hold. Han scorede 15 mål.
Han skiftede i 1949 til Herning Fremad, men
de østjyske rødder fornægtede sig ikke, og
han vendte allerede i 1950 tilbage til VB,
hvor han dog ikke blev noteret for flere førsteholdskampe.
Han fortsatte på lavere rangerende hold og
sluttede i oldboys-afdelingen. Knop var til sin
død medlem af VB’s Seniorklub.
Han efterlader sig sin kone, Tonny, samt børn
og børnebørn.
Æret være Norman Knops minde.
OK
Ejgil Jensen
Den 18. juni døde Mr. VB,
Ejgil Jensen.
I den seneste tid havde Ejgil
Jensen været indlagt flere
gange med en nyresygdom
og med vejrtrækningsproblemer. Han kom hver gang
hjem til lejligheden i Ørstedsgade, og her var
han den velkendte Ejgil med meninger og
lyst til at tale og diskutere, men han løb ind
i nye problemer med vejrtrækningen. Han
var frisk til det sidste, og han havde en imponerende hukommelse og satte mange langt
yngre VB'ere på plads, når det gjaldt om at
huske.
Ejgil Jensen var VB's omvandrende bibliotek
og leksikon. Hans ledervirke var imponerende.
Han kom ind i VB's bestyrelse i 1959 og var
fra sin post som sekretær VB's omdrejningspunkt.
Hans hjerte var rødt. VB var hans verden, og
han værnede om alt, der havde med VB at
gøre.
Når der blev talt fusioner og samarbejde, så
han rødt…
VB var ikke VB/Kolding. VB var VB Vejle…
Han var klubbens topmand helt frem til 1.
juli 1996, da han efterlod et superligahold til
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yngre kræfter.
Ejgil Jensen tog en tørn i både DBU's bestyrelse i flere år, og han var kendt for vederlagsfrit at hjælpe en lang række danske
fodboldspillere til lukrative prof-kontrakter
i udlandet.
De største navne, han har hjulpet, var Allan
Simonsen, Ulrik le Fevre og Johnny Hansen,
der alle blev europæiske topspillere.
Han var årets leder i dansk fodbold i 1984, og
han blev i 1993 hædret med Carlsbergs legat,
som ”den mest markante fodboldleder i de
seneste 10 år«.
Ejgil Jensen var en ægte Vejle-dreng, men
han havde også stor kærlighed til Endelave
og opholdt sig gerne på øen i Horsens Fjord.
Han var født på Vardevej 72 i Vejles vestby.
Han mistede sin mor i en tidlig alder og voksede op sammen med sin far, der var meget
fodboldinteresseret.
Selv hans barnedåb blev kortvarig, fordi
familien skulle til en international fodboldkamp mellem Vejle og et skotsk hold ved
navn Glasgow University.
Som 10-årig blev han indmeldt i VB med
drømmen om at blive en ny Pauli Jørgensen,
datidens store landsholdsstjerne og angriber,
eller innerwing på landsholdet. Han endte
som målmand på reserveholdet i VB - eller
som Tommy Troelsen har betegnet det –
”målmand i ikke-entré-givende kampe«.
Talentet rakte ikke til topfodbold.
I 1957 kastede han sig over dommergerningen ved siden af sekundafodbolden i VB, og
han nåede at blive 3. divisionsdommer i en
lang karriere som aktiv fodbolddommer.
I 1959 holdt VB en ekstraordinær generalforsamling for at skære bestyrelsen ned og for
at udskifte et par bestyrelsesmedlemmer.
Ejgil Jensen blev foreslået som spillernes
repræsentant - og lod sig overtale som en
slags nødløsning i et halvt år. Nødløsningen
kom til at vare 46 år. Han overtog sekretærposten, og den forlod han først i 2005 efter
46 år på netop den post.
Ejgil Jensens første store opgaver var at hente udenlandske hold til Vejle for at stimulere
fodboldinteressen. I 1960 var jugoslaviske
Radnicki Nis i Vejle for at indvie Nordens flotteste lysanlæg, og senere hentede han bl.a.
Borussia Mönchengladbach og Hamburg til
opvisningskampe i Vejle.
Ejgil Jensen var lokomotivet i en markant
fodboldklub i en mindre provinsby, og det
var ikke mindst på grund af ham, at Vejle
holdt sig i den bedste række fra 1957 til 1991.
Han forhandlede også den første turnerings204

kamp på plads på dansk tv. Gunnar Nu Hansen og Danmarks Radio betalte 25.000 kr. for
at sende mesterskabskampen Vejle-Esbjerg
i november 1965. Det var en svimlende sum
dengang.
Selv om han bar titlen som sekretær, var
han reelt forretningsfører og daglig leder
af administrationen i VB - vel at mærke ved
siden af sit civile job.
Fra 1944 til 1973 arbejdede Ejgil Jensen hos
Sygekassen i Vejle. I 1973 blev han kontorchef i Vejle Kommunes Skov- og Sportsafdeling med ansvaret for bl.a. Idrættens Hus.
Han overvejede at stoppe som fodboldleder
i VB, men den daværende borgmester Willy
Sørensen meddelte, at ”hverken Vejle Kommune eller VB kunne undvære Ejgil Jensen«.
Fra 1. januar 1990 og frem til 30. juni 1996
var Ejgil Jensen dog fuldtidsansat direktør
i VB og sagde farvel til jobbet i Vejle Kommune.
Han gjorde skiftet fra amatørfodbold til
betalt fodbold i 1978 med og førte VB til det
danske mesterskab i den første sæson med
prof-fodbold som fyraftens-fodboldleder.
Ejgil Jensens sidste post var som medlem af
museumsudvalget. Her var han med til at
opbygge et af dansk fodbolds mest markante minder om sin fodboldklub, og han brugte
timer på at skaffe en gammel pokal hjem fra
Aalborg Freja, fordi VB havde sit navn indgraveret, eller DM-pokalen fra AB, hvor VB's
navn som dansk mester i 1958 var med.
Han var på jagt efter oplysninger om fodboldkampe fra 1913 og 1914, og han gav
ikke op, før han havde oplysninger hjemme
til VB-museet. Tingene skal være i orden,
sagde Ejgil Jensen.
Han var dog meget længe om at skrive sine
erindringer, men det lykkedes, takket være
Jens Ancker, der skrev bogen om Mister VB.
Ejgil Jensen var ungkarl hele sit liv, men han
har alligevel haft en faderrolle for en lang
række fodboldspillere, først og fremmest for
Allan Simonsen, som han havde et tæt venskab og samarbejde med til sin død.
Ejgil Jensen får en plads i fodboldhistorien
som en af de største og mest betydningsfulde ledere nogensinde. Han var stolt, da
DBU på sit årsmøde mindedes hans nære
ven og tidligere VB-formand Erik Skaaning.
De fremmødte ved, at Ejgil Jensen ville have
været stolt, når han selv bliver mindet på
DBU's næste repræsentantskabsmøde som
en stor mand i dansk fodbold.
Tommy Poulsen, VAF

