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Nyt fodboldtilbud til kvinder 

Seniorgruppen i Region 2 er nu klar 
med et helt nyt fodboldtilbud til regi-
onens kvindespillere - 5 mod 5 på 
en 30 x 40 meter bane, men med 8-
mands, undskyld 8-kvindemål. 

Der spilles 4-6 kampe/stævner á 2 x 
25 min. (2 kampe á 2 x 15 min. så-
fremt det er stævneform). 

Turneringen afvikles i perioden fra 
uge 18 til uge 26, og kampene døm-
mes af arrangørklubben.  

- Det er vores tanke, at der er spille-
re, der ikke lige vil binde sig til en 

turnering, der spilles i hver uge. Vi 
tror også, at der i vores område er 
mange steder, hvor det kan være 
svært at samle 7 spillere + udskifte-
re, så det er baggrunden for dette 
alternative tilbud, fortæller formand 
for Seniorgruppen Poul Overgaard 
fra Vils. 

På spørgsmålet, hvorfor så store mål 
på så lille en bane, svarer Poul Over-
gaard: 

- Ideen med de store mål er, at vi 
tror, der bliver for få mål, hvis det er 

på de små mål. Det vil være for 
nemt at lave en "mur". 

Holdgebyret er kun 150,00 kr., og 
tilmeldingsfristen er søndag 7. april 
2019 via Kluboffice eller ved hen-
vendelse til Regionskontoret. 

Seniorgruppen havde overvejelser 
om, at man kunne melde til for 
hvert stævne, men nu prøver grup-
pen denne model, og så er man alt-
så med hele vejen for 150,00 kr.  
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Start sæsonen lovligt! 
Foråret er over os, nogle hold er startet med den nye 
turnering, og inden længe går det for alvor løs i de 
mange serierækker i DBU Jylland-turneringen. 

Her er det vigtigt, at klubberne har øje for, hvilke spil-
lere, der må bruges på de forskellige hold i første tur-
neringskamp. For hvor mange nok tror, at vi starter 
helt på en frisk efter vinteren, så er vinterpausen fak-
tisk at betragte som en forlænget weekend.  

En spillers spilleberettigelse i forårets første kamp vil 
altså afhænge af, hvilket hold han/hun spillede på i ef-
terårssæsonens sidste.   

Husk også at få styr på de digitale spillercertifikater, 
hvis klubben har fået tilgang af nye spillere. Alt sam-
men kan du læse mere om på www.dbujylland.dk. 
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Kaj’s store aften i Sjørring 

Tirsdag aften den 19. februar var 
der planlagt Champions League 
kamp mellem Liverpool og Bayern i 
lænestolen foran TV-et hjemme i 
Sparkær. Men et telefonopkald da-
gen før ændrede disse planer. 

I stedet blev GPS-en indstillet til en 
tur mod Sjørring i Thy, hvor jeg fak-
tisk aldrig havde været før. Årsagen 
til programændringen var, at regi-
onsformand Johanne Berg var blevet 
forhindret i tage turen til Thy for at 
overrække DBU’s sølvnål til Kaj 
Thomsen, mangeårig frivillig i Sjør-
ring Boldklub. Så måtte en forhen-
værende træde til, og det blev en 
god oplevelse i stedet for en dræ-
bende 0-0 kamp på Anfield. 

For det, der i Sjørring var planlagt 
som en ordinær generalforsamling i 
boldklubben, endte med at blive en 
stor og festlig aften for Kaj Thom-
sen. For efter overrækkelse af DBU’s 
sølvnål ventede endnu en flot hæder 
til Thomsen, nemlig udnævnelse til 
æresmedlem i Sjørring Boldklub. 

