
 

www.dbujylland.dk 

FodboldNyt 

Region 2 
20. årgang - Nr. 4 - september 2019 

Vedholdende fodbolddommere 

Af Hans Peter Johansen 

I en tid, hvor der tales om, at fod-
boldklubberne i de lavere rækker 
selv skal til at stille med dommere, 
er det befriende at opleve, at vi her i 
Region 2 for nylig har oplevet to 
markante dommerjubilæer. 77-årige 
Dennis Andersen rundede den 16. 
september 5.000 kampe, da han 
styrede oldboyskampen mellem Her-
ning Fremad og Vildbjerg (7-2), 
mens 74-årige Klaudi Sigaard dømte 
JBU/DBU-kamp nr. 3.500, da han 
fordelte sol og vind lige (2-2) i serie 
4 kampen mellem Bjerringbro og 
Sdr. Rind/Vinkel fredag aften den 
20. september. 

Klaudi 
Klaudi Sigaard er et kendt ansigt på 
fodboldbanerne i primært Viborg 
Kommune. Han bor i Karup og var 
32 år, da han erhvervede sit dom-
merkort i det, der dengang hed Vi-
borg Fodbolddommerklub – nu Midt-
jysk Fodbolddommerklub. Siden da 
har dømmeriet været Klaudis helt 
store fritidsinteresse og givet ham 
mange oplevelser og venner rundt i 
de lokale fodboldklubber. 

- Jeg glæder mig altid til at komme 
afsted og nyder samværet med de 
unge mennesker, uanset om det er 
børne- og ungdomskampe eller på 
seniorniveau, fortæller Klaudi, der er 
stolt over stadig at kunne dømme i 
serie 4. 

-Vi bliver jo jævnligt set på af dom-
merudviklere, og for nylig fik jeg 

fine karakterer. Så jeg håber da på 
at få lov til at blive på det her ni-
veau, men nu får vi se. 

Da han startede dommerkarrieren 
havde han et mål om at blive serie 2
-dommer, og det lykkedes ham at 
blive indplaceret her, ja han fik end-
da på det tidspunkt lov at dømme 
tre kampe i serie 1 på grund af af-
bud.  

Klaudi er en mand, der er til fest og 
farver og forstår at markere sine 
runde jubilæer, og fredag aften i 
Bjerringbro var ingen undtagelse. 
Her var han sammen med Bjerring-
bro IF værter for grillpølser og en øl 
efter kampen, og der blev hygget og 
snakket i klublokalet efter kampen. 

Her var Klaudis kone gennem 44 år 
Bodil også med, og hun har det fint 
med, at manden farter rundt på al-
verdens fodboldbaner. 

- Ja, jeg tør ikke tænke på alternati-
vet, griner Bodil og fortæller, at det 
går fint med at undvære ham, men 
at der dog også bliver tid til fælles 
aktiviteter som kortspil m.m.  

- Et par gange har der været optræk 
til ”krise”, hvis jeg skulle bruge bi-
len, men så har vi gode venner, for-
tæller Bodil, der også konstaterer, at 
Klaudi trods megen fravær har sovet 
hjemme hver nat! 

Klaudi har ikke planer om at lægge 
fløjten væk, og på spørgsmålet om, 
hvor længe han fortsætter lyder sva-
ret: - Jeg har lige købt nye dommer-

sko, og de plejer at holde i 5 år! 

Dennis 
Af Rasmus Grønholdt, DBU Jylland 
Kommunikation  

Dennis Andersen (herover i midten) 
fik sit dommerkort den 18. novem-
ber 1967. Siden har han dømt 5000 
fodboldkampe. Det er i gennemsnit 
96 kampe om året i 52 år. Så er der 
ikke meget tid til skader og ferie. 

Torsdag aften var han trukket i tøjet 
til sin jubilæumskamp, da han skulle 
dømme oldboyskampen mellem Her-
ning Fremad og Vildbjerg SF. Her 
blev han hyldet af mennesker fra 
nær og fjern. 

- Det var en helt fantastisk aften. 
Jeg havde jo aldrig drømt om, at de 
ville gøre så meget ud af det. Der 
var både TV-folk, journalister og ca. 
45 kollegaer fra dommerklubben. 
Det var meget stort, udtaler den 
erfarne dommer og fortsætter: 

- Alle spillerne kom og snakkede om 
gamle dage. Så jeg er meget be-
æret. 