Andreas Winther
Natten til lørdag den 1. juli
2017 døde Andreas Winther
i en trafikulykke på Bali i
Indonesien. Han blev kun 21
år.
Trænere, ledere og tidligere
medspillere i Vejle Boldklub
modtog i løbet af lørdagen den tragiske
besked om, at den tidligere klubkammerat
Andreas Winther var død under en ferie
med fire kammerater på Bali. Winther og en
jævnaldrende kammerat omkom i en trafikulykke, da de på deres motorcykel blev ramt
af en lastbil i et vejkryds.
Allerede to dage efter dødsulykken, mandag
aften, blev Andreas Winther mindet med lys
og bål af familie, venner og bekendte på
familiens adresse i Give.
Andreas Winther Nielsen, født den 20. maj
1996, var opvokset i Thyregod og Give. Fodboldspillet begyndte i Give Fremad, og talentet rakte i første omgang til, at han blev
udtaget til KUV-holdet i årgang 1996. Senere
skiftede Andreas Winther til Vejle Boldklub.
I en stærk årgang 1996, der talte navne som
Ole Bisp Rasmussen, Jeppe Hansen, Peter Kristensen og Patrick Rasmussen, blev Andreas
Winther den første til at spille ligafodbold
på U-17 niveau. Allerede da Andreas var U-15
spiller i efteråret 2010, tog ligatræner Nikolaj
Primdal den fysisk stærke offensivspiller med
til flere kampe. Andreas debuterede den 20.
oktober i en vanskelig udekamp mod Lyngby.
En lille måned senere scorede han sejrsmålet
i udekampen mod AGF til 3-2, og det blev til
11 kampe på U-17 Ligaholdet allerede som
U-15 spiller. Målet mod AGF gjorde Andreas
Winther til én af de yngste målscorere på
klubbens U-17 Ligahold siden licensen i 2008.
I sommeren 2011 underskrev han en tre-årig
kontrakt med VB, og i de efterfølgende to
sæsoner scorede Andreas Winther 12 mål
i U-17 Ligaen, hvor han udgjorde en farlig
’York-Cole’-angrebsduo med Patrick Rasmussen. Tiden som U-19 Ligaspiller blev ikke lige
så succesfuld for Andreas Winther, der var
plaget af knæskader. Han spillede ikke kontinuerligt, men scorede et par mål som førsteårs U-19 Ligaspiller. Blandt andet huskes
et langskudsdrøn mod AaB i august 2013, da
Winther hamrede U-19 holdet til maksimumpoint efter to kampe.
I sommeren 2013, da cheftræner Tonny Hermansen og assistenttræner Kim Engstrøm
skulle træne divisionsholdet, trænede flere
af 1996’erne, der blot skulle i gang med
deres tid som U-19 Ligaspillere med 1. divisionstruppen i sommeropstarten for at sup-

plere en smal divisionstrup. Blandt dem var
Andreas Winther, der sad på bænken i træningskampen den 15. juli 2013 mod Esbjerg
og fik de sidste ti minutter i generalprøven
mod Silkeborg den 20. juli 2013. 17-årige
Andreas Winther afløste Kristian Gaarde
i det 80. minut. Kampen endte 0-0 og blev
Winthers eneste omkring klubbens divisionshold.
Andreas Winther blev student fra Campus
Vejle i juni 2015 og sluttede samtidig tiden
som ungdomsspiller i klubben. Han bibeholdt kontakten til fodboldkammeraterne
fra VB i årene derefter, og de var blandt de
nærmeste venner. Skader gjorde, at Andreas
Winther måtte opgive elitefodbold, og i stedet spillede han seriefodbold i Give Fremad.
Vejle Boldklubs nuværende A+ træner, Søren
Lykke, trænede Andreas Winther som U-14
spiller i VB i sæsonen 2009-10. Siden fulgte
han Andreas Winthers udvikling på klubbens
respektive hold, og han er – som alle andre i
VB – berørt af Andreas Winthers pludselige
død.
- Det er utrolig sørgeligt og svært at finde
ord, der egentlig passer. Andreas var et af
vores allerstørste talenter i nyere tid. Han
var med på det U-14 mesterrækkehold, der
blev jyske mestre i sin tid. Desværre var han
plaget meget af skader i slutningen af sin
ungdomstid. Andreas havde en god fysik, var
hurtig, stærk og med et fremragende spark.
En af de bedste spillere, jeg har arbejdet
med, siger Søren Lykke.
- Andreas Winther var samtidig en god og
ærgerrig dreng, der var en god kammerat og
utrolig vellidt – altid med et smil på læben
og en hurtig bemærkning. Han var et socialt
samlingspunkt på holdet i VB, siger Søren
Lykke.
Æret være Andreas Winthers minde.
Lars Christensen
Nanna Jørgensen
Den 20. september sov Nanna Jørgensen stille ind på
Gulkrogen i Vejle, hvor hun
tilbragte de sidste år af sit liv.
Nanna blev 89 år gammel.
Nanna blev født i Thorlund
ved Ejstrupholm som yngste
barn med to noget ældre brødre, og Nannas
mor og far var henholdsvis stationsforstander og banearbejder på Thorlund station.
Da Nanna blev 14 år, mødte hun ved de
lokale håndbold- og fodboldarrangementer
en høj og flot ung mand i Gunnar Jørgen205

