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Et anderledes årsmøde 

Årsmøderne i DBU Jylland Region 2 
er i mange år afviklet efter samme 
”læst”. Sådan bliver det ikke i år, 
når regionens klubber samles i Au-
lum torsdag den 19. november. For 
også her stikker Corona sit trælse 
”ansigt” frem, og det betyder re-
striktioner på den ene og på den 
anden måde. 

Det betyder blandt andet, at mø-
dets længde er afkortet meget, og 
at flæskestegen og risalamanden i 
år ikke bliver serveret til ærgrelse 
for mange. Til gengæld tilbydes en 
to-go-menu til hjemturen, og den 
kan tilkøbes for 100,00 kr. 

Der er indtjekning fra kl. 18.15, 
mødestart 18.45 og forventet af-
slutning allerede 20.30. Mødet bli-
ver video-streamet, så klubberne 
bør overveje, om fysisk deltagelse 

er nødvendigt. Det er det selvfølge-
ligt, hvis man ønsker at debattere 
forslagene eller stemme ved valge-
ne. Alt sammen er dog i skrivende 
stund ret usikkert på grund af Coro-
na, så hold øje med kommende ud-
meldinger fra DBU Jylland. 

I år er der færre forslag - kun 12 - 
end normalt at tage stilling til. Som 
altid en række forslag fra klubber-
ne, dog ingen fra Region 2 klubber, 
men også fra DBU Jyllands udvalg 
og bestyrelse. 

Og så er der som altid valg til be-
styrelse m.m., og i år er næstfor-
mand Torben Nielsen, Poul Over-
gaard og Michael Kock på valg til 
bestyrelsen. De to sidstnævnte er 
klar til en ny 2-årig periode, mens 
Torben Nielsen efter 6 år har valgt 
at takke af for denne gang. Besty-

relsen er dog allerede nu klar med 
en kandidat til den ledige post. Se 
nedenfor. 

Johnny Krogh Hansen havde set 
frem til det første årsmøde som 
formand og synes, det er ærgerligt 
med den nuværende situation: 

- Jeg synes, at der er stor værdi i, 
at vi mødes over bordet og får 
snakket på tværs og diskuteret for-
slagene, men det kan vi desværre 
ikke. Jeg vil dog opfordre klubberne 
til at deltage på de betingelser, der 
nu er. Noget af det første Corona 
tager fra os, er fællesskabet, og 
derfor er det vigtigt, at vi mødes i 
Aulum, fortæller Johnny Krogh Han-
sen til Fodbold-Nyt 

Tilmelding via Region 2’s hjemme-
side senest 10. november 2020. 
                                               -hp 
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Jacob fra Tarm klar til bestyrelsen 

Og hvem er Jacob så? Såmænd en 
frisk ung fyr på 24 år, som gerne vil 
stille sig til rådighed og gå ind i be-

styrelsen for at yde en indsats for 
breddefodbolden i Region 2. 

Han er født op opvokset i Tarm, 
hvor han startede sin fodboldkarrie-
re på børne– og ungdomsholdene, 
men har også spillet i Skjern, Spjald 
og senest Aalborg KFUM, da han de 
seneste to har boet i Aalborg. 

- Men nu er der en familieforøgelse 
på vej, og så er vi lige nu ved at 
flytte til Skjern, for at komme tæt-
tere på familien, fortæller Jacob 
med efternavnet Oelenshlæger Poul-
sen og et job som civilingeniør. 

 Han havde egentlig ikke lige tænkt 

bestyrelsesarbejde i Region 2, men 
så fik han et opkald fra afgående be-
styrelsesmedlem Torben Nielsen. 

- Og da tænkte jeg med det samme, 
at det lyder da fedt at kunne være 
med til at gøre en forskel inden for 
breddefodbolden. Jeg har altid delta-
get i det frivillige arbejde i de klubber, 
jeg har været i, men her var en mulig-
hed på et større plan, siger Jacob, 
der har sit primære fokus på børn og 
unge og i flere år har været fodbold-
skoleleder i Tarm. 

-hp 
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Rundt i Regionen 2: 

Seniorfodbolden blomstrer på heden 

Af Anders Løjengaard Jakobsen 
 

Det er efterhånden lidt tid siden – 
og der er ingen, der nævner ordet, 
der starter med c – at Fodbold-Nyt 
har kastet terningerne og kontaktet 
en klub i Region 2. Men nu er det ud 
af dvalen og afsted – valget i denne 
udgave faldt på Feldborg/Haderup 
IF, der i daglig tale ofte kaldes FHIF. 