Kaj opfyldte til fulde betingelserne 
for tildeling af DBU’s sølvnål, og som 
begrundelse havde klubben blandt 
andet indstillet, at han i mere end 
40 år har varetaget frivilligt fore-
ningsarbejde. Han startede som 
ungdomstræner i SBK i 1978, og har 
derefter haft mange forskellige roller 
i klubben og i slutningen af 80-erne 
også i et par andre klubber på Ran-
ders-egnen, inden han vendte tilba-
ge til Sjørring, hvor han har været i 
bestyrelsen fra 1997 til 2011, heraf 
formand fra 1998 til 2011.  

Han har ligeledes været arrangør af 
årlige ture til Vildbjerg Cup, fore-

dragsaftener og været en aktiv del-
tager på årsmøder og delegeretmø-
der i JBU og DBU Jylland gennem 
årene. 

- Kaj er en person, som ingen er 
gået forgæves til om et godt råd. 
Han er altid positiv og hjælpende på 
alle måder og altid på forkant med 
situationen. Han er en utrolig or-
densmand, der altid møder velforbe-
redt, lyder det i indstillingen fra 
SBK. 

Med sølvnålen følger et diplom, et 
partoutkort til kampe i Danmark og 
en fribillet til landskampe i DK. 

Næppe havde klapsalverne for DBU-
nålen lagt sig, før Sonja Graversen 
fra SBK’s bestyrelse indtog gulvet og 
var klar med næste hyldest til Kaj - 
nemlig udnævnelse til æresmedlem. 

I sin tale kom Sonja ind på flere af 
de samme egenskaber, som er 
nævnt ovenfor, men hun kom også 
ind på andre ting. 

- Du har gennem dit virke og dit sto-
re engagement gjort en særlig ind-
sats for Sjørring Boldklub. Du har 
vel helt fra din ungdom haft Sjørring 
Boldklub med på sidelinjen, idet 
begge dine forældre var meget akti-
ve i klubben.  

Din mor Else modtog JBU-sølvnål og 
din far Rohde modtog DBU-sølvnål 
og var æresmedlem. (Kaj’s far døde 
i efteråret 2018, red.) 

Efter at Kaj forlod bestyrelsen i 2011 
har han ikke ligget på den lade side. 
Om det sagde Sonja Graversen: 

- Efter du forlod formandsposten i 
boldklubben, har du været en stor 

hjælp for klubben. Du tager dig bl.a. 
af holdtilmelding til DBU-turneringer, 
spillercertifikat m.v. - du er ordsty-
rer til vores årlige generalforsam-
ling, og nu senest er du blevet be-
styrelsesmedlem i SBK’s støttefor-
ening.  

Du er altid hjælpsom og klar til at 
svare på spørgsmål, og du er ikke 
bleg for at sige din mening, hvis vi 
spørger om den. 

 Det store stykke arbejde, du har 
lagt i klubben igennem tiden, har 
været medvirkende til at mange 
børn, unge og ældre har kunnet spil-
le fodbold her i Sjørring. 

Du har sat et stort aftryk i Sjørring 
Boldklub.  Og alt dit frivillige arbejde 
igennem alle årene skal du have en 
meget stor tak for. 

Det var en både overrasket og en 
smule bevæget Kaj Thomsen, der 
efterfølgende sagde således til Fod-
bold-Nyt: 

- Det havde jeg ikke lige set komme, 
selv om jeg for et par år siden snak-
ke lidt med Willy (Nielsen, red.) om, 
at nu havde vi da vist været med 
længe. Det var en dejlig overraskel-
se, og det er flot af bestyrelsen, der 
har en masse at se til, også at have 
overskud til at tænke på mig. Det 
her er sådan set ens ”løn” for det 
frivillige arbejde. 

Ud over Kaj Thomsen har Sjørring 
Boldklub to æresmedlemmer, nemlig 
kampfordeler Willy Nielsen og Harald 
Jeppesen. 
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Måske du som klubleder, spiller, træner, forælder eller noget andet er blevet inspireret af ovenstående artikel? 
Hvis ja, skal du ikke holde dig tilbage med at indstille en af din klubs mange frivillige til en hædersbevisning. 

