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På tur med klubrådgiveren 
Fodbold-Nyt Region 2 har bedt klub-
rådgiver Klaus Gertsen fortælle lidt 
om, hvordan en typisk uge forløber 
for klubrådgiveren. Vi har fået denne 
rapport fra Klaus: 

”Hvad laver en DBU klubrådgiver 
egentlig og hvad kan han/hun hjæl-
pe fodboldklubberne med? En DBU 
klubrådgiver er en gratis hjælp til 
alle fodboldklubber i DBU men hvad 
kan klubberne få hjælp til? Svaret er 
ganske simpelt: Næsten ALT i klub-
ben!  

Det er ikke sikkert, klubrådgiveren 
selv har ”svaret” på klubhenvendel-
sen, men vi kan ALTID finde vejen 
til svaret, hvad enten det bliver et 
længere klubudviklingsforløb eller et 
kort svar på et konkret spørgsmål. 
Det kan for eksempel være om, 
hvorvidt en klub må bruge en spiller, 
der er lidt for gammel eller lignende 
spørgsmål, der dukker op i hverda-
gen. 

Et udpluk af klubrådgiverens ar-
bejdsområder kan være: 
 
- Klubudvikling - hvad klubben har 
behov for, finde uddannelsesmulig-
heder for alle i klubben - trænere, 
ledere, spillere, forældre og så udar-
bejde en uddannelsesplan for klub-
ben, støtte til optimering af klub-
bens daglige drift, klubmæssig før-
stehjælp – er der et eller andet hvor 
det virkelig brænder på ?  

- Støtte til fastholdelse af spillere, 
trænere, ledere og ikke mindst re-
kruttering og fastholdelse af frivilli-
ge.  

- Hjælp til at søge økonomisk støtte 
i fonde og puljer. 

For at visualisere indholdet af mit 
fantastiske job har jeg beskrevet 
nogle af mine besøg i fodboldklub-
berne, der kunne være en typisk 
arbejdsuge i mit liv. 

Mandag 
Hos Mejrup Gymnastik og Ungdoms-
forening/Fodbold, der er i gang med 
et større klubudviklingsforløb hvor 
de er blevet støttet til at udarbejde 
deres egne klubværdier. Formålet er 
at signalere til alle – både klubbens 
egne medlemmer men også for alle 
andre: Hvem er MEJRUP GU? Hvad 

står MEJRUP GU for? Hvordan er vi i 
MEJRUP GU? Så alle i og udenfor 
Mejrup GU ved, hvordan og i hvilken 
retning klubben vil. 

Det er et større forløb, der involve-
rer alle led i klubben, og det kræver 
overblik og struktur for at komme i 
mål, og tovholderen på det er klub-
rådgiveren . 

Tirsdag 
Hos Ryde/Handbjerg Ungdomsfor-
ening, hvor trænerne for deres 
mindste drenge gerne vil have input 
til træningen, organiseringen, struk-
tureringen o.s.v. af deres arbejde 
med de mindste drenge fra U6 til 
U10.  

Her var det blandt andet to træning-
spas med ca. 14-16 dejligt sprælske 
og energiske drenge på Ryde Stadi-
on og ligeledes en god snak om or-
ganiseringen af drengene til træning 
og til kamp. Stor niveauforskel, al-
dersforskel, energi og motivations-
forskel men input til flere mulighe-
der.  

Onsdag 
Hos Sparkær Idrætsforening, hvor 
klubben gerne vil have inspiration til 
alle deres trænere, til deres træning, 
organisering, brug af forældre. Og 

ikke mindst at lave en forventnings-
afstemning om hele setuppet med 
trænere, skole og klubbens opbak-
ning af trænerne for at sikre, at de 
er trygge og tilpasse med deres træ-
nergerning. Derved forbliver de for-
håbentlig trænere mange år endnu. 