Geografisk befinder vi os i udkanten 
af Herning Kommune, og der er cir-
ka 6 kilometer mellem de to byer, 
og her er Haderup størst med knap 
650 indbyggere, mens der er godt 
550 indbyggere i Feldborg. I Hade-
rup har de den kommunale skole i 
området, mens der er en Friskole 
placeret i Feldborg. 

Det er den 60-årige 
formand Ole Kristen-
sen (OK), som Fod-
bold-Nyt får fat i, og 
han er bestemt en 
rutineret herre på de 
kanter. Han har boet i 

Feldborg siden 1974, og CV’et rent 
sportsligt i den lokale fodboldklub 
dækker på nuværende tidspunkt 
over en plads på Oldboysholdet 
samt også undervejs dametræner i 
tre år. 

Men det er klart mest på den admi-
nistrative del, at Ole Kristensen har 
begået sig, og han startede i 1980’-
erne i festudvalget. Det var også 
med start i midten af 1980’erne, at 
Kristensen tog cirka 10 år som 
kampfordeler, og en plads i besty-
relsen blev det til siden midten af 
1990’erne. Det blev dog også til en 
pause undervejs, der dog blev brugt 
til at hjælpe til i forbindelse med 
etableringen af en multibane i 2008, 
og den seneste bestyrelsesperiode 
har varet omkring 10 år nu, hvoraf 
OK har været formand i de senere 
år. 

Status i FHIF september 2020 
- Vi må erkende, at vi ikke med-
lemsmæssigt har samme volumen 
som for år tilbage, så der følger vi 
nok landstendensen, siger Ole Kri-
stensen med henvisning til den ak-
tuelle holdoversigt for efteråret 
2020. 

Den viser nemlig, at FHIF ”kun” har 
selvstændige hold i 5-mands ved 
U10 Drenge + U11 Drenge, mens 
der i U14 Drenge stilles et 11-mands 
hold i samarbejde med Vridsted IF. 
 

- Ja, det er ikke mange børne- og 
ungdomsspillere vi har længere, så 
vi er nødt til at kigge os omkring, og 
på det fælles U14-hold med Vridsted 
er der i alt 19 drenge, så det er vi 
meget glade for, kommer det fra 
FHIF-formanden. 

Til gengæld ser det i øjeblikket no-
get bedre ud på seniorfronten, og 
her går det rigtig godt hos herrerne. 
 

- Her nyder vi godt af et tidligere 
ungdomshold, hvor det lykkedes os 
at holde sammen på dem i stedet 
for, at de kom op i seniorafdelingen 
alt for tidligt. Vi stiller her i efteråret 
med hold i serie 3 og serie 5, og det 
er stort set lokale spillere hele vejen 
rundt, og vi har også en lokal træner 
i skikkelse af Benny Simonsen. I den 
forbindelse er det også værd at be-
mærke, at omkring serie 3 holdet 
har vi intet mindre end 5 x Henrik-
sen med familiære relationer – de 
tre af dem er brødre, og det er de 
øvrige to også – og de er så fætre til 
hinanden. Når vores serie 3 spiller 
på hjemmebane i Feldborg er der 
mellem 100 og 150 tilskuere, så det 
er vi selvsagt glade for, fortæller Ole 
Kristensen. 

Netop 1. holdet gør det glimrende, 
og holdet brugte 2019 på at rykke 
fra serie 5 og op i serie 3. Forårssæ-
sonen 2020 blev som bekendt aflyst 
på grund af noget med c, så derfor 
blev serie 3-opholdet først skudt i 
gang her i efteråret. På tærsklen til 
mandskabets 13. kamp er FHIF flot 
placeret på kredsens 1. plads, så der 
er ikke noget at sige til, at de er 
meget stolte over det lokale hold på 
de kanter. 

For at runde holdoversigten af så 
stilles der også et hold i Kvinder se-
rie 2 – det er sammen med Aulum 
under navnet Team AFH, men der er 
ikke mange FHIF-spillere på, fortæl-
ler OK. 

Arrangementer i FHIF 
Mange spillere og klubber i Region 2 
kender også Feldborg/Haderup IF 
for deres mangeårige og traditionsri-
ge indendørsturnering – Ole Kristen-
sen beretter. 