I DBU og DBU Jylland har vil flere forskellige muligheder, afhængig af hvor mange års frivilligt arbejde der er 
udført. Du kan finde mere om mulighederne på www.dbujylland.dk/Klubben/Hæder og legater. 

DBU’s sølvnål, som Kaj Thomsen fik, kan tildeles ulønnede ledere og trænere, der har gjort sig særligt fortjent 
ved deres arbejde for fodbolden i en klub under DBU og DBU`s lokalunioner i samlet min. 25 år. Arbejdet tæller 

dog først fra det fyldte 15. år. Husk også at indstille personer og initiativer til Region 2’s årsmøde.                 -hp 
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Foto: Sidsel Reitz Krarup 

JM i indefodbold: 

Mejrup og Ringkøbing tog guldet 

 I weekenden 9. - 10. marts var Rindum SU arrangør af 
JM i indefodbold for U14 Piger og Drenge, som blev af-
viklet i ROFI-Centret. Der blev spillet i fire rækker, og 
to mesterskaber endte hos Region 2-klubber. 

I U14 Piger B vandt Mejrup GU (billedet tv) finalen med 
2-1 over Eastside/Viborg FF, og hos U14 Drenge A var 
finalen et rent Ringkøbing-opgør, som Ringkøbing IF 2 

vandt 6-3 over RIF 1. På billedet t.v. ses DBU Jylland-
repræsentant Johnny Nørgaard Nielsen fra Thyborøn. 

- Vi havde en rigtig god weekend med overnatning fra 
lørdag til søndag. Det var nogle flinke unge mennesker, 
og der var ganske lidt at rydde op efter stævnet, for-
tæller Sidsel Krarup, der også har leveret billeder. 

                                                                           -hp 

Succesen gentages: 

Kommunemesterskaber serie 5 & 6 

I 2018 så ”Kommunemesterskaber for serie 5 og serie 
6” dagens lys, og det blev så stor en succes, at Senior-
gruppen nu kommer med et nyt tilbud her i 2019. på 
billedet herover ses KLG-Fodbold, der vandt mesterska-

bet for Herning og Ikast/Brande kommuner i 2018. 

I alt 48 hold deltag sidste år, og der blev også fundet 
kommunemestre i følgende kommuner: Mors/Thy, Ski-
ve/Viborg, Holstebro/Lemvig/Struer, Ringkø-
bing/Skjern. 

- Jeg håber og tror på, at der er nogle flere hold i år, da 
turneringen har fået meget omtale i 2018, og flere 
klubber nu kender til det. Der var kun 6 hold i Skive/
Viborg, hvor potentielt ellers var langt størst, men der 
er allerede tilmeldt 2 hold i Viborg/Skive Kommune til 
den kommende turnering, fortæller Rene Pedersen fra 
Regionskontoret. 
 
Holdgebyret er 175,00 kr., og tilmelding er senest søn-
dag 7. april 2019. 
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Ta’ til Sommercup med Region 2 
Årets sommercups afvikles som altid på to søndage her i foråret. Der indledes 
i Jesperhus på Mors søndag den 26. maj, og der følges på i Jyllands Park 
Zoo i Haunstrup søndag den 16. juni. Så er der lidt at vælge imellem. 

Dagen indledes med fodboldkampe i klubber i nærheden af attraktionen, 
hvorefter turen går til enten Jesperhus eller Jyllands Park Zoo om eftermid-
dagen. 

I Jesperhus tilbydes kampe i rækkerne U5 til og med U13, mens der i Jyl-
lands Park Zoo kun er kampe for U5 til og med U10. 

Stævnerne er meget velegnede til at lave en hyggelig og sjov familietur med 
søskende og forældre. Sommercups handler nemlig ikke om points og præ-
mier, men om jævnbyrdige fodboldkampe om formiddagen og en sommerop-
levelse for hele familien om eftermiddagen. 