Det var kollegaerne fra Herning Fod-
bolddommerklub, der havde arran-
geret hyldesten til den 77-årige jubi-
lar, og du kan læse mere om Dennis 
på www.dbujylland.dk/nyheder/
september. 

-hp 
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Piger træner piger i BMK 

Som træner for et pigehold i BMK 
blev jeg i efteråret 2018 inviteret til 
et møde i klubben, hvor Morten 
Kragballe Madsen fra Viborg Idræts-
råd ville komme og præsentere et 
nyt projekt: ”Viborg som profilkom-
mune for pigefodbolden”.  

Det var en spændende præsentati-
on, som arbejdede videre i mit ho-
ved, da jeg kom hjem fra mødet. 
BMK var faktisk én af de klubber i 
Viborg Kommune, som var stærkt 
repræsenteret på pigesiden, kunne 
Morten fortælle, men vores spillere 
repræsenterede kun årgangene U10, 
U11, U14 og U15/16. Det måtte 
kunne gøres bedre, tænkte jeg. 

Der kom hurtig en aftale på plads 
med Kristine og Amalie, der som 
børn selv havde spillet i BMK, og nu 
spiller Damesenior i moderklubben 
HBI. De var allerede kommet i gang 
som mine hjælpetrænere for U15/16 
piger i efteråret. Ligeledes meldte 
Mathilde fra U16, samt Julie og Jo-
hanne fra U15 sig på banen. Alle var 
enige om, at vi skulle have gang i 
nogle flere pigespillere. For mig var 
det vigtigt, at de kommende træne-
re var piger – men lige så vigtigt, at 
der var trænere fra alle tre moder-
klubber: HBI, MTIF og Klejtrup Bold-
klub. 

Hvordan griber man sådan en sag 
an, når der på dette tidspunkt kun 
var 2 aktive piger i aldersgruppen 
U6-U8?!  

Vi lavede en invitation med billede 
og navne på de 5 pigetrænere. Her-
efter blev invitationen delt på face-
book – men vigtigst af alt – træner-
ne var ude i børnehaver og skolen i 

netop det område, de selv bor og 
færdes i i deres hverdag.  

Dernæst kontaktede jeg skolerne i  
Bjerregrav, Møldrup og Klejtrup for 
at sikre mig, at de havde modtaget 
invitationen til ”Pigefodboldfestival”. 
Fortalte, at det ville betyde meget 
for BMK, om de havde mulighed for 
at deltage, da vi jo netop var i gang 
med at starte pigehold op i de år-
gange, som festivalen henvendte sig 
til. Der var en fantastisk opbakning 
fra skolerne, idet alle tre skoler del-
tog i arrangementet. 

Tirsdag d. 2. april var første træ-
ningsaften for U6, U7 og U8 piger. 
Vi var vildt spændte! Skulle vi for-
vente 10 spillere – eller 30 ?!   

Det blev til et fremmøde på hele 26 
spillere. Vi jublede.  

Efter påsken er nogle stykker faldet 
fra, hvilket var forventeligt. Vi kan 
dog stadig mønstre 21 friske og fod-
boldglade piger hver tirsdag til træ-
ning.  

Vi har valgt at træne pigerne som et 
team. Dette, mener vi, er en stor 
fordel på flere måder: 

- Vi er mange til træning, og det gør 
det sjovere. 

- Der kan tages højde for pigernes 
forskellige niveau. 

- Pigerne får en større berøringsfla-
de, både på tværs af alder, men og-
så i forhold til trænere. 

- Pigerne ser sig selv som ét stort 
hold. Vi blander dem derfor også på 
kryds og tværs, både til træning – 
men også på holdene, når vi tager 
ud til turnering. 

- På sigt håber vi, at det vil give pi-
gerne en fortrolighed, så mulighed 
for at låne og evt. bytte rundt på 
spillere i årgangene lettes. Vi har 
tidligere mærket en del skepsis, hvis 
man skulle hjælpe på et hold, som 
ikke var ens eget. Dette vil vi gerne 
arbejde på at komme til livs, så det 
ikke bliver et issue på de fremtidige 
hold. 