Torsdag 
I Klinkby hos RLK (Ramme Lomborg 
IF/Klinkby Boldklub) og lave en fod-
boldaktivitet for pigerne i 1. og 2. 
klasse på Klinkby Skole. Formålet er 
at rekruttere pigerne til at gå til fod-
bold i RLK. Alle pigerne i klasserne 
var med, RLK´s pigetrænere var 
mine trænerassistenter, så vi havde 
vel omkring 20-30 piger i gang på 
banerne, afsluttende med frugt og 
saft. 

Endnu en fantastisk, motiverende og 
livsbekræftende dag i klubrådgive-
rens arbejde blandt glade fodbold-
børn, deres dygtige og engagerede 
trænere og den fantastiske opbak-
ning fra fodboldklubben, der  

GØR EN KÆMPE FORSKEL OG ER EN 
DEL AF NOGET STØRRE ”  

Tak til Klaus Gertsen for en spæn-
dende beretning fra et lille udpluk af 
de mange klubbesøg. Dette indlæg 
er tænkt som inspiration til alle 
klubberne. Klubrådgiverne står altid 
til tjeneste!                              -hp   
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Glæde i Hersom-Bjerregrav: 

Gamle huse blev til grønt græs 

Der er aktivitet langs Naundrupvej i 
Bjerregrav, hvor klubben Hersom/
Bjerregrav har til huse. 
 

Foreningen får ”mere græs”, og det 
er der ifølge fodboldformand og re-
gionsbestyrelsesmedlem Henrik 
Flensborg Hansen god brug for. 
 

- Der er tale om et samarbejde mel-
lem Hersom-Bjerregrav IF, Bjerre-
grav Friskole og Levende landsby 
under Borgerforeningen, fortæller 
han. 
 

Idrætsforeningen har fået stillet 
halvdelen af de nye ba-
ners arealer til rådighed af kommu-
nen. Der var en gammel lærerbolig 
og børnehave, som er blevet revet 
ned for år tilbage. 

- Vi har så fået stillet grunden til 
rådighed. Den anden halvdel ejer 
skolen, siger Henrik F. Hansen og 
fortsætter: 
 

- Sammenlagt giver de os mulighe-
den for at etablere en ny 8-mands 
bane, eller bruge det til to stk. 5-
mands baner. Derved har vi bedre 
forhold for vores spillere, og vi und-
går det store virvar af mål på en 
stor bane, og skolen har lettere ad-
gang til banen i frikvarter og idræts-
timer.  
 

Ved siden af banen bliver der etab-
leret en ny multibane med lys, så 
den også kan bruges i aftenti-
merne. Den bliver lavet, så den fal-
der ind i miljøet, og vil ikke kunne 
ses fra Naundrup-vejen.  

- Det hele er blevet til i et samarbej-
de mellem førnævnte partnerne, 
men også med støtte fra Viborg 
Kommune, Den Jyske Sparekasse, 
Spar Nord Fonden og ikke mindst 
lokale erhvervsdrivende og frivilli-
ge, som har udført en masse arbej-
de, hvor hovedparten blev udført 
i fire dage i påsken. Der er nu sået 
græs, og vi venter spændt på at 
græsset skal pible frem, siger Henrik 
F. Hansen. 
 

Siden han gjorde det har varme og 
regn sikret, at området er blevet 
grønt – og nu tripper fodboldspiller-
ne for at tage de nye faciliteter i 
brug. Klubben håber, det kan tages i 
brug efter sommerpausen. 
                                           tang 

”Rødkær” snuppede pokalen 
Ligesom i lørdags var det de røde, der snuppede pokalen, da der tirsdag 
aften den 4. juni 2019 var kommunemesterskabsfinale for Skive/Viborg 
kommuner. De røde er Rødkærsbroegnens Idrætsforening fra serie 5, og 
det var standsmæssigt taget til Kjeldbjerg i bus, og her ventede mod-
standerne fra serie 6 på hjemmebanen. 