sen. Kærligheden udviklede sig, og de blev
gift med kongebrev allerede, da Nanna var
16 og Gunnar 19 år gamle. Godt det samme,
for i juli 1944 kom deres første datter Ilse til
verden.
I foråret 1950 trak arbejde Gunnar til Vejle,
og i starten af 1951 fulgte Nanna sammen
med familien efter. Der var i mellemtiden
kommet endnu en datter til, Lilian, i 1950.
Da startede det store eventyr, som for Nanna
& Gunnar blev et livslangt ”forhold” til alt og
alle i og omkring Vejle Boldklub.
Gunnar spillede på livet løs på Vejles bedste
hold, og de gyldne år udmøntede sig jo i
”The Double” - DM og Landspokalen i 1958.
I alle disse år var Nanna et festligt og meget
vellidt midtpunkt i deres lejlighed i Torvegade, som blev besøgt flittigt af fodboldspillere
og koner eller kærester, særligt havde alle
ungkarlene et godt øje til Nannas kødgryder.
Sjældent gik man fra Nanna og Gunnars
hjem uden et smil på læben, med tørst stillet
og maven fuld. I disse mange år stod Nanna
desuden for at vaske alt spilletøj for klubbens
førstehold. Der blev gået mange kilometer
på trapper, da vasken foregik i kælderen, og
tørreloftet var på 4 sal.
I 1960 blev Nanna tilbudt værtsrollen som
forpagter af kiosken og øvrig klubvirksomhed på Vejle Stadion.
Første større opgave for Nanna blev at skulle være vært ved Gymnastik Landsstævnet
1961, som blev afholdt på Vejle Stadion. Men
med gode venner og familiens hjælp blev
denne opgave løst med bravur.
Nanna blev med sit gode humør og solide
arbejde en særdeles afholdt værtinde i årene
frem til 1968, hvor det blev til et farvel til rollen som forpagter.
Nannas hjerte forblev dog hos Vejle Boldklub, og familiens nye hus på Falkevej blev
rammen om mange gode stunder med venner fra VB.
I december 2009 fejrede Nanna & Gunnar
krondiamantbryllup (65 år) på Hotel Hedegården i Vejle, hvor Gunnar for anden gang
friede, med nyindkøbte ringe, til sin Nanna
og endnu engang fik et ja.
Da Gunnar døde i 2011, flyttede Nanna først
på Hjortevej i en ældrebolig, dernæst til
egen lejlighed
på Gulkrogscentret i Vejle indtil sin død.
Nanna efterlader sig de to døtre Ilse & Lilian,
svigersøn Larry, fire børnebørn samt syv oldebørn.
Æret være Nannas minde.
Etienne Ebel
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Vagn Hedeager Jensen
Den 22. september døde
Vagn Hedeager, 78 år gammel.
Vagn var købmand, men det
var i fodboldverdenen, han
blev kendt. Karrieren startede i fødebyen Bække, men
talentet førte ham til Vejen Sportsforening,
inden han tre år senere – i 1962 – skiftede til
Vejle Boldklub, hvor den 01. april debuterede i 2-3 nederlaget hjemme mod B 1903. De
følgende år opnåede han 73 kampe på det
bedste hold og scorede 20 mål. Han repræsenterede også klubben i to B-landskampe.
Konkurrencen på VB’s hold midt i tresserne
var stor, og selv om Vagn Hedeager deltog i
VB’s træningskampe op til sæsonstart 1965,
skiftede han til Esbjerg fB. Her fik han en
rolle i den legendariske TV-transmitterede
kamp, der den 7. november 1965 skulle afgøre Danmarksmesterskabet på Vejle Stadion.
VB førte 1-0 på mål af Ole Fritsen, men et
frispark begået af Johnny Hansen mod netop
Vagn Hedeager i sidste minut førte til den
traumatiske udligning ved Carl Emil Christiansen. EfB og Hedeager løb således efterfølgende med DM-trofæet.
I 1967 fik Vagn Hedeager sin eneste A-landskamp, da han debuterede i 3-0 sejren over
Finland.
Han fortsatte i 1968 karrieren i USA og senere
i Sverige, inden han vendte hjem til Bække.
Vagn led sine sidste år af Parkinsons. Han
efterlader sig sin kone Sonja samt to børn og
tre børnebørn.
Æret være Vagn Hedeagers minde.
OK
Preben Birn
Den 23. september døde
Preben Birn pludselig, uden
forudgående sygdom, 76
gammel.
Preben var vejlenser hele
sit liv, og fodbolden fyldte
meget i hans liv. Han spillede
fodbold i VB, hvor han som ynglingespiller
debuterede på 1. divisionsholdet den 01.
november 1959, da VB i Københavns Idrætspark besejrede B 93 4-2. Preben Birn scorede
til 1-0 for VB.
Preben nåede dog kun fire tællende kampe
på førsteholdet og ikke flere scoringer. Han
spillede dog en lang række kampe på lavere
rangerede hold.
Mange kendte Preben Birn som manden i

sort, der har fløjtet et utal af fodboldkampe.
Han var i mange år kasserer i Vejle Fodbolddommerklub og aktiv på banen til det sidste. To dage før sin død havde han dømt en
kamp.
Preben Birn, der var bankuddannet og i 47 år
ansat i Sydbank, var i det hele taget et aktivt
menneske, bl.a. også i Odd Fellow Logen,
Lions Munkbjerg og Vejle Amatørscene. Ved
sin død sad han i bestyrelsen for VB’s Seniorklub.

Preben Birn efterlader sig sin kone Kirsten,
sønnerne Mikkel og Martin samt svigerdøtre
og fem børnebørn. Prebens fodboldinteresse
gik i arv til sønnerne. Martin har haft en lang
og glorværdig karriere i topklubber som FCK,
FC Nordsjælland og Lyngby.
Æret være Preben Birns minde.
OK
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Fra dagbogen
December 2016:
01. VB taber 4-3 til Nykøbing FC i den udsatte kamp
og går på vinterpause på 9. pladsen i 1. division.
Christian Kudsk kommer ellers ind efter pausen og
scorer to mål, men i overtiden sikrer Nykøbing FC
sig sejren.
03. VB ophæver kontrakterne med Sheka Fofanah
og Diego Mendivil, der har spillet få kampe efter de
kom til klubben i sommeren 2016. Samtidig oplyses
det, at aftalerne med målmanden Jakob ”Yankie”
Henriksen og Juan Diego Li ikke forlænges når de
udløber 31. december 2016.
13. En skulderskadet Kristian Fæste er nødt til at
stoppe fodboldkarrieren. Han har kontraktudløb
med Silkeborg 31.12.2016.
14. Kunstbanen i VB Parken tages efter længere
tids renovering atter i brug.
16. VB’s Årsskrift udkommer.
20. Thomas Gundelund fra Vejle Boldklubs
U17-Ligahold udtages til det danske U16-landsholds tur til Cypern i januar 2017.
27. VB’s U19-Ligahold kan ikke gentage triumferne
fra 2014 og 2015 ved Fair Play Cup i Lübeck. Vejlenserne må ved indendørsstævnet nøjes med 5.
pladsen. Arbnor Mucolli bliver topscorer for VB
med fem mål.
28. Vejle Boldklub ansætter svenske Johan Sandahl
som ny assistenttræner på 1. divisionsholdet for
cheftræner Andreas Alm. Den 37-årige Sandahl
kommer senest fra et lignende job i Dalkurd FF i
hjemlandet.
28. VB’s U17-Ligahold vinder for femte år i træk
Fair Play Cup i Lübeck. Rami Ayman bliver topscorer
for VB med fire mål, mens Thomas Gundelund kåres
til stævnets bedste spiller.

godt og vel en times træning på kunstgræsbanen
på Hældager Stadion i Bredballe.
05. Tidligere ungdoms- og assistenttræner i VB,
37-årige Claus Nørgaard, præsenteres som ny cheftræner i Alka Superligaklubben SønderjyskE.
08. VB’s U17-Ligahold må for fjerde år i træk nøjes
med 3. pladsen ved Tysklands største indendørsstævne ”Range Bau Cup” i Berlin. VB’erne taber
semifinalen til Union Berlin med 1-0, men slår
Hansa Rostock med de samme cifre i kampen om 3.
pladsen. Lundrim Hetemi bliver VB-topscorer med
otte mål, mens Rami Ayman bliver kåret til stævnets bedste spiller.

Rami Ayman bliver kåret til stævnets bedste spiller
ved Range Bau Cup i Berlin
11. VB ansætter Prunã Ciprian-Daniel, Rumænien,
som ny fysisk træner omkring NordicBet LIGAholdet. Den 38-årige rumæner begynder med det
samme.
11. I et samarbejde mellem moderklubben og den
professionelle afdeling i VB ansættes 48-årige Allan
Dvinge som T+ træner. Aftalen er to-årig og Allan
Dvinge kommer senest fra Odder IGF i 2. division.

