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Verdenspræmiere på DBU eFodbold 

På delegeretmødet i Herning den 11. januar 2020 ved-
tog de jyske fodboldklubber, at DBU Jylland kan udskri-
ve og afvikle turneringer indenfor eFodbold. Og DBU 
Jylland var ikke længe om at sætte handling bag be-
slutningen, for allerede i januar har klubberne modtaget 
tilbud om at deltage i eFodbold. 

Hvem kan deltage? 
Der udbydes turneringer i følgende aldersgrupper: U8-
U12, U13-U16, U17+ 
 

Alle - både piger og drenge, mænd og kvinder - inden-
for disse aldersgrupper kan deltage, forudsat at de er 
medlem af en fodboldklub 
 

Sådan spiller vi 
Turneringen indledes med lokale puljer baseret på alder 
og geografi. Der spilles 4-7 stævner på en sæson af-
hængigt af antal tilmeldte hold. Forårssæsonen løber 
fra marts-juni. Der dystes i FIFA20 på PlayStation 4, og 
vi spiller 2 mod 2. Alle stævner spilles i en lokal fod-
boldklub.    
 

Turneringen er baseret på spillet FIFA20, som spilles på 
PlayStation 4. Det gælder for alle kampe i turneringen. 
I forbindelse med holdtilmeldingen SKAL klubben også 
bestille en såkaldt Carlsberg Sportsfond Gaming Arena -  
Læs mere om det på www.dbujylland.dk/nyheder. 
 
Flere klubber landet over har allerede meldt hold til og 
søgt om en Carlsberg Sportsfond Gaming Arena. Blandt 
dem er Skødstrup SF, hvor der er store forventninger.  

- Vi arbejder hårdt på at skabe et aktivt klubliv, som 
gør at medlemmerne har lyst til at færdes i klubben og 
på at skabe noget samhørighed på tværs af de forskelli-
ge årgange. Der passer DBU's eFodbold perfekt ind med 
opdelingen i aldersklasser der dækker over 3-4 årgan-
ge, fortæller næstformand Nicolai Holm Rasmussen og 
uddyber mere om tilvalget af eFodbold:  

- eFodbold har været drøftet i vores bestyrelse det sid-
ste års tid. Vi tror på, at vores eFodbold vil opnå stor 
opbakning i lokalsamfundet, og at der er et reelt ønske 
om og behov for et eFodbold-tilbud.   
 

Så det er altså nu, I skal slå til og få tilmeldt hold og få 
søgt om en Carlsberg Sportsfond Gaming Arena, så I 
kan komme i gang. 
 
Har du spørgsmål, så kontakt Regionskontoret - 89 39 
99 20. 
 
Tilmelding 
Fristen for såvel holdtilmelding som bestilling af Gaming 
Arena er 23. februar 2020. 
 

Holdtilmeldingen foregår i KlubOffice under din region. 
på samme vis som tilmelding til de ordinære fodbold-
turneringer. Prisen er kr. 300,-/hold for en sæson. 
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https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dbu-jylland-turneringer/efodbold/gaming-arena/
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dbu-jylland-turneringer/efodbold/gaming-arena/
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dbu-jylland-turneringer/efodbold/gaming-arena/
https://kluboffice.dbu.dk/default.aspx
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Pernille vil være de små klubbers stemme 
På årsmødet i Aulum i slutningen af 2019 fik regionsbe-
styrelsen et nyt medlem – i forlængelse af, at Johanne 
Berg trak sig. 

Nyvalgt blev 36-årige Pernille Kristensen fra Nr. Felding 
– fodboldformand i Holstebro-forstadens fodboldklub, 
og mor til to fodboldspillende piger. 

Pernille Kristensen har over de seneste år været på ar-
bejde for at genoprette Nr. Felding IF, og røde tal er 
blevet igen blevet sorte – og medlemskartoteket går 
også i den rigtige retning. 
 
- Vi havde i en periode haft en formand, der ikke var 
nærværende, men det har vi fået styr på, og da jeg så 
fik en opfordring til at gå ind i regions-bestyrelsen, så 
tog jeg handsken op, siger Pernille Kristensen, der af 
fødsel er nordjyde. 

- Jeg indledte min ”fodboldkarriere” i Jetsmark som 3-

årig, og siden har fodbold været mit spil, siger Pernille 
Kristensen, der rent civilt også har styr på økonomien. 
Hun er administrationschef i Difko, har sit skrivebord i 
Herning, sidder på baggrund af en HD i regnskab på 
CV’et og har fortid hos B&O og Revisionsfirmaet PWC. 

 
- Jeg har da en travl hverdag, men jeg har en mand, 
der bakker op, og som også er fodboldmand og en be-
styrelse i Nr. Felding, der bakker op. Jeg synes, at det 
er et interessant tilbud at få en bestyrelsesplads i en 
organisation som DBU. 
 
- Jeg kommer med en ambition om at være de ”små 
klubbers stemme”. Jeg kender problemerne indefra, vi 
har givetvis de samme udfordringer i Nr. Felding som 
mange andre småklubber, så det bliver min mission, 
siger hun. 
 