Flemming Ringgaard. Foto: fhif.dk 

 

- Det er vores store, årlige begiven-
hed, hvor vi er ude at finde mange 
frivillige. Der er et selvstændigt ar-
bejdende udvalg, og her er det me-
get vigtigt at nævne Flemming Ring-
gaard, der snart har været primus 
motor for stævnet og udvalget i 40 
år, så det er meget imponerende. 
Stævnet har kørt siden hallen i Ha-
derup blev bygget i 1977, og så kom 
Feldborg-Hallen til i 1990. Da det 
kørte på sit højeste, deltog omkring 
120 hold – i dag er det tal cirka hal-
veret med omkring 60 spillende 
mandskaber, og der afvikles kampe 
om lørdagene i vinterhalvåret. 
Stævnet giver en solid økonomisk 
indsprøjtning til FHIF, kommer det 
fra den 60-årige formand. 

På falderebet har Ole Kristensen en 
sjov historie at fortælle. 
 

- Vi kan i FHIF også prale af vores 
egen maskot, og det er kronhjorten 
Felle. Den bliver både brugt af byen 
og i forbindelse med vores hjemme-
kampe. Felle har trøjenummer 70, 
og det skyldes, at FHIF blev stiftet i 
1970, og så kan den vakse læser 
godt regne ud, at der er 50-års jubi-
læum i år, men fejringen af det er 
som så meget andet udskudt på nu-
værende tidspunkt. Feldborg har en 
kronhjort i sit våbenskjold, og Felle 
blev købt i efteråret 2019, men han 
startede så for alvor op i 2020. Både 
byen og klubben har taget rigtig 
godt i mod Felle, så vi er meget gla-
de for hans eksistens, der bliver 
hjulpet godt på vej af tre frivillige, 
hvoraf den ene er undertegnede, 
kommer det afslutningsvis med et 
smil fra Ole Kristensen. 

Herover Felle og Henning Olesen, der 
ved efterårets årets første hjemme-
kamp blev kåret som Årets FHIF’er. 
Det er en hæder, der hvert år gives til 
en frivillig, der har gjort en særlig ind-
sats for klubben. Henning Olesen er 
kendt som en trofast og passioneret 
tilskuer, som samtidig sørger for at 
bemande »Stadiongrillen« på Feldborg 
Stadion.  

  

Privatfoto 
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Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

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

Ung Holstebro-dommer sigter mod stjernerne 
25-årige Lasse Læbel Graagaard er ikke bange for at 
melde sine ambitioner ud. 

 

- Jeg sigter så højt som muligt, jeg vil prøve at gå hele 
vejen, siger han – i forlængelse af, at han er blevet for-
fremmet til landets næstfineste fodboldrække, 1. divisi-
on. 
 

Lasse tog dommerkort, da han var 15 år, og har siden 
stort set magtet at rykke en række op pr. sæson – dog 
har han brugt tre sæsoner i 2. division, inden avance-
mentet kom. 
 

- Et eller andet sted har jeg altid vidst, at jeg ville være 
dommer. Jeg har spillet fodbold og er kommet i HB, 
siden jeg var 5 år, men mit fodboldtalent rækker ikke 
til de helt store ambitioner, så i stedet skal dommerger-
ningen have et skud, siger Lasse Graagaard, der i som-

meren 2021 kan kalde sig nyuddannet lærer fra Nr. 
Nissum. 
 

- Jeg er ungkarl, jeg vil noget med min dommerger-
ning, jeg forsøger at leve så sundt som muligt, jeg lø-
ber gerne en tur, og jeg styrketræner,  for at den side 
af sagen også skal være i orden. Jeg er også vestjyde, 
og ved også godt, at benene skal have jordforbindelse, 
men jeg lægger ikke skjul på, at jeg er ambitiøs i for-
hold til at ville noget med min dommergerning. 
 

- For et stykke tid siden var der en artikel om min op-
rykning i Dagbladet Holstebro/Struer og her blev jeg i 
overskriften citeret for at sige, at ”jeg går efter de store 
finaler” – og det står jeg ved, siger han med et smil. 
Årsagen til, at Lasse Graagaard indretter sin tilværelse 
efter dommergerningen er, at han finder udfordringen 
”pissesjov” – og desuden nyder han det sociale, der 
ligger i at være tre-fire seriøse dommere påsat omkring 
en stor kamp – og den seriøsitet og intensitet, der er i 
arbejdet. 
 