U17-spillere vinder for femte år i træk Fair Play Cup
mellem jul og nytår i Lübeck
28. Medlem af Seniorklubben, tidligere mangeårig
VB-leder og UK-medlem Arne Stockfisch, fylder 80
år.
29. VB udlejer Juan Diego Gutiérrez til klubben
Universitario, Peru, frem til 30. juni 2017.
Januar 2017:
05. I minusgrader indleder NordicBet LIGA-holdet
træningen efter den fire uger lange vinterpause.
Cheftræner Andreas Alm guider spillerne igennem

208

Allan Dvinge blev ansat som Vejle Boldklubs T+
træner
11. Medlem af Seniorklubben, tidligere divisionsspiller og mangeårig VB-leder samt holdleder for
landsholdet, Kaj Johansen, fylder 85 år.
14. VB laver en seks måneder lang aftale med surinameren Alvaro Verwey. Den 18-årige offensivspiller imponerer under en prøvetræning og skal i VB

dels træne med U19-Ligaholdet og NordicBet Liga
holdet.
16. Tidligere VB-anfører Niels Bisp Rasmussen
ophæver med Silkeborg og stopper karrieren i en
alder af 23 år. Spiller i forårssæsonen lidt seriefodbold i barndomsklubben Vinding SF.
17. Medlem af Seniorklubben og mangeårig VBleder Ole Olesen fylder 70 år.
18. På kunstgræs ved Ågård Efterskole, Egtved,
spiller 1. divisionsholdet 2-2 i vinterens første træningskamp mod Kolding IF, 2. division. Dominic
Vinicius og Jacob Schoop scorer.
21. Fire ungdomshold fra Vejle Boldklub er i Hamborg for at møde FC St. Pauli i træningskampe. U19
spiller 1-1, mens to U17-hold og U15-holdet taber
til kultklubben.
23. Sports- og akademichef Steen Thychosen opsiger sin stilling som sportschef og overgår udelukkende til ungdomsafdelingen, hvor han bliver
talentchef. ”VB hænger sammen med de værdier,
som Steen Thychosen repræsenterer, og det er
glædeligt, at vi kan bruge kræfterne på at sikre en
stærk talentsektor”, siger bestyrelsesformand Flemming Jensen.
24. Foran cirka 250 tilskuere spiller VB og AGF 1-1
på kunstgræsbanen ved Vejle Idrætsefterskole.
Sebastian Bruhn udligner til 1-1 i den 120 minutter
lange test.
26. Den amerikanske reservemålmand Michael
Lansing underskriver en aftale med Alka Superligaklubben AaB fra 1. juli 2017. Han gør sæsonen
færdig i VB inden klubskiftet.
27. VB lejer Artem Favorov i FC Zirka. Den 22-årige
ukrainske midtbanespiller tiltræder i VB med det
samme på en aftale frem til 30. juni 2017.
29. Medlem af Seniorklubben, tidligere divisionsspiller og VB-træner Carsten Andersen, fylder 65 år.
30. Kontrakten med Ole Bisp Rasmussen ophæves
halvandet år før tid. Den 20-årige forsvarsspiller
stopper efter en betænkningsperiode fodboldkarrieren, men spiller i foråret 2017 enkelte kampe for
Vinding SF i serierækkerne.
Februar 2017:
03. I den sidste træningskamp inden træningslejren
i Tyrkiet spiller VB 2-2 mod FC Fredericia på Vejle
Idrætsefterskole. Agon Mucolli og D’Avila Ba Loua
udligner to føringer til FC Fredericia. I de sidste 25
minutter sidder anførerbindet på overarmen af
17-årige Arbnor Mucolli, der spiller en stor 2. halvleg. Kampen bliver 32-årige Steffen Kielstrups sidste for VB, da en drilsk rygskade sætter ham ud af
spillet frem til sommerens karrierestop.
06. Ved en U15-samling i Tilst for de bedste danske
spillere i årgang 2002 i Vest, optræder Peter Ullum
som den eneste VB’er. Forsvarsspilleren gør et godt
indtryk.
08. 24 spillere og 10 trænere/ledere rejser til på en
12 dage lang træningslejr i Lara, Tyrkiet.
11. Medlem af Seniorklubben, tidligere divisionsspiller Hans Junker, fylder 65 år.
12. Casper Bruun forlader VB fem måneder før
kontraktudløb. Den 19-årige forsvarsspiller har ikke
opnået den ønskede spilletid og indgår i stedet en
aftale med FK Utenis Utena i Litauen.
15. Det digitale fodboldmedie Mediano er forbi

Vejle Stadion og laver en 45 minutter lang podcast med VB-direktør Henrik Tønder. Værten Sture
Sandø og Tønder kommer omkring emner som
klubbens forandring, de sportslige perspektiver og
tilskuerinteressen på Vejle Stadion.
16. Under træningslejren i Tyrkiet møder VB ukrainske FC Volyn Lutsk. Ukrainerne vinder 2-1 - Dominic
Vinicius reducerer til slutresultatet i det 55. minut.
18. Medlem af Seniorklubben, tidligere divisionsspiller, assistent for det danske fodboldlandshold,
sportsdirektør for VB og nuværende landstræner
for Papua New Guinea, Flemming Serritslev, fylder
70 år.
19. I den tredje og sidste kamp under træningslejren vinder VB 4-1 over FC Saburtalo Tblisi fra Georgien. Efter 2-0 ved pausen scorer VB yderligere to
gange til sidst. Kinesiske Hu Ruibao, der er stødt
til truppen under træningslejren, spiller for første
gang på divisionsholdet, da han er med i den sidste
halve time.
22. Arbnor Mucolli udtages til det danske
U18-landshold, der møder Italien på udebane i
marts. Senere efterudtages også VB’s Lucas From til
træningskampen.
22. Tidligere VB-formand, medlem af Seniorklubben, Børge Hansen, fylder 70 år.
25. Forårspremieren for Vejle Boldklubs U17- og
U19-Ligahold må flyttes fra VB Parken til Balle
Kunstgræsbane. U19-holdet taber 2-1 til OB, mens
U17-holdet spiller 1-1 mod fynboerne.
27. I Right to Dream Park, Farum, taber divisionsholdet opstartens sidste træningskamp til FC Nordsjællands reservehold. VB er på nippet til en øretæve, da hjemmeholdet fører 3-0 efter 41 minutter,
men stormløbet stoppes, og D’Avila Ba Loua reducerer til slutresultatet 1-3 efter pausen.
Marts 2017:
01. VB forlænger kontrakterne med Lucas Maia og
Dominic Vinicius. De to brasilianere, der kom til
klubben i sommerpausen, underskriver aftaler til
sommeren 2019 efter stærke præstationer for VB i
den første halvdel af sæsonen.
02. VB laver kontrakter med Imed Louati og Allan
Sousa, der mødte spillertruppen første gang under
træningslejren i Tyrkiet. Sousa skriver kontrakt til
sommeren 2020, mens Louati signer til sommeren
2019.
02. Talentfulde Christian Kudsk underskriver en
kontraktforlængelse med VB til sommeren 2020.
02. Kasper Døhr Thychosen (f. 2000) debuterer på
det danske U17-landshold, der i en venskabskamp
mod Nordirland vinder 2-1. Kasper Døhr spiller de
første 74 minutter af kampen.
04. U17- og U19-Ligaholdene tager fire points i
udekampe mod Lyngby. U19 spiller 4-4 efter en sen
udligning og U17 vinder 4-2.
05. Forårspremieren i NordicBet Ligaen mod Skive
ender skuffende for VB. Vejlenserne taber 2-0 foran
1.714 tilskuere. Debut til Allan Sousa, Kerim Memija
og Artem Favorov.
07. Et VB-hold primært bestående af reservespillere taber 3-2 i en træningskamp til Hedensted IF’s
Jyllandsseriehold på HM Park, Hedensted. Christian
Kudsk og Rami Ayman reducerer for VB, mens Mirsad Suljic scorer hattrick for hjemmeholdet. I den
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sidste halve time giver VB spilletid til 15-årige Thomas Gundelund.
08. Lucas From debuterer på det danske U18-landhold, der spiller 4-4 mod Italien i Empoli. VB’s Arbnor Mucolli er også på banen i venskabskampen,
hvor Danmark smider en 4-1-føring væk i slutningen.
09. Som følge af skader til A-truppens to målmænd, Pavol Bajza og Michael Lansing, laver VB
en aftale med David Lazar, Rumænien, frem til 30.
juni 2017. Den 25-årige målmand er klubløs efter
afskeden med Pandurii Targu Jiu i december 2016.
09. Medlem af Seniorklubben, tidligere divisionsspiller Eluf Troelsen fylder 70 år.
12. VB leder sæsonens største nederlag i NordicBet
LIGA, da topholdet Hobro ydmyger VB på Vejle
Stadion med 5-1. David Lazar debuterer i målet, og
det er topscorer Dominic Vinicius, der header VB’s
reducering ind efter pausen.

