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Velkommen til årsmøde 2019 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 

Så er det atter tid til de regionale 
årsmøder i de 4 jyske regioner. Her i 
Region 2 sker det tirsdag den 26. 
november, og som de seneste 
mange år i Aulum Fritidscenter. Der 
startes med spisning kl. 17.45 med 
den traditionelle gode menu, mens 
der er mødestart kl. 18.45. Invitatio-
ner er sendt til klubberne, og der er 
åben for tilmelding via DBU Jyllands 
hjemmeside - se link i invitationen. 

Dagsordenen følger tidligere år med 
beretning, behandling af forslag og 
valg af regionsbestyrelsesmedlem-
mer. I år skal der vælges ny for-
mand - læs mere om det på side 2, 
og på valg til regionsbestyrelsen er 
Henrik Flensborg Hansen og Jørgen 
Rasmussen, som begge er klar til en 
ny 2-årig periode. Herudover skal 
der findes yderligere et regionsbe-
styrelsesmedlem, idet formand Jo-
hanne Berg har valgt at stoppe. Og 

bestyrelsen har ikke ligget på den 
lade side men afsøgt regionen for 
mulige emner.  

Derfor har man også et forslag klar 
til et nyt medlem af regionsbestyrel-
sen, idet Pernille Kristensen fra Nr. 
Felding GIF har sagt ja til at stille 
op. Hun er aktiv hjemme i klubben 
som både fodboldformand og børne-
formand m.m. 

Forslagene 
Mødets hovedpunkt er som altid be-
handling af forslag, og i år forventes 
det, at der vil være ca. 30 forslag til 
behandling, heraf en række forslag 
fra klubberne. F. eks. foreslår VSK 
Aarhus at afskaffe 10 minutters ud-
visning (gult kort) for herrer JS, Se-
rie 1 og serie 2 og erstatte det med 
en spilledags karantæne efter 3 gule 
kort.  

I år er der kun et enkelt forslag fra 

en klub i Region 2, nemlig fra Thor-
sø/Tungelund, der vil ændre regler 
for udtrækning af hold. Som det er 
nu, har det forskellig konsekvens 
med hensyn til pointtildeling, hvis et 
hold trækkes før eller efter 4. spille-
runde. Det ønsker Thorsø/Tungelund 
gjort ens. 

Indslag udefra 
Der er tradition for, at der på årsmø-
derne kommer et friskt pust udefra i 
form af et indlæg til fodboldverde-
nen. Sidste år var det Morten Brun, 
der leverede et underholdende ind-
slag, og i år er stafetten givet videre 
til superligadommer Michael Tyk-
gaard, som vil fortælle om sine ople-
velser som topdommer i superliga-
en, herunder hvordan han 
"håndterer" presset fra trænere, til-
skuere og ikke mindst medierne.  

-hp 

De yngste fodboldspillere (U5-U7) 
skal nu permanent spille med en 
futsalbold i DBU Jyllands Indefod-
boldturnering. Efter tilbagemeldin-
gerne fra sidste års forsøg er det 
dog besluttet, at boldene bliver en 
smule større, idet det var et ud-
bredt ønske fra klubberne, fortæller 
René Pedersen fra regionskontoret. 
En futsalbold er langt nemmere at 
kontrollere for de yngste, ligesom 
den stort set aldrig ryger over ban-
den og dermed giver det mere ef-
fektiv spilletid til glæde for børnene, 
slutter René Pedersen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spilleformen for U8-U10 rækkerne 
er ændret til 5 spillere på banen på 
hvert hold. En af spillerne er mål-
mand og spillet foregår som tidlige-
re på den ”store” bane. Baggrunden 
for denne ændring skal bl.a. findes i 
et ønske fra en del hold, der havde 
svært ved at få en spiller til at dæk-
ke målet, ligesom det ikke kan for-
svares, at spillere i så tidlig en alder 
skal redde høje skud med hovedet. 

 

    -hs 

Futsalbolde til de yngste og ny spilleform for U8-U10 i Indefodbold 
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Den ny Region 2-formand: 

Johnny ville gerne vente et par år… 

Af Ole Tang 
 

Når de midt- og vestjyske fodboldle-
dere 26. november skal til årsmøde i 
Aulum, så skal de ved samme lejlig-
hed finde regionens ny formand. 
Johanne Berg fra Harboøre, der har 
”haft kasketten” siden 2015 har 
bedt om udskiftning, og bestyrelsen 
indstiller den 50-årige Johnny Krogh 
Hansen fra Viborg som indskifter. 
 