- Jeg brænder for fodboldspillet og fodboldsporten, og 
jeg vil sige, at jeg ikke er skræmt på forhånd. Jeg glæ-
der mig til de opgaver, der ligger i regionsbestyrelsen, 
og mit udgangspunkt er, at det gerne må blive for mere 
end en 2-årig periode…. 

                                                                    tang 

Foto: Sidsel Reitz Krarup 

Det er februar, en storm har lige huseret. Det burde 
efter årstiden have været en snestorm, men det var en 
regnstorm. Ordet regnstorm findes vel ikke, men det 
beskriver virkeligheden - også for os fodbold-tosser! 
 

Hvad har det så med ønsket om en god sæson at gø-
re? De serie-spillere, det lige har overstået den årlige 
“opstarts-lørdag” på en helt almindelig græsbane ved, 
hvad det betyder, og klublederne ser sikkert med ban-
ge anelser på, hvordan baneforholdene bliver i løbet af 
2020, selv i normalt gode måneder. Disse forhold må 
vi sørge for at italesætte overfor vores (vigtigste) sam-
arbejdspartnere, nemlig kommunerne. Banepleje bliver 
fremover mere end bare et spørgsmål om frekvensen 
af klipninger! 
 

Nuvel, sæsonen står på spring. Det kribler og krabler i 
os alle. Jeg er sikker på, det for jer alle derude bliver 
en sæson med glæde, der overskygger skuffelser og 
grin, der overskygger gråd. 
 

Når kampe sættes i gang, håber jeg alle med interesse 
for de enkelte kampe vil se til, at fair play sættes i høj-
sædet, så børn og voksne hver gang oplever, at fod-
bold er sjovt og berigende. 
 

Allerede på forhånd vil jeg gerne takke alle de frivillige 
ildsjæle, der dagligt holder vores fodboldklubber kø-
rende på et verdensklasse niveau - Uvurderligt.  
 

God fornøjelse derude!  

Det kribler og krabler i os alle 

Regionsformand Johnny Krogh Hansen har sendt den-
ne hilsen til Fodbold-Nyt her kort før sæsonen starter. 
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Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

Årets Fodboldklub: Ikast FC ”Årets breddedommer: Jan Dahl, Viborg/Midtjysk  

1980-truppen fejrede jubilæum i Spjald 

På det nye års første lørdag var der stillet an til et spe-
cielt jubilæum i Spjald IF. 
Omtrent på dato var det 40 år siden, at Steen Nielsen 
tiltrådte som træner i den daværende - og nuværende - 
serie 2-klub, og det blev indledningen på nogle minde-
rige sæsoner for såvel træner som spillere. 
 
4. januar var alle fra den daværende spillertrup kaldt til 
surprise-party i Spjald og rub og stub mødte op - også 
ham, der måtte tage turen fra Falster. Steen Nielsen 
selv havde regnet med, at han skulle til nytårsfrokost 
hos sin gamle holdleder, men under "falske forudsæt-

ninger" blev han lokket med til festlokalerne, og her 
sad 15 af hans gamle spillere parate til at tage imod. 
To fra den daværende trup havde "lovligt forfald", nem-
lig dødsfald. 
 
- En rigtig dejlig dag, ikke mindst for Steen - men godt 
at se, at folk stadig kunne hygge sig sammen, og snak-
ken gik lystigt og viser, at fodbold binder sammen på 
tværs af år og social status, siger en af initiativtagerne, 
Jens Christensen. 

tang 

Billedet viser deltagerne i festen. Bagest fra venstre Jens S. Nielsen, Spjald, Anders Hankelbjerg, Ikast, Flem-
ming Larsen, Spjald, Jørgen S. Nielsen, Holstebro, Aksel Nielsen, Spjald, Kresten Knudsen, Silkeborg, Karsten G. 
Lassen, Ringkøbing, Harry Kjær, Spjald, Jens Christensen, Spjald, holdleder Bendt Pedersen, Spjald.  

Forrest fra venstre Henrik Olesen, Galten, Mogens Christensen, Spjald, Jens Chr. Steffensen, Spjald, Henrik Spå-
bæk, Spjald, Jens Østergård, Nykøbing F. - og hovedpersonen træner Steen Nielsen fra Vildbjerg.  

Informationsfolder 2020 er på banen!  
Den nye informationsfolder 
2020 er netop udsendt til alle 
klubber i regionen i et enkelt 
eksemplar.  
 
Hvis I ønsker, at dette 
”arbejdsredskab” med rigtig 
mange informationer omkring 
turneringer, stævner, IT-
værktøjer mv. skal komme ek-
sempelvis alle trænere  
og ledere i klubben til gode er 
der dog rig mulighed for at få 
yderligere eksemplarer ved at 
kontakte regionskontoret pr. mail eller ved at udfylde 
den elektroniske bestilling på hjemmesiden link. (Prisen 
er 10 kr. pr. stk + forsendelse).  
 
Yderst til højre vises et udsnit af kalenderen med vigti-
ge datoer fra folderen til inspiration. 