Rusland, hvor han har boet siden han var 10 år.
25. Viljormur Davidsen og det færøske landshold
spiller 0-0 i VM-kvalifikationskampen mod Andorra
på udebane. Tidligere VB’er, Jóan Símun Edmundsson udvises et kvarter før tid.
27. Kontrakten med U19-Ligaspilleren Sebastian
Bruhn forlænges et år ind i tiden som seniorspiller
til sommeren 2018. ”Sebbe” har været sæsonens
positive overraskelse på U19-Ligaholdet.
29. Kerim Memija spiller alle 90 minutter, da Bosniens U21-landshold slår Liechtenstein 6-0 i EM-kvalifikationen for U21-landshold.
31. Noah Madsen, Alexander Jensen og Villads
Rasmussen udtages til det danske U16-futurelandshold. Til dagligt optræder de alle tre på VB’s
U17-Ligahold.
April 2017:
02. VB taber 3-2 til Vendsyssel i Hjørring. Vejlenserne er ellers foran 2-0 længe, men hjemmeholdet
scorer tre gange i de sidste syv minutter og tager
sejren. Sejrsmålet sat ind på et spektakulært saksespark af Christian Moses dybt inde i tillægstiden.
05. VB rejser sig efter blamagen i Hjørring og besejrer topholdet FC Roskilde i den udsatte kamp på
Vejle Stadion. Schoop, Agon Mucolli, Ondoua og
Favorov scorer foran 1.287 tilskuere.

Tilskuere og fans fra Hobro havde en god eftermiddag i Nørreskoven den 12. marts
18. VB-formand Knud Engedal fylder 75 år.
19. VB vinder en vigtig sejr på 2-1 i udekampen mod
AB. Dominic Vinicius scorer begge mål efter pausen
og udvises i overtiden. Tunesiske Imed Louati kommer ind til debut i den sidste halve time.
21. VB har i den forgange uge haft besøg af de
to amerikanere Patrick Mahoney og Nick King. De
kommer fra Bucknell University, Pennsylvania, og
har seks træningspas med U19-Ligaholdet inden de
returnerer til staterne.

Patrick Mahoney og Nick King var på en uges inspirationsophold i VB i marts
22. Midtbanespilleren Gaël Ondoua udtages til
A-landsholdet i Cameroun, men VB’eren takker
i første omgang nej, da han også har følelser for
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Gaël Ondoua scorer til 3-0, da VB besejrer FC Roskilde den 5. april
07. På Frederiksberg taber VB 2-7 til FC København
i U19-Ligaen. Kinesiske Chen Zirong debuterer i
målet, mens VB’s to scoringer begge er på straffespark.
11. Thomas Gundelund fra VB’s U17-Ligahold debuterer på det danske U16-landshold. Ved Montaiguturneringen i Frankrig besejrer danskerne Brasilien
2-1.
13. VB taber to points i de sidste minutter af hjemmekampen mod Nykøbing FC skærtorsdag. Pavol
Bajza er i de sidste minutter uheldig at tabe en bold
ind over målstregen, og kampen ender 2-2.
17. Christian Kudsk spiller de første 75 minutter, da
det danske U19-landshold i en venskabskamp taber
3-1 til Tyskland i Lübeck.
18. Reserveholdet spiller 87 minutter i overtal mod
Brøndby på udebane, men opnår kun 1-1. Patrick
Rasmussen udligner Brøndbys tidlige føring i det
04. minut, og herfra scores der ikke flere mål.

25. Vejle Boldklub mister klubbens A-licens for ungdommen, der giver adgang til U17- og U19-Ligaen.
VB appellerer med det samme DBU’s afgørelse.
26. Målmand Pavol Bajza forlænger kontrakten
med VB, så den løber til sommeren 2019.
30. VB smider en 3-1-føring i de sidste seks minutter af udekampen mod Næstved og må nøjes med
3-3. Eks-VB’er Andreas Moos udligner på et frispark
i det 90. minut.
Maj 2017:
02. Patrick Rasmussen bliver matchvinder for reserveholdet, der hjemme i VB Parken besejrer AGF 1-0.
Målet falder allerede i det 11. minut.
07. VB må nøjes med 2-2 i hjemmekampen mod
nedrykningsdømte AB. Allan Sousa og Agon Mucolli scorer fine mål undervejs, men akademikerne
udligner i det 85. minut.

Spændte indløbsdrenge og piger fra Jelling fS i spillertunnellen inden de skal følge spillerne på banen
til VB – AB den 7. maj
08. VB’s reservehold taber 1-7 på udebane til AaB.
Simon Nagel reducerer undervejs på straffe, og der
er spilletid til prøvespilleren Seejou King.
11. VB henter et tiltrængt og fortjent point i udekampen mod topholdet Hobro. Dominic Vinicius
udligner til 1-1 i det 89. minut, da han dirigerer et
indlæg fra Patrick Rasmussen i nettet.
12. VB’s U19-Ligaspillere deltager i et fodboldgolfarrangement på Filskov Kro med Esbjerg fB og
FC Midtjylland. Banen skal huse VM i fodboldgolf
senere på året.