Krogh Hansen sidder allerede i regi-
onsbestyrelsen, han er villig til at 
løfte arven, men han slår samtidigt 
fast, at han er ked af, at Johanne 
Berg trækker sig, og at han gerne 
havde ventet et år eller to med at 
overtage. 
 

- Jeg synes, at Johanne har været 
en fremragende formand, og samti-
digt er jeg selv en af de nye i besty-
relsen, og har en del øvrige poster, 
jeg varetager. Men jeg har sagt ja til 
opfordringen, og jeg vil også gøre 
mit bedste for at udfylde hvervet, 
hvis de fremmødte på årsmødet 
vælger mig, slår han fast. 
 

Johnny Krogh Hansen arbejder civilt 
i et firma, der udvikler og sælger 
medicin til sjældne og ”små” syg-

domme, han er uddannet biolog, og 
desuden bærer han formandshver-
vet i Ravnsbjerg IF, som er en min-
dre klub vest for Viborg, hvor John-
ny Krogh Hansen bor med sine kone 
og to gymnasiesøgende børn – en 
søn på 19 og en datter på 17. 
 

Ikke alle i husstanden ”brænder” for 
fodbolden – det er forbeholdt far og 
søn. Mor og datter bruger deres fri-
tid i Viborg Rideklub, men moderen 
har dog fortid som fodboldspiller 
 

- Vi er en familie, hvor frivilligheden 
betyder meget. Man skal tage sin 
del af ansvaret, og det er en hjerte-
sag at arbejde for, at børn og ung-
dom kan få nogle gode oplevelser, 
slår han fast. 
 

Johnny Krogh Hansen har ikke selv 
nogen stor fodboldkarriere at se til-
bage på. Han var barn i Haderslev, 
og havde som ungdomsspiller den 
nuværende DBU-Jylland formand, 
Bent Clausen, som træner. 
 

Det ene knæ gav dog op, da ejeren 
var 18, og i forbindelse med uddan-
nelse i Odense til molekylær biolog 
satsede Johnny Krogh Hansen på 
dommergerningen. 
 

Det førte ham til 2. division, hvor 
tidsforbruget dog blev så omfatten-
de, at han valgte at melde fra. 
 
Siden flyttede familien til Viborg, 
stiftede familie, og via Ravnsbjerg IF 
står han nu som nyslået 50-årig til 
at blive regionens ottende formand 
siden 1977. 
 

Johnny Krogh Hansen er medlem af 
DBUs børnegruppe, han er formand 
for unionens børneudvalg, og han 
sidder i DBUs repræsentantskab. 
 

-Heldigvis kan jeg slå fast, at for-
mandshvervet i Ravnsbjerg ikke er 
en stor tidsmæssig belastning. Vi 
lever og har det godt. Ravnsbjerg er 
min klub, og vi er heldigvis mange 
til at trække læsset, så jeg er sikker 
på, at hvis jeg får formandshvervet i 
DBUs Region 2, så vil jeg få al den 
hjælp, jeg beder om i Ravnsbjerg.  
 

Formænd i Region 2: 
1977 - 1983: Aage Eltons           
1983 - 1989: Verner Ebdrup       
1989 - 1993: Peder Thomsen     
1993 - 2006: Jens Christensen   
2006 – 2010: Hans Peter Johansen          
2010 – 2015: Peter Tornbo         
2015 – 2019: Johanne Berg        

Foto: Sidsel Reitz Krarup 

Reitz Krarup 

Johnny Krogh Hansen (th) sammen med regionsbestyrelsesmedlem Jørgen Rasmussen ved årsmødet 2018. 

En opfordring til klubberne i Region 2 

Jeg har 4 børn i alderen 12-21 år, der alle spiller fodbold. De tre af dem spiller på to hold, så det bliver til rigtigt 
mange kampe i løbet af en sæson (U13 dr, U15 dr, serie 2 kvinder, 7-mands kvinder, serie 4 og serie 6 herrer). 
Jeg tager gerne med på udebane og ser kampe. I dette efterår har jeg været på rigtig mange stadions rundt i 
Region 2, men jeg undres over, hvor få klubhuse der har en kiosk/cafeteria, som holder åbent i forbindelse med 
kampe. Er livet i klubhusene væk?  