Kampen blev en jævnbyrdig affære med et overtag til gæsterne i 2. 
halvleg, som gjorde udslaget. Gæsterne kom - igen ligesom i lørdags - 
foran i det første minut ved Anders Stilling, da Kjeldbjerg-forsvaret ikke 
fik sparket væk. Hjemmeholdet spillede dog fint med, og efter 10 minut-
ter udlignede Jesper Jessen efter nogle fine kombinationer. Resten af 
halvlegen bød ikke på de store chancer. 

Efter pausen skulle der et straffespark til Rødkærsbro til, for at få gang i 
scoringen, og det satte Morten H. Nielsen ind efter 13 minutter. 10 mi-
nutter senere blev det 3-1 til gæsterne ved Marcus Sucksdorff, og det 
blev også slutresultatet. Kjeldbjerg kæmpede ufortrødent videre, men 
kom aldrig helt tæt på. Det gjorde gæsterne til gengæld et par gange, 
så sejren må siges at være fortjent. 

Hans Peter Johansen fra Region 2 overrakte efter kampen den store po-
kal til vinderne, der - som det ses på billedet - havde været forudseende 
og taget et mesterskilt med hjemmefra. Efter kampen var der en kasse 
øl i hvert omklædningsrum, og arrangør Niels Jørgen Lyngsø havde 
tændt op i grillen. Som det ses på billedet, var der pæn opbakning på 
Kjeldbjerg-siden, og der blev hygget med pølser og øl efter kampen. 

-hp 
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Foto: Sidsel Reitz Krarup 

 

En ikke uvæsentlig 3. halvleg: 

HOF-Cup som sæsonstart 

I RLK - Ramme/Lomborg/Klinkby - 
her man tradition for, at den til tider 
lidt ”sure” træningsstart i vintermå-
nederne kombineres med ”HOF-
Cup”, som er en intern turnering. 

Den første tirsdag i måneden mødes 
alle senior fodboldspillere for at spil-
le en turnering. Spillere fra alle hold 
(serie 3, serie 4, damer og old-
boys/veteraner) bliver blandet og 
fordelt over 6 hold for at spille mod 
hinanden. Inddeling af holdene og 
styring af aftenen er i hænderne på 
de to trænere, Steffen Christensen 
(senior) og Jørgen Jakobsen 
(damer). De øvrige trænere spiller 
med på holdene. 

Til første ”Hof Cup” var der da også 
mødt et rekordstort antal deltagere 

op. Hele 44 spillere med en alders-
spredning fra 16 til 70 år var i gang. 
Cheftræner Steffen Christensen var 
da også meget tilfreds med fremmø-
det: 
 

- Med sådan et fremmøde kan jeg 
næsten ikke få armene ned. Vi hå-
ber, at den nye sæson bliver lige så 
succesfuld som sidste års sæson, 
hvor begge herrehold rykkede op og 
dameholdet kunne holde pladsen i 
serie 1”, sagde han dengang i febru-
ar. Lige nu ser det godt ud for serie 
3, mens både serie 4 og Serie 1 
Kvinder kæmper hårdt for at undgå 
nedrykning. 
 

Som nævnt er 3. halvleg med fæl-

lesspisning en ikke uvæsentlig del af 
HOF-Cup, og herover er det nogle af 
pigerne, der tager godt for sig af 
retterne. Ja, og så er der jo lige den 
finesse ved turneringen, at det ta-
bende hold skylder vinderne en øl - 
sikkert en HOF! 

”HOF-CUP” er en efterhånden 30- 
årig tradition, som skaber sammen-
hold i klubben, og efter det flotte 
indledende fremmøde i marts kom 
der godt 50 den første tirsdag i april. 
I maj var der ikke så mange på 
grund af kampe, men man fortsæt-
ter med ”HOF-Cup” hele sæsonen. 