U17-Ligaholdets mangeårige holdleder Lars Hansen
giver matchvinder Mark Asp Rasmussen rosende
ord med på vejen efter en sejr over Viborg
14. NordicBet Liga-holdet sikrer overlevelsen i rækken med sejren på 1-0 i Skive. Lucas Maia bliver
matchvinder efter pausen.
17. Medlem af Seniorklubben Jørn Larsen fylder 70
år.
21. I forbindelse med sæsonens sidste hjemmekamp mod FC Helsingør annonceres Steffen Kielstrups karrierestop til stående klapsalver på Vejle
Stadion.
22. Reserveholdet slutter forårssæsonen med at
besejre Lyngby 5-1 på Vejle Stadion. Colombianske Mario Álvarez og D’Avila Ba Loua scorer to mål
hver.
24. Efter en afgørelse i licensudvalget får Vejle
Boldklub A-licensen tilbage og har også hold i U17og U19-Ligaen i sæsonen 2017-18.
27. A+ træner Anders Nielsen opsiger stillingen i
Vejle Boldklubs ungdomsafdeling. Den 46-årige
P-licenstræner kom til i september 2016 og nåede
godt og vel ti måneder i jobbet. Han præsenteres
to dage senere som ny cheftræner i 2. divisionsklubben Dalum IF.
27. VB taber i 33. spillerunde lokalderbyet til FC
Fredericia med 3-1. Imed Louati udligner undervejs
til 1-1 i en kamp, hvor unge Sebastian Bruhn og
Lucas From debuterer.
30. VB skriver en to-årig kontrakt med Nicolaj Madsen, 28 år, fra Alka Superligaklubben SønderjyskE.
Midtbanespilleren tiltræder i Nørreskoven ved træningsstarten i juni.
30. Cheftræner Andreas Alm afskediges efter blot
11 måneder i jobbet.
Juni 2017:
05. Ved et afslutningsarrangement i Vejle Boldklubs
ungdomsafdeling kåres årets spillere. På U16-holdet bliver det Thomas Gundelund, Lundrim Hetemi
på U17-Ligaholdet, Kasper Nøhr på U19-Ligaholdet
og Sebastian Bruhn bliver årets VB-talent.

U19-spillerne fra VB, FC Midtjylland og Esbjerg går
fodboldgolfbanen rundt sammen
13. VB’s U17-Ligahold besejrer Viborg 2-1 på hjemmebane. Sejrsmålet sat ind af Mark Asp Rasmussen
i overtiden.

Talentchef Steen Thychosen flankeret af årets spillere i ungdomsafdelingen
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06. 42-årige Jacob Krüger ansættes som teknisk
chef i Vejle Boldklub, der er en stilling omkring
NordicBet Liga holdet. Krüger kommer til VB efter
en årrække i først FC Hjørring og siden Vendsyssel
FF som sportschef.
08. Jonas Andersen fra U19-Ligaholdet debuterer
på det danske U18-landshold, der taber 1-0 til Grækenland i Slagelse. Arbnor Mucolli og Lucas From er
også på banen for danskerne.
09. VB køber Rasmus Lauritsen, 21 år, i Skive IK.
Midterforsvaren underskriver en to-årig kontrakt.
09. Viljormur Davidsen spiller alle 90 minutter,
da Færøerne hjemme på Tórsvøllur taber 2-0 til
Schweiz i VM-kvalifikationen.
13. Programmet for NordicBet LIGA 2017-18 præsenteres af DBU. VB begynder i Herfølge mod HB
Køge den 30. juli.
13. Kerim Memija og det bosniske U21-landshold
taber 1-0 til Schweiz på udebane i EM-kvalifikationen.
14. Det besluttes, at forsvarsspilleren Jacob Egeris ikke får forlænget kontrakten med VB efter
12 måneder i klubben. Senere på sommeren laver
27-årige Egeris aftale med norske HamKam.
14. VB køber midtbanespilleren Ylber Ramadani fri
af aftalen med FK Partizani. Den 21-årige albaner
underskriver en fireårig aftale med VB.
14. VB ansætter italienske Adolfo Sormani som
klubbens nye cheftræner. Den 52-årige tidligere
midtbanespiller kommer med en baggrund som
cheftræner og assistenttræner i klubber i lande som
Italien, Kina, Albanien og England. Med italieneren
kommer også landsmændene Giovanni Mazzella,
assistenttræner og Mario Rotondale, fysisk træner.

Cheftræner Adolfo Sormani blev den 14. juni præsenteret på en to-årig aftale i VB
15. Medlem af Seniorklubben, tidligere VB-leder
og nuværende tegner af annoncer til Årsskriftet,
Jens Møller fylder 70 år
18. Mr. VB, Ejgil Jensen, dør, 89 år gammel.
19. NordicBet Liga holdet starter træningen frem
mod den nye sæson. Ved opstarten er de to prøvespillere Dino Hodzic, Kroatien, og Moses Dyer, New
Zealand, med.
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Sormani gennemgår en øvelse under sommerens
træning i Nørreskoven
20. Efter U15-talenttræffet i Vildbjerg udtages VB’s
Peter Ullum til det første U16-landshold i årgang
2002.
20. VB køber Mads Greve, 27 år, fri af kontrakten
med Vendsyssel FF, og han underskriver en tre-årig
aftale med VB.
22. VB skriver en to-årig kontrakt med 17-årige
Jonas Andersen, der har imponeret med syv mål for
VB i foråret i U19-Ligaen.
24./25. Det store ungdomsstævne VB Cup afholdes
i VB Parken.
26. Patrick Rasmussen, der har trænet med i den
første uge af sommeropstarten tilbydes ikke en
forlængelse af kontrakten og forlader VB, som
han altid har spillet for. Senere på sommeren laver
Patrick Rasmussen en aftale med 2. divisionsklubben Middelfart.
27. VB taber 3-1 til Randers FC i VB Parken i sommerens første træningskamp. Rami Ayman scorer et
reduceringsmål til sidst i en kamp, hvor VB ser prøvespillerne Dino Hodzic, Jasin Khayat, Moses Dyer
og Toni Suddoth an. Flere af dem forlader Vejle i de
følgende dage.
27. Mindehøjtidelighed for afdøde Mr. VB, Ejgil
Jensen, på Vejle Stadion.
29. VB køber U21-landsholdsmålmanden Thomas Hagelskjær fri af AGF. Den 22-årige målmand
underskriver en kontrakt for de kommende to
sæsoner og begynder med øjeblikkelig virkning i
VB.
30. VB taber træningskampen i Ølgod mod Esbjerg
fB med 5-1. Kim Elgaard udligner til 1-1 undervejs.
Juli 2017:
01. Klubben tidligere ungdomsspiller Andreas
Winther omkommer i en tragisk trafikulykke på
Bali.
01. Målmandstræner på 1. divisionsholdet siden
sommeren 2013, Toivo Vadum, ansættes på en fuldtidskontrakt.

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) ønsker held
og lykke med den kommende sæson i NordicBet
Ligaen
Målmandstræner Toivo Vadum ansættes på en
fuldtidskontrakt forud for sæsonen 2017-18
3. Lucas Maia og VB ophæver kontrakten, da spilletiden i forårssæsonen ikke har været optimal for
brasilianeren. Han fortsætter karrieren i maltesiske
Birkirkara FC.
9. VB og Vendsyssel FF spiller 0-0 i en velbesøgt
træningskamp på Vejle Stadion. VB har prøvespillerne Raul Krausz og Elliot Kebbie med i de sidste
45 minutter.
9. VB køber Victor Wernersson i Syrianska FC. Den
svenske venstreback underskriver en tre-årig kontrakt.
12. Lejekontrakten med D’Avila Ba Loua forlænges,
således at den 20-årige hurtigløber også i sæsonen
2017-18 spiller for VB. D’Avila er ejet af ASEC Mimosas i Elfenbenskysten.
18. Mangeårig leder i VB, medlem af Seniorklubben og Venstre-politiker Leif Jacobsen, fylder 70 år.
19. Steffen Kielstrup debuterer som cheftræner for
U17-Ligaholdet, der i Bov taber 4-2 til VfL Wolfsburg i en træningskamp.
24. VB Alliancen A/S får ny hjemmeside. Efter et par
dages indkøring er den nye side i luften for alvor.
24. VB’s U16-hold samt U17- og U19-Ligaholdene
påbegynder en træningslejr i Skagen, hvor de samtidig deltager i Skaw Cup.
25. Juan Diego Gutiérrez, der i foråret har været
udlejet til Universitario, Peru, udlejes for efterårssæsonen 2017 til Gefle IF i Superettan.
26. Der foretages en ændring i bestyrelsen i den
professionelle afdeling. Bestyrelsesformand Flemming Jensen overdrager formandsposten til
Andrew Zolotko.
26. Hovedsponsoraftalen med VTK/Blite forlænges,
så den gælder for sæsonen 2017-18.
27. Efter en månedlang prøvetræning skriver VB
en et-årig kontrakt med den 2.05m høje kroatiske
udviklingsmålmand Dino Hodzic.
27. VB’s U16-hold vinder Skaw Cup i Skagen efter
en finalesejr på 1-0 over norske Bryne.
28. Borgmester Jens Ejner Christensen (V) er på
Vejle Stadion, hvor han hilser på cheftræner Adolfo
Sormani, teknisk chef Jacob Krüger og direktør
Henrik Tønder. Borgmesteren ønsker VB held og
lykke med den kommende sæson.