Når man har kørt en time eller mere for at se fodbold, kunne det være vældig rart, hvis man havde mulighed for 
at købe for eksempel en dunk vand eller en sodavand, når man når frem.  

Joan Skovgård, Ørslevkloster IF  

P.s. Der er altid åbent i ØK’s kiosk, når der spilles kampe (hvis ikke, er der sket en fejl i kioskpasserordningen☺) 
+ vi har altid gratis kaffe. 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 
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Tribune i Hvide Sande: 

Læ på landets vestligste stadion  

Af Ole Tang 
 

De tilskuere, der dukker op for at se 
BK Klittens hold spille i Hvide Sande, 
har fået ny og bedre faciliteter. 
 

For en udgift, der overstiger et seks-
cifret beløb, er der blevet opført en 
tribune, som BK Klitten-formand 
Brian Jespersen beskedent kalder et 
”overdækket skur”, og som stort set 
stod færdig med skiftet mellem sep-
tember og oktober. 
 

Arbejdet er blevet udført hen over 
året af 20-25 frivillige, og det er en 
af klubbens medlemmer, der er byg-
ningskonstruktør, som har slået de 
indledende streger til projektet. 
 

Formand Brian Jeppesen vurderer, 
at der samlet er lagt 350 arbejdsti-
mer i projektet – fordelt på to gange 

lørdag, 10 mand a 10 timer, og re-
sten på hverdage efter arbejdstid. 
 

- Det er jo ikke en tribune i den for-
stand, men det er et godt læsted i 
forhold til den vestenvind, der stort 
set altid blæser her – og der er godt 
udsyn og anlægget, alt overvejende 
lavet i træ, er forhøjet i forhold til 
banen, siger Brian Jespersen. 
 

Klubben har også fået ny kampbane 
– med kommunens hjælp. Den gam-
le var ”fejlkonstrueret”, og kunne 
ikke tage det vand, der også regner 
ned i det vestjyske. Nu er det hele, 
bane og tilskuer-faciliteter, blevet 
ordnet, og klar til sæsonens reste-
rende kampe, også ellers klar fra 
foråret 2020. 
 

- Det er jo ikke sådan, at vi bliver 
løbet over ende af tilskuere til vore 

kampe, men nu er det i alt fald la-
vet, så folk kan komme i ly og læ, 
og selv om det har været frivilligt 
arbejde, så har det kostet nogle 
penge. Hvor mange, vil jeg 
helst ikke ud med, men det var ble-
vet markant dyrere, hvis ikke arbej-
det var udført af frivillige, siger Bri-
an Jespersen – og sender i samme 
omgang en stor tak på klubbens 
vegne til de frivillige/medlemmer, 
der har bidraget med arbejdstimer. 
 

- STOR ROS OG KÆMPE TAKNEMME-
LIGHED fra bestyrelsen overfor alle 
de frivillige som har hjulpet. Det er 
GULD VÆRD for vores lille forening!! 

Billedet herover er taget i september 
inden færdiggørelsen. Det er for-
mand Brian Jespersen som nr. 2 f.h. 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 

I forbindelse med U-17 pigelandsholdets besøg i det Vestjyske arrangerede 
DBU - DBU Jylland Region 2 og Spjald IF en fællestræningsaften på Spjald 
Stadion, som var åben for alle piger i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det var 
pigelandstræner, Søren Randa Boldt, der ledede træningen, som samlede 
intet mindre end 130 deltagere, som ses her på gruppebilledet fra aftenen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN me-
ning om fodbold i DBU 
Jylland Region 2 –  
send et indlæg til: 
 

FodboldNyt 

Region 2 

 

Ring eller skriv til: 

HP – 8664 5176 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN  
mening om fodbold i  
DBU Jylland Region 2 
– send et indlæg til: 

FodboldNyt 

Region 2 

Ring eller skriv til: 
 

HP – 2175 4317 
hpjohansen1950@gmail.com 

Hans – 8939 9921 
hasn@dbujylland.dk 
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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: 

 

8. oktober, faktisk på min fødselsdag – 
var jeg blevet påsat til en serie 6-
fodboldkamp hos Viborg B67, som tog 
imod Ørslevkloster IF – ikke det helt 
sindsoprivende umiddelbart betragtet – 
men den kamp skulle alligevel blive no-
get helt særligt – og gav i alt fald mig 
en oplevelse og ”en ny helt” at huske 
lang tid fremover. 
 