Vi hviler dog ikke på laurbærrene i 
BMK.  De tre ældste trænere, starter 
på nye uddannelser efter sommerfe-
rien, og en fjerde skifter pigespillere 
ud med drengespillere. Dette bety-
der at Johanne er den eneste, som 
fortsætter i teamet. Der er dog alle-
rede hyret en ny træner, og 3 mere 
møder op til en snak i næste uge. 
Ligeledes starter opgaven med invi-
tationer til de kommende U6 spille-
re. Vi håber på, at vi kan fortsætte 
udviklingen, så der hele tiden kom-
mer nye spillere til i de kommende 
årgange. 

Et er sikkert: Projektet ” Viborg som 
profilkommune for pigefodbolden” 
har været en gevinst for vores klub 
– det gav lige det skub som skulle til 
– så tanker blev til handling ☺ 

Vivi Betzer, BMK 

BMK 90 er et ungdomssamarbejde mellem klubberne Bjerregrav, Møldrup og Klejtrup, som har eksisteret siden 
1990. Her har man i flere år haft godt gang i pigefodbolden, men et møde om projektet: ”Viborg som profilkom-
mune for pigefodbolden” fik træner Vivi Betzer til at tænke nye tanker. Læs hendes indlæg, som er skrevet før 
sommerferien, herunder. Pigerne herover er f.v.: Kristine Gammelby, Johanne Haugaard Betzer, Julie Mouritsen, 
Mathilde Husum Nielsen og Amalie Bech Kristensen. 
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Rundt i Region 2: 

Det er ikke skidt det hele 
 

 
 

Anders L. Jakobsen 
anderslojakobsen@gmail.com 

Det lader sig desværre ikke skjule, 
at der med mellemrum sker udtræk-
ninger af hold – blandt andet på se-
niorniveau. En gennemgang af kred-
se – typisk fra serie 4 og ned – vi-
ser, at der mangler hold, og det er 
ikke gode tegn. 

Derfor er det naturligvis også vigtigt 
at fortælle de gode historier – der 
hvor der for eksempel er kommet 
nye hold til. Derfor satte FodboldNyt 
sig for at undersøge, om det er til-
fældet, at klubber har været væk i 
et stykke tid for derefter at komme 
med igen under DBU Jyllands turne-
ringer. 

Første klub er Rønbjerg IF – den 
hed tidligere Rønbjerg UIF – men 
den ungdommelige del er forsvundet 
fra holdoversigten, så det er nok 
grunden til, at ”U-et” også er væk. 
Rønbjerg er en lille by med omkring 
350 indbyggere, og vi befinder os 
kun 8 kilometer væk fra Skive – by-
en hører også under Skive Kommu-
ne. 

Det er talsmand Thomas Have, der 
besvarer de forskellige spørgsmål, 
og han kan fortælle følgende om-
kring Rønbjerg IF anno medio sep-
tember 2019. Thomas Have er 41 år 
og bosat i Rønbjerg, og han har spil-
let i klubben i mange år. 

- Jeg troede egentlig stadig, vi hed 
Rønbjerg UIF, så det må vi lige få 
kigget på, kommer det med et smil 
fra Have, mens han fortsætter. – 
Det er faktisk ikke helt korrekt, at vi 
ikke har haft fodbold, men vi har 
bare ikke i en længere årrække væ-
ret tilmeldt turneringen under DBU 
Jylland. Der skete det, der ofte sker 
– vi blev for gamle, og der var ikke 
yngre spillere til at tage over. Derfor 

har vi i cirka 8 år spillet oldboys, 
men da vi så også fik startet et ungt 
hold op med spilleformen 7/11, så 
var vi pludselig flere spillere. De to 
hold er nu slået sammen, og det 
skete for et år siden, så efterårssæ-
sonen 2018 var den første i en del 
år, hvor vi kunne mønstre hold un-
der DBU Jyllands turneringer, kom-
mer det altså fra Thomas Have. 

Her i efteråret 2019 er Rønbjerg 
med i serie 5, og i det her forår fik 
man også gang i et damehold, hvor 
en ny spilleform gør det muligt at 
spille 5-mands men med 8-mands 
mål. 