Læs mere om holdgebyr og tilmelding på www.dbujylland.dk/regioner. Her 
kan du også se, at forældre og søskende kan købe adgang til attraktionerne 
til favorable priser. 

-hp 
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Han giver her i bladet en lille beskrivelse af de glæder (og sorger), 
dommerhvervet kaster af sig: 

 

Straffespark for at binde støvlerne 

Et nyt fodbold-år står for døren, og for 
mit vedkommende er der tale om nr. 32 
med fløjten i hånden - og efter hidtidige 
13 træningskampe her i foråret, så 
mangler jeg kun 30 i at nå de 3000 
kampe. 
 

Et af de årlige fix-punkter er, at DBU i 
vintermørket kalder til obligatorisk re-
gelgennemgangs-aften for dommerne. 
Det foregik i februar måned på nærlig-
gende Skivehus Skole – og det er altid 
en hyggelig begivenhed – at hilse på de 
øvrige fremmødte dommere, at se, hvil-
ken instruktør, DBU har sendt i år – og 
naturligvis at høre, hvad der er nyt i 
forhold til fortolkninger og vurderinger 
af fodboldloven og dens paragraffer. 
 

Grundet systemets opbygninger, så 
starter tingene sjældent i serie 4. 
Det er ”The Board”/Fifa, der sender ud – 
og nye ting implementeres typisk i for-
bindelse med slutrunder, og så siver det 
langsomt nedad – alt efter om det har 
relevans. Der er jo f.eks ikke VAR-
udstyr på ethvert serieholds-stadion… 
 

Og selv om det er virkelighedens ver-
den, så skal vi naturligvis høre om, hvil-
ken udvikling, der er i gang, og selv om 
meget ikke har relevans, så er det 
spændende nok at følge de tiltag, der 
bliver gjort for at holde fodboldgryden i 
kog, og at gøre at spillet fortsat er publi-
kums-interessant i en tid, da alle appel-
lerer til verdens øjne. 
 

De spillere, der nu træner og tripper for 
at komme i gang, vil næppe mærke de 
store ændringer i forhold til efteråret 
2018. Hvis jeg forstod instruktør Dan 
Weller, der var i Skive, rigtigt, så er der 
nyt – og det vil helt sikkert komme som 
en overraskelse for mange spillere og 
trænere/ledere. 

I den ny sæson vil det være således, at 
hvis det ene hold angriber, og målman-
den for det angribende hold samtidigt 
har problemer med f.eks. sine snøre-
bånd, så kan man tænke sig, at en hold-
leder trippede ind ved den ene stolpe – 
for at binde målmandens støvler, hvilket 
målmanden grundet handskerne ikke 
selv kan klare lige så hurtigt. 
 

Men det må man ikke. Uvedkommende 
skal holde sig ude, når spillet er i gang, 
og bliver den snørebindende hjælper 
opdaget af en dommer/linjedommer, så 
skal der dømmes straffespark imod hans 
hold. Sådan forstod jeg i alt fald Weller, 
men jeg tror godt, jeg kan love, at jeg 
aldrig kommer til at gøre det i praksis. 
 

Den seneste træningskamp, jeg havde, 
var mellem to lokale serie 4-hold, Vrid-
sted og Sallingsund. Blæsten gik frisk, 
og opgøret var helt fredeligt og uden at 
være i nærheden af et gult kort i 85 mi-
nutter. 
 

Her skiftede værterne en ny mand ind, 
og i løbet af de sidste tre minutter udlø-
ste det ”to slagsmål” – et direkte rødt 
kort, krav om et straffespark – og en 
trussel fra dommeren (mig) om, at vi 
kunne stoppe her og nu, hvis det var 
meningen med en træningskamp. 
 

Det viser bare, at selv i det mest fredeli-
ge opgør skal man ikke gå og lade sig 
lulle i søvn. Det var nok ved at ske for 
mig – og det var et wake-up-call. 
Det må ikke gentage sig, når det snart 
bliver alvor. 
 