30. VB får en perfekt sæsonstart med 3-1 sejren
over HB Køge i Herfølge. Rasmus Lauritsen, Mads
Greve og Ylber Ramadani debuterer.
31. Prøvespilleren Giuseppe Palma spiller fra start,
da VB’s reservehold spiller 1-1 mod SønderjyskE i
Haderslev. Jonas Andersen scorer til 1-0, men hjemmeholdet udligner til sidst.
August 2017:
03. Målmanden Dino Hodzic udlejes for efterårssæsonen 2017 til FC Fredericia.
04. Simon Nagel, der forlod VB i sommerpausen ved
kontraktudløb, debuterer for Kjellerup IF i 2. division og scorer begge midtjydernes mål i 2-1-sejren
over Odder.
05. VB’s Thomas Gundelund ser på fra bænken, da
det danske U17-landshold taber finalen ved Open
Nordic Cup på Island. Danskerne taber finalen 4-1
til Norge.
06. VB spiller med sørgebind for at mindes afdøde
Mr. VB Ejgil Jensen i sæsonens første hjemmekamp.
Foran 2.625 tilskuere vinder VB 4-1 over Nykøbing
og har maksimumpoints efter to kampe.
07. Kinesiske Hu Ruibao, der kom til VB i vinter,
udlejes for sæsonen 2017-18 til den tyske 2. Bundesligaklub SV Darmstadt. I den tyske bliver han holdkammerat med den tidligere VB’er, Patrick Jensen.
09. VB besejrer Allesø GF fra Serie 1 i 1. runde af
DBU Pokalen. Seks spillere debuterer på divisionsholdet i pokalsejren.
12. Ved sæsonpremieren for U17- og U19-Ligaholdene taber U19 1-0 til AGF, mens U17 taber 3-2 til
samme modstander. Kampene afvikles i silende
regnvejr på Fredensvang.
13. VB besejrer nedrykkede Esbjerg fB 2-1 på Blue
Water Arena i Esbjerg foran 4.241 tilskuere. Matchvinder Rasmus Lauritsen udvises i kampens sidste
minut.
17. Azer Busuladzic, VB’er med 121 kampe på spillerranglisten, skifter fra rumænske Dinamo Bukarest til græske Atromitos på en to-årig aftale.
17. Benjamin Hansen, der spillede i VB’s ungdomsafdeling fra 2009-13, sælges fra FC Fredericia til FC
Nordsjælland.
20. NordicBet Liga-holdet smider en sikker føring.
I udekampen mod Skive må vejlenserne nøjes med
2-2, da skibonitterne udligner ved Jeppe Mogensen i det 88. minut. Anders Egholm får en kraftig
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hjernerystelse efter 20 minutter og må hjælpes fra
banen.
22. Kampen i NordicBet LIGA mellem Viborg FF og
Vejle Boldklub søndag den 3. september må udsættes til onsdag den 13. september, da VB får Viljormur Davidsen, Kerim Memija og Ylber Ramadani
udtaget til landsholdsopgaver.
23. VB konsoliderer 1. pladsen i NordicBet LIGA
med sejren på 2-0 over Brabrand i Nørreskoven.
Dominic Vinicius og Imed Louati scorer på hver side
af halvlegspausen.

Spillerne modtager publikums hyldest efter sejren
over FC Roskilde den 27. august
23. Medlem af Seniorklubben og gammel VB-keeper Thorben Jensen fylder 70 år.
27. VB laver en lejeaftale med AGF omkring islændingen Björn Daniel Sverrisson. Den 27-årige midtbanespiller skal optræde for VB efteråret ud.
29. VB laver en et-årig aftale med Mohammed
Ahmed Hasan. Den unge midtbanespiller fra Bahrain skal træne med divisionsholdet og U19-Ligaholdet.
29. VB lider et lidet flatterende pokalexit i Pandrup
mod Jammerbugt FC fra 2. division. Debuterende
Björn Daniel Sverrisson bringer VB foran inden pausen, men efter sidebyttet falder et ungt VB-hold
med fire debutanter – heraf to fra klubbens Jyllandsseriehold – sammen og taber 3-1.
29. På Moderklubbens generalforsamling genvælges Knud Engedal som formand med akklamation.
30. VB køber Mads Lauritsen fri af Thisted FC, og
den 24-årige forsvarsspiller underskriver en 2½-årig
kontrakt med VB.
30. VB’s U17-Ligahold er bagud 2-0 mod Silkeborg
IF på det nye Jysk Park i Silkeborg, men på et store
comeback vinder vejlenserne 3-2. Mikkel Kraul bliver matchvinder i sidste minut.
31. VB udlejer Oliver Drost til Alka Superligaklubben AC Horsens for efterårssæsonen 2017.
31. VB laver en tre-årig aftale med den 20-årige
brasilianer Erick Farias, der kommer fra en klub i
hjemlandet.
31. Viljormur Davidsen og Færøerne taber 5-1 på
udebane til Portugal i VM-kvalifikationen. Real
Madrids Cristiano Ronaldo scorede to mål for portugiserne, der senere på efteråret vinder kvalifikationspuljen foran Schweiz.
September 2017:
02. Kerim Memija udvises med to advarsler, da Bos-
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niens U21-landshold taber 3-1 til Rumænien i EMkvalifikationen.
02. Anders Egholm og VB ophæver samarbejdet 10
måneder før kontraktudløb. Egholm når 21 kampe
for VB.
03. Færøerne med Viljormur Davidsen på banen i
hele kampen besejrer Andorra 1-0 i VM-kvalifikationen.
04. Ylber Ramadani bærer anførerbindet i 89
minutter, da Albaniens U21-landshold besejrer
Island 3-2 i Reykjavik.
10. VB kæmper sig til et point i den svære udekamp
i NordicBet LIGA mod Vendsyssel FF. Mads Greve
udligner til 1-1 efter en dødbold, og Viljormur
Davidsen når 100 kampe for VB.
13. VB taber den udsatte kamp mod Viborg med
2-0. Efter 0-0 ved pausen scorer hjemmeholdet to
gange efter sidebyttet.
16. På bane 1 i VB Parken mødes VB og Brøndby i
U19-Ligaen. U19 vinder en flot og fortjent sejr på
4-1, mens U17 må nøjes med 2-2 efter en sen udligning af gæsterne.
17. VB vinder sæsonens første lokalopgør mod FC
Fredericia med 2-0. Allan Sousa bliver den store helt
med to scoringer.
19. 34-årige Anders Egholm, der forlod VB tidligere
på måneden, laver en kontrakt for resten af sæsonen 2017-18 med Alka Superligaklubben SønderjyskE.
22. Rasmus Lauritsen forlænger kontrakten med VB
med et år, så den først udløber i sommeren 2020.
24. Foran 1.912 tilskuere spiller VB 1-1 i topkampen
mod Thisted FC på Sparekassen Thy Arena. Dominic Vinicius skaffer VB føringen, men Mikkel Agger
udligner.
28. VB ansætter Asger Pedersen som NordicBet
LIGA-holdets nye fysioterapeut. Han afløser René
Krogh, der stopper med udgangen af september.
Oktober 2017:
01. VB vinder for femte gang i træk på Vejle Stadion. En tidlig scoring af Rasmus Lauritsen er nok til
at besejre Fremad Amager 1-0.
05. Jonas Andersen debuterer på det danske
U19-landshold, der i Tingbjerg Idrætspark besejrer
Rumænien 1-0.
07. Viljormur Davidsen spiller alle 90 minutter, da
Færøerne spiller 0-0 hjemme mod Letland i VMkvalifikationen. 15-årige Thomas Gundelund spiller
alle 80 minutter på det danske U17-landshold, der
i Sønderjylland taber 4-3 til Tyskland i en venskabskamp.
10. Ylber Ramadani, albansk midtbanespiller på
NordicBet LIGA-holdet, spiller alle 90 minutter for
hjemlandets U21-landshold, der må nøjes med 0-0
mod Island i Elbasan.
14. U15-spilleren Wahid Faghir debuterer på
U17-Ligaholdet, der spiller 0-0 mod AaB i Aalborg.
Samme steder taber U19 6-1 til AaB efter en tidlig
udvisning af Kasper Nøhr.
15. 4.305 tilskuere skaber en fantastisk ramme om
kampen mod Esbjerg fB på Vejle Stadion, men vestjyderne dominerer på banen og besejrer VB 3-1.
22. VB får revanche mod en anden Superliganedrykker, da VB besejrer Viborg med 3-1. Allan Sousa
åbner festen med et mål efter 38 sekunder.