- Ligesom mange andre sammenlig-
nelige klubber/byer har vi også 
mærket nedgang undervejs. Jeg 
mener, at vi for godt 25 år siden 
havde 4 seniorhold, da vi toppede, 
og derudover arrangerede vi i man-
ge år sommerturneringen Rønbjerg 
Cup, der var et stort, lokalt stævne. 
Men nu glæder vi os over, at det går 
stille og roligt fremad. Vi har nogle 
helt små børn, der en gang om ugen 
løber og spiller/leger på vores bold-
baner, og vores seniorhold er lokale 
– enten folk der er bosat i Rønbjerg 
eller som har tilknytning til byen. 
Det er også nødvendigt, hvis vi skal 
holde liv i det, kommer det afslut-
ningsvis fra Thomas Have. 

Ved næste gennemgang af listen 
falder øjnene på Ryde/Handbjerg 
UF. For at få det faktuelle på plads 
så er Ryde geografisk placeret 10 
kilometer fra Holstebro og 6 kilome-
ter fra Vinderup. Indbyggertallet er 
beskedne 210, og Handbjerg er stort 
set ikke større med sine 230 beboe-
re – Handbjerg Marina er måske no-
get, der kan genkendes hos vores 
læsere. 

Klubben har på sin oversigt 8 hold – 
det er kun U8 + U9 Drenge (3 hold), 
der hedder Ryde/Handbjerg – de 
resterende 5 hold går under navnet 
Ryde/Borbjerg. Det drejer sig om 
U11 Drenge samt tre hold i kortba-

nefodbold, og det er U14 Piger, U15/
U16 Piger og U16 Drenge. Derud-
over er der så holdet i serie 6, og 
klubben har også været uden seni-
orfodbold under DBU Jylland i en 
periode. Det er 48-årige Jan Lund-
quist, FodboldNyt får fat i. Han får 
den lille klub til at køre sammen 
med makkeren Jakob Frost Fillipsen, 
og de er begge lokale – Jan Lundqu-
ist har boet i Ryde siden 2005. 
 
- Vores Ryde/Borbjerg-hold træner 
to gange om ugen – en gang hvert 
sted – og der er cirka 6 kilometer 
mellem byerne. Seniorholdet i serie 
6 er unge og lokale gutter, så det er 
rigtig rart. Flere af dem er faktisk 
tidligere ungdomsspillere i klubben, 
og det er godt, når det er dem, der 
spiller på holdet. Derudover har vi 
også et fint damehold under DGI, 
der har været til landsmesterskaber 
– det mandskab har vi efterhånden 
haft i flere år. 

Med et hurtigt blik på holdoversigten 
er det svært ikke at få øje på et hold 
i U9 Drenge A1 – det er det højeste 
niveau under Region 2. 
 
- Jeg er sammen med Jakob Frost 
Fillipsen trænere for det hold, og det 
er vi i klubben lidt stolte af. Vi har 
blandt andet mødt Guldminen (det 
er den nystartede friskole under FC 
Midtjylland – red.), og her vandt vi 
med 2-0 over Guldminen 2 – nu skal 
vi senere på efteråret møde Guldmi-
nen 1, så det er da en stor modstan-
der for os. Vores drenge kender hin-
anden fra Margrethe Reedtz Skolen, 
der er vores friskole i Ryde – her har 
vi også børn fra både Handbjerg og 
Stendis. Jeg synes generelt, at det 
går godt for vores lille klub, og i vin-
terhalvåret er der også mulighed for 
at spille lidt indendørs – det vigtig-
ste er, at vi har noget at tilbyde de 
børn og unge, der gerne vil spille 
fodbold, og det mener jeg, vi har, 
lyder det på falderebet fra en tilfreds 
og optimistisk Jan Lundquist. 

 

Skal I være Årets Fodboldklub? 
Senest torsdag den 10. oktober 2019 kan du indstille din klub til at 
blive Årets Fodboldklub i Region 2. Prisen uddeles på årsmødet i 
Aulum den 26. november. Herefter er vinderen i Region 2 sammen 
med de tre øvrige regioner og andre lokalunioner med i opløbet om 
at blive Årets Fodboldklub i hele Danmark. 

I 2018 var det Sydmors IF, der løb med hæderen her i regionen, 
og på billedet får de overrakt beviset af Torben Nielsen (tv) og Mi-
chael Kock (th) fra regionsbestyrelsen. 