Hermed er ideen givet videre.     -hp 

Er det helt fair? 
I DBU Jylland indførte vi en regel om, at en spiller godt 
kan repræsentere 2 klubber i samme turneringshalvdel 
(§13.4). Altså spille 2 kampe for 2 forskellige klubber i 
samme weekend! Reglen var vel nok mest tænkt brugt 
på børnespillere, som på skift bor hos mor eller far, 
efterskoleelever m.m. 

Nu bliver reglen brugt til ”udvikling” af særligt talentful-
de spillere! Særligt talentfulde spillere?? Hvornår er 
man det??? I år er der givet omkring 160 tilladelser til 
disse særligt talentfulde spillere. Og det forlyder, at 
samme klub har fået 4 tilladelser - altså holder en en-
kelt klub alene 4 breddespillere ude! 

I min verden betyder det, at disse særligt talentfulde 
spillere spiller 2 kampe i samme weekend. Det betyder 
så også, at 160 – ja du læste rigtigt 160 – ikke så ta-
lentfulde spillere ikke kommer i kamp. Breddespillere 
som bliver holdt væk fra kammeraterne, holdes væk fra 
at spille fodboldkampe hver weekend i talentudviklin-
gens hellige navn. 

Her er plads til såvel bredde som elite siger vi. Jeg syn-
tes efterhånden, der er mest plads til eliten. Er det det 
vi ønsker? 

Er det sådan, at vi som breddeorganisation skal be-
handle breddespillere?                   

                                                                                                                    - Jens Christensen 

3000 kampe af ”Bagsiden” 

Ole Tang, der har været skribent til ”FodboldNyt” i hele 
dens levetid, har også en bibeskæftigelse som fodbold-
dommer. Det har han haft siden 1988, og Kr. Himmel-
fartsdag nåede han sin kamp nr. 3000, da han afviklede 
opgøret mellem Skive Seminarium og Sydmors i serie 4 
– et opgør, som værterne vandt med 4-3. 
 

- Det er en dejlig hobby, som gør, at jeg i en alder af 
62 stadig har kontakten til den sport, jeg elsker. Jeg får 
masser af god motion, og bevarer forbindelsen til mas-
ser af klubber, klubfolk og spillere, siger jubilaren, der 
har haft sit arbejdsliv på Skive Folkeblad. 
 

Skive Seminarium var på plads med fine special-øl fra 
Hancock – overrakt af formand Kim Ringgaard (til ven-
stre) og anfører Jeppe Sørensen. Til højre Sydmors-
anfører Rasmus Andersen.                                     -hp 
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Han giver her i bladet en lille beskrivelse af de glæder (og sorger), 
dommerhvervet kaster af sig: 

 

Svært at holde tankerne på plads… 
Andelen af fodboldkampe, der skal døm-
mes, og hvor aktørerne er piger/
kvinder, er klart stigende for mit ved-
kommende. 
 

Det er jo fint, at mange af hunkøn vil 
spille fodbold, men desværre er sandhe-
den jo også, at det er svært at holde 
antallet af mandlige spillere på det ni-
veau, som der var år tilbage. 
 

For mig gør det ingen forskel – men en-
hver dommer vil vist nok erkende, at 
det alt andet lige er lettere at dømme 
kvindelige end mandlige fodboldspillere. 
Kvinderne har ikke helt det samme ag-
gressions-niveau, de accepterer lettere 
en kendelse, som måske ikke er helt 
fair, og de går knap så hårdt til hinan-
den, ligesom tempoet mellem sammen-
lignelige hold vil være lidt lavere hos 
kvinderne. 
 

Til gengæld er der et forhold, som må-
ske nok kan distrahere en mandlig dom-
mer en smule. 
 

Det skyldes den omstændighed, at man 
i kvindefodbold stadig snakker om mod-
standerne, som om de er mænd! 
 

- Hold din mand, er et udtryk, der høres 

regelmæssigt i hver eneste kvindekamp. 
Og når man først har skruet ørerne ind 
på den kanal, så kan der danne sig bille-
der i hovedet på de fleste mandlige 
dommere. 
 