Dominic Vinicius spillede til ære for sin afdøde bedstemor, da VB slog Viborg den 22. oktober
23. De tre fuldtidsansatte trænere fra VB’s ungdomsafdeling, Claus Troelsen, Steffen Kielstrup,
Søren Lykke og talentchef Steen Thychosen, er på
et ugelangt inspirationsophold i den italienske storklub AC Milan. De overværer ungdomshold i forskellige årgange træne på klubbens træningsanlæg
og ser Inter mod Sampdoria i Serie A.
25. VB spiller 1-1 mod Nykøbing FC i den udsatte
kamp i NordicBet LIGA. På en tung og generelt vanskelig bane på Sydhavsøerne udligner Imed Louati
til 1-1, inden han fem minutter senere udvises af
dommer Benjamin Helm Svedborg.
26. Thomas Gundelund spiller hele kampen for det
danske U17-landshold der slår Andorra 1-0 i Estland
under EM-kvalifikationen. Med sejren er danskerne
sikre på deltagelse ved forårets Elite Round inden
den sidste kamp mod Skotland.
26. DBU’s disciplinærudvalg rejser en sad mod VB’s
Allan Sousa. Tv-billeder viser, at brasilianeren sparkede ud efter en Viborg-spiller i kampen den 22.
oktober. Dagen efter tildeles Sousa to spilledages
karantæne og må sidde over mod FC Fredericia og
Brabrand i de kommende kampe.
26. Medlem af Seniorklubben, tidligere VB-leder
Henning Worsøe, fylder 70 år.
29. D’Avila Ba Loua bliver matchvinder, da VB’s tophold i NordicBet LIGA besejrer FC Fredericia 1-0 på
Monjasa Park.
November 2017:
04. Juan Diego Gutiérrez, udlejet VB’er i svenske
Gefle, kan sammen med den nordsvenske klub fejre
overlevelsen i Superettan trods 4-1 nederlaget hos
oprykkerne Brommapojkarna.
05. VB vinder 2-1 over oprykkerne Brabrand i Ceres
Park, Aarhus. Dominic Vinicius scorer sejrsmålet på
straffespark i overtiden.
06. Ylber Ramadani udtages til det albanske
A-landshold, der møder Tyrkiet i en venskabskamp i
Antalya den 13. november.
08. VB tildeles DBU TopCenter, der er et nyt tilbud
til U10-U12 drenge. Formålet er at give spillere med
særlige forudsætninger en ekstra ugentlig træning.
10. Ylber Ramadani scorer for det albanske
U21-landshold mod Nordirland. Men nordirerne
udligner kort efter til slutresultatet 1-1 i EM-kvalifikationskampen.

11. Kerim Memija indskiftes mod slutningen, da
Bosniens U21-landshold slår Wales 4-0 i EM-kvalifikationen.
13. Ylber Ramadani ser til fra bænken i hele kampen, da Albaniens A-landshold slår Tyrkiet 3-2 i en
venskabskamp.
14. VB laver aftale med Carsten Andersen på konsulentbasis. Klubbens tidligere sælger skal indgå i
salgsafdelingen.
14. I sæsonens første nulløsning spiller VB og HB
Køge 0-0 på Vejle Stadion i den udsatte kamp.
14. Danmark besejrer Irland så klart som 5-1 i Dublin efter 0-0 i København og kvalificerer sig til VM
slutrunden i Rusland i sommeren 2018.
15. VB’s Agon Mucolli stiller for første gang op
for Albanien. Den unge VB’er er med albanernes
U20-landshold til en venskabskamp i Georgien, der
tabes 3-0.
16. Tidligere cheftræner i VB fra 2014-16, Klebér
Saarenpää, ansættes som cheftræner i IK Brage
fra 1. januar. Svenskeren har hidtil haft en stilling i
storklubben Hammarbys ungdomsafdeling.
19. VB taber udekampen mod Fremad Amager 1-0
på et selvmål af Mads Greve i første halvleg.
Medlem af Seniorklubben, tidligere divisions- og
landsholdsspiller og nr. 2 på alle tiders VB-topscorerliste, Jørgen Markussen, fylder 70 år.
22. Målmanden Dino Hodzic spiller også forårssæsonen 2018 i FC Fredericia på en lejeaftale. Den
kroatiske udviklingsmålmand er reserve for Alexander Nybo.
26. VB slår Vendsyssel FF 4-1 i topkampen i NordicBet LIGA og overvintrer på 1. pladsen. Der er debut
til 16-årige Thomas Gundelund i slutminutterne.
27. U19-Ligatræner Claus Troelsen stopper i VB, da
han ansættes som talentchef i AC Horsens.

Holdleder på divisionsholdet og stadioninspektør
Erik ”Mumi” Knudsen under hjemmekampen mod
Viborg i oktober
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