Send indstillingen til regionskontoret, men inden da kan du læse 
meget mere om, hvad der bliver lagt vægt på ved vurderingen på 
www.dbujylland.dk/nyheder/september. 

-hp 
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Ole Tang er dels redaktionsmedlem i Fodbold-Nyt Region 2, dels aktiv 
dommer i gang med den 30. sæson.  
 

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

 

Ondt at se klubbernes problemer 
I mange år har det været et fast spørgs-
mål omkring dommergerningen, at ”der 
mangles vel altid dommere?” 
 

Personligt hører jeg ikke så tit om kam-
pe, der ikke bliver spillet grundet man-
gel på dommere – til gengæld hører jeg 
rigtigt tit om kampe, der ikke bliver spil-
let på grund af mangel på spillere. 
 

For nyligt meldte en serie 2-klub på Ski-
ve-egnen afbud til sæsonåbningen, fordi 
for mange spillere var til Skanderborg 
Festival, og samme toner blev hørt, da 
Lystrup ikke kunne/ville stille op i første 
DBU-runde i pokalturneringen. 
 

Senest er der en gammel hæderkronet 
klub på Skive-egnen, der har trukket 
senior-fodboldstikket, nemlig Vridsted 
IF, som da det gik bedst, stillede fire 
seniorhold og havde førsteholdet i serie 
2, og i en serie 3-pulje med lokale hold 
har Sjørslev/Demstrup trukket sig, for 
blot at nævne et par eksempler. 
 

Det er ikke for sjovt, og det lader sig 
ikke skjule, at seniorfodbolden har det 
svært rigtigt mange steder. 
I det lys skal lyspunkterne næsten fin-

des ved nogle af de sommer-tilbud, som 
jeg har været ude at dømme ved – ikke 
mindst ved Vildbjerg Cup og Ikast Cup, 
som igen i år var de rene festforestillin-

ger med masser af hold/spillere, fod-
boldglæde, og flotte arrangementer. 
 

Lokalt er seniortræningsturneringen, 
Fjends Cup i Sparkær, på vej mod sin 
40. udgave – og redaktør af dette blad, 
Hans Peter Johansen, har gennem næ-
sten alle årene stået i spidsen for en tur-

nering, som de deltagende otte klubber 
og deres spillere elsker at deltage i. 
 

To puljer, tre indledende kampe til hvert 
hold, og derefter semifinaler – og place-
ringskampe efter en meget fast tradition 
og skabelon. Det er et tilbud, der i år 
samlede næsten 1500 betalende tilskue-
re, det er ikke mindre end enestående, 
og på turneringens egen hjemmeside 
kaldes årets udgave da også i bedste OL
-stil for ”det absolut bedste arrangement 
i turneringens 37-årige historie”. 
 

Her er der imidlertid tale om sandheden, 
hvad der ikke altid er, når kronprins Fre-
deriks fine venner udtaler sig om OL-
afviklinger. Men dejligt at se, at serie-
fodboldholdene kan lave en fest i Spar-
kær – men det er næppe muligt umid-
delbart at overføre succesen til de dagli-
ge kampe, hvor aflysninger, HHT’erne og 
UHT’erne bare bliver flere og flere – og 
alt for mange. 

Vigtige børnemøder i efteråret 
 

KOM og vær med til at evaluere de regionale børneturneringer (U5-U12) for hen-
holdsvis drenge og piger. Der vil være et kort gæsteindlæg fra en toptræner med 
rod i den lokale børne– og ungdomsfodbold. 
 
Tirsdag 8. oktober i Graakjær Arena Holstebro  
Gæsteindlæg: Thomas Thomasberg  
Træner Randers FC (Mejrup GU U15 Pige træner) 

Mandag 21. oktober i Snejbjerg Hallen  
Gæsteindlæg: Jens Berthel Askou  
Tidl. træner i Vendsyssel FF (Tidl. træner og sportslig konsulent i Hammerum IF) 

Onsdag 23. oktober i Løgstrup Hallen  
Gæsteindlæg: Steffen Højer  
Ass. træner U21 landsholdet (Overlund GF U12 Drenge og U14 Pige træner) 

Tilmelding til møderne - senest 5 dage før - til regionskontoret! 