Helten hedder Kasper Lybæk, og det var 
ham, der ved kampfløjt mødte op på 
midten som anfører for sit hold, og hvor 
vi for første gang hilste på hinanden. 
Situationen omkring kampen var, at 
Ørslevkloster ville sikre sig oprykning til 
serie 5 med uafgjort/sejr, og gæsterne 
havde da også en pæn flok støtter med 
til Spættevej, ligesom der vistnok også 
var champagne i en køletaske et eller 
andet sted – men noget ”gik galt”. 
 

I alt fald kom hjemmeholdet på 1-0, og 
2-0 stod der ved pausen – og i det før-
ste minut af 2. halvleg blev det oven i 
købet 3-0. Så syntes den kamp afgjort – 
og ØK’ernes festplaner lagt grundigt på 
is. Men her opstod så kampens omdrej-
ningspunkt: ØK’ernes Martin Torden-
skjold (det hedder han faktisk) fyrede i 
47. minut af fra 25-30 m – i en lys-
kamp, hvor nyligt opsatte projektører 
endnu ikke gav optimalt lys i straffe-
sparksfelterne. 
 

Kasper Lybæk i målet fumlede med 
skuddet helt ude ved den ene stolpe, og 

fra min placering var det umuligt at se, 
om bolden var over den målstreg, der 
stort set ikke var til at se, om så man 
stod inde i selve målet. 
 

ØK’erne appellerede for mål, Lybæk 
stod med bolden parat til at sætte spillet 
i gang – da jeg besluttede mig for at gå 
ind og få en snak med keeperen. 
 
- Jeg beder dig om fairplay-hjælp. Var 
den bold over eller ikke-over stregen?
var mit spørgsmål. Og her viste Lybæk 
sig at være af rette støbning. 
- Den var inde – det mål skal tælle, sag-
de han stille og roligt. 
 

Se, det er ægte sportsmanship – havde 
han snydt, og sagt ”ikke-mål” havde jeg 
været tvunget til at følge ham – og det 
havde helt sikkert givet en ond 2. halv-
leg. Nu fik vi rigtigt gode afsluttende 43 
minutter: ØK fik reduceret til 2-3 – (3-3 
var nok til oprykning), men en forløsen-
de udligning kom aldrig. 
 

Til gengæld oplevede jeg respekt fra 
ØK’ernes side, fordi B67-målmanden 
gjorde det rigtige, og efter kampen tak-
kede jeg særskilt Kasper Lybæk for at 
have ageret, som han gjorde. Det var 
serie 6-bold, når det er bedst, jeg fik en 
”fødselsdags-øl” af ØK’erne, og de måtte 
så lade champagnen gå på køl en ekstra 
uges tid… 
  

Jeg fik en ny helt på min 
fødselsdag   

Hurtigere end politiet tillader 
Det troede en 47-årig bilist fra Skjern, 
at han var, da han i starten af oktober 
måned blev stoppet af en politipatrulje 
på Østergade i Skjern. Han var dog ikke 
klar over, at der i politibilen sad en aktiv 
fodbolddommer - Robert Houlberg fra 
Herning Fodbolddommerklub. 

Han er vant til at flytte benene hurtigt 
på fodboldbanerne og havde ikke til 
sinds at lade manden, der viste sig at 
være påvirket af spiritus og tilmed uden 
kørekort, slippe fri. Først forsøgte bili-
sten at køre væk og senere at stikke af 
til fods. 

Men her kom Robert Houlbergs gode 
kondition via dommergerningen til at 
gøre ondt på manden, der blev løbet op 
og sigtet for både spritkørsel og mang-
lende kørekort. Houlberg nøjedes dog 
med et gult kort, da manden ikke blev 
sigtet for at ville stikke af. 

-hp 