- Find en mand, er en anden kamp-
kommando, som nok kan gøre en enlig 
mandlig dommer mellem 22 svedende 
kvinder lidt nervøs. 
 

I mandekredse findes den ”vittighed”, at 
man efter en kæk bemærkning næsten 
altid kan tilføje et ”det sagde hun også i 
går”, hvilket så efterfølgende giver en 
humoristisk og sexistisk udgang. 
 

Sådan er det også i høj grad på kvinder-
nes fodboldbaner: 
 

Der kan gives endeløst med eksempler, 
det skal jeg spare læserne for her – men 
prøv selv at lytte efter, når du evt. står 
som tilskuer til en kvindekamp. 
 

”Problemet” opstår, fordi en målmand 
altså er en målmand, selv om hun er en 
kvinde, og en kvindelig modstander er 
en ”hold din mand”…og det er altså no-
get sprogligt kludder, som jeg ikke har 
løsningen på. 

Dygtige fodbolddrenge 
I det midtjyske kører p.t. en turnering, 
der hedder Golden League, og det er en 
gruppe af klubber, der har nogle særde-
les ambitiøse drenge, der er under 12 
år. De spiller fodbold for at vinde, og 
ikke helt i tråd med DBU-Jyllands over-
ordnede planer for årgangen, hvor leg 
og lyst skal være i højsædet. 
 

Jeg har en hel del gange dømt disse GL-
kampe, typisk på kunstgræsbanerne hos 
Viborg Søndermarken, hvor man dyster 
over 2 x 25 minutter, og så spiller vi 
”tredje halvleg”, hvor trænerne eksperi-
menterer mere med tingene. 
 

Disse kampe er faktisk de mest seriøse, 
jeg som serie 4-rangeret dommer kom-
mer ud for: Drengene er superfokusere-
de, intensitet er høj hele vejen rundt, og 
som dommer er der kontant ”afregning”, 
hvis du ikke er skarp i enhver afgørelse, 
også i forhold til de fodboldglade knæg-
te. 

DBU Jylland ”overtog” turneringen, og 
er i dag kamparrangør. Personligt har 
jeg ikke noget imod, at drenge, trænere 
og forældre vil vinde. Havde jeg selv 
været 11 år, havde jeg elsket at være 
deltager. Men jeg kan godt se, at kon-
ceptet ikke ligger i tråd med det, man 
ellers overordnet ønsker med fodbold-
spillet i den årgang. 
 

Niveauet giver i alt fald håb om, at der 
også fremover vil være unge dygtige 
spillere, der kan vokse op, og blive at-
traktive for hjemlige divisionsklubber, 
landshold, udland, hvad ved jeg… 
 

I skrivende stund mangler jeg otte kam-
pe i at nå de 3000 afviklede opgør. Jeg 
ved endnu ikke, hvor jubilæet vil finde 
sted, da jeg her og nu ”kun” har seks 
bestillerne, men når dette blad læses, så 
er de 3000 passeret. Det er da nogle 
stykker….. 

Tilmelding af 3-mandshold til stævner i efteråret! 

Mens de øvrige hold i de regionale turneringer har overskredet tilmeldingsfristen 
(10/6), så skal de yngste spilleres hold først tilmeldes i løbet af efteråret. 
Piger og Drenge fra U5-U8 spiller stævner onsdage (dog spiller U8 Drenge torsda-
ge). Tilmeldingsfristerne er dog de samme for alle rækker: 
Søndag 18. august er frist til stævnerne onsdag 28. aug. (torsdag 29. aug.) 
Søndag 1. september er frist til stævnerne onsdag 11. sep. (torsdag 12. sep.) 
Søndag 8. september er frist til stævnerne onsdag 18. sep. (torsdag 19. sep.) 
Søndag 22. september er frist til stævnerne onsdag 2. okt. (torsdag 3. okt.) 