Februar: 
20.   Deadline for tilmelding til Træningskampe 5- og 
 7/8-mands 
27.  Foreløbigt kampprogram for Træningskampe  
 5- og 7/8-mands 
 
Marts: 
01.  Deadline for tilmelding til M+32 og Ældre  
04.   Deadline for rettelser af Træningskampe 5- og  
 7/8-mands  
05.   Endeligt kampprogram for Træningskampe  
 5- og 7/8-mands 
06.  Foreløbigt kampprogram for M+32 og Ældre   
12.  Deadline for rettelser til M+32 og Ældre  
 turneringen  
13.   Endeligt kampprogram for M+32 og Ældre  
15.    Deadline for at korrigere hold til U10 &  
 7/8-mandsturneringen  
26.    Foreløbigt kampprogram for U10 & 7/8-mands  
 turneringen 

https://www.dbujylland.dk/regioner/region-2/region-2-turneringer/informationsfolder/
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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: 

 

Tykke bøger og ømme ankler 

Selfie af 
Ole Tang 

I en kampstille tid, hvor vi afventer, at 
de bedste og de knap så gode hjemlige 
spillere kommer i gang igen, da må man 
jo udfylde ventetiden med andre ting. 
Personligt er jeg ved at arbejde mig ned 
i de bøger, som årets julefest kastede af 
sig – og i min dynge var et imponerende 
værk, som alle med interesse for dansk 
fodbold/landsholdsfodbold bør få mellem 
hænderne. 

Dette skal ikke være en bog-reklame, 
men skal snarere ses som en 
”anmeldelse” af et stort og imponerende 
stykke arbejde, som en gammel be-
kendt, Per Kjærbye, har udført – i øvrigt 
i samarbejde med Hans Krabbe, der 
fungerer som redaktør på Midtjyllands 
Avis i Silkeborg, men som har masser af 
midt- og vestjysk fodboldfortid som 
gammel boldglad Struer-dreng. 
Kjærbye har i en periode over 40 år 
dækket dansk fodbold med sine kame-
raer – og han har siddet på sit treben 
ved utallige store kampe, her i blandt 
vel alle landskampe, som DBU’s lands-
hold har spillet fra 1970 og til 2010. 
Kjærbye blev pensioneret, og efter en 
del betænkningstid gik han ned i sin 
kælder og begyndte at kigge gamle ne-
gativer. 

Det gjorde han i otte måneder i træk, 
fra 10 formiddag til midnat, og han kig-
gede 70.000 dias, sort/hvid og farve 
igennem, valgte de bedste fra - og 
scannede ca. 10.000 af dem. 
Herefter gik den virkelige udvælgelse i 
gang og 10.000 blev til 600, som endte 
med at blive til en fantastisk bog: 
”Magiske øjeblikke” – en moppedreng 
på præcis 4 kg og 415 side – udgivet på 
Politikens forlag. 
 
Det er et storværk, som viser mange 
spændende sider af dansk fodbold, foto-
grafiske pletskud – og selvfølgelig først 
og fremmest eliten/landsholdene/
slutrunderne, men også Kjærbyes unik-
ke forhold til f.eks. Preben Elkjær, og 
Kjærbyes fotografiske glæde og stolthed 
over yndlingsklubben Lyngby. 
 
Det er et massivt værk at få mellem 
hænderne – og mangler man et ønske 
til et dommerjubilæum eller en fødsels-
dag, så er her det oplagte ønske. 
Selv har jeg desværre haft lidt for god 
tid til at kigge i bogen: Jeg har fået en 
skade i den ene ankel, vist nok noget, 
der kalder Haglunds hælsyndrom – og 
opslag på nettet fortæller, at det er no-
get, der giver en ”kronisk irritationstil-
stand ved bageste calcaneus-apofyse 
nær tilhæftningen af akillessenen. På 
grund af friktion mellem knoglen og den 
nederste del af senen bliver slimsækken 
mellem de to strukturer imflammeret.” 

Sådan mærkes det også – og den ene-
ste ”trøst” er, at det ifølge nettet fore-
kommer hyppigst i skolealderen – og 
det viser sig med hælsmerter nær akil-
lessenen ved aktivitet. Der er ømhed og 
evt. hævelse svarende til området foran 
og proksimalt for senefæstet. 

Nu må vi se – bliver jeg klar til fodbold-
sæsonen? 

Vinteren er delvist brugt til folkedans, 
og det er ikke optimalt, da jeg ikke har 
det godt med sko, der har en hælkappe. 
Nu må vi se….det er svært at blive gam-
mel og acceptere skader, men jeg trø-
ster mig med Pers bog i ventetiden. 

Tilmeldingsfrist 20. februar 2020: 
 
Træningskampe for 8-mands, 7-mands 

og 5–mands hold - læs mere på hjemme- 

siden: https://www.dbujylland.dk/regioner/region-

2/traeningskampe/  
 

https://www.dbujylland.dk/regioner/region-2/traeningskampe/
https://www.dbujylland.dk/regioner/region-2/traeningskampe/