Lasse L. Graagaard sluttede foråret med at blive prøvet 
af i to 1. divisionskampe,  FC Fredericia-Roskilde og 
Viborg-Kolding, og her blev han bekræftet i, at han er 
på rette vej, også selv om han i lighed med alle andre 
glæder sig til at corona-restriktionerne forsvinder. 
 

- Nu gælder det om at blive etableret i 1. division, og 
så når jeg forhåbentlig Superligaen . Det vil være en 
stor drøm at være en del af et team, der skal dømme 
de bedste hold i landet, siger Lasse Graagaard, der var 
en af tre unge fyre, der blev hevet op fra 2. division. 
 

- Du må gerne skrive, at jeg ønsker at fremstå målret-
tet og stålsat. Jeg vil det her, og jeg er villig til både at 
lægge benhårdt arbejde i det – og håbe på hjælp fra 
mere rutinerede kolleger, slutter han. 
 

Med Lasse Graagaards oprykning har det midt- og vest-
jyske område i alt seks dommere/linjedommere på divi-
sionsniveau: Michael Tykgaard, Holstebro, Heine Søren-
sen, Herning, Nikolaj Christensen, Skive, Niels Haubo, 
Holstebro og Fie Bruun, Holstebro. 

tang  

UEFA Grassroot fodbolde til KK07 
I fodboldklubben KK07, der har base i Kølvrå tæt på Fly-
vestation Karup landede for nylig klubrådgiver Klaus 
Geertsen med et sæt helt nye børnefodbolde. 

Anledningen var, at DBU Jylland fra UEFA har fået et 
antal sæt a’ 10 bolde til uddeling blandt klubber, der har 
igangsat nye tiltag for at fremme børnefodbolden. Og 
det har de i KK07. Klaus Geertsen fortæller: 

”KK07 er en forholdsvis ny klub fra 2007. De har siden 
starten aldrig haft børnefodbold, har haft enkelte teen-
agerhold U15 og U17 men alle hold er stoppet. 
 

Generationsskifte i bestyrelsen, de nytilkomne med små 
børn vil selvfølgelig gerne lave en aktivitet for netop de-

res børn i lokalområdet. Derfor besluttede de sig sidste år for at prøve med at starte et hold op for de mindste 
drenge, og nu i år – efter COVID nedlukningen - inviterede de endnu engang til fodbold for de allermindste, og 
denne gang også for piger. 
 

De har nu trænet i 1½  måneds tid, og de er ca. 10-15 små spillere til hver træning, men der er en bruttotrup på 
20-25 spillere, der har været forbi til træning i sæsonen. De har indtil nu brugt en masse forskellige bolde i for-
skellig størrelse, så der var KÆMPE glæde for modtagelsen af 10 splinternye bolde i små størrelser. 
 

På sigt er det klubbens ambition at få bygget en hel børne- og ungdomsafdeling op, og den bygger de op nedefra 
 

KK07´s nye formand og en af trænerne for de små, Winnie Nielsen takkede tusinde gange på klubbens vegne, og 
de 11 små spillere, der var mødt frem, var vildt begejstrede for deres nye flotte bolde.”   
                                                                                                                                                              -hp      
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Ole Tang er dels redaktionsmedlem i Fodbold-Nyt Region 2, dels aktiv 
dommer i gang med den 33. sæson.  
 

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

 

Selfie af 
Ole Tang 

Ingen spænding – hverken i 
kampen eller i bilen….   
Corona eller ej – siden juni er der hel-
digvis blevet spillet kampe igen, og de 
få kampe, jeg nåede at afvikle i foråret, 
er blevet fulgt op af rigtigt mange kam-
pe i efteråret. 
 

Og som den herlige hobby, dommerger-
ningen er, så sker der til stadighed ting, 
som man kan gå og more sig over. 
Først i juli var jeg således ud at dømme 
en serie 1-kvindekamp på Egeris-
anlægget i Skive – Skive IK mod Silke-
borg IF – og det gik for så vidt fint, 
bortset fra, at silkeborgenserne havde 
det svært rent sportsligt, og derfor måt-
te se sig slået med 7-1. 
 

Nå, tak for kampen til alle – ind og få et 
hurtigt bad, og så hjem og spise, hvilket 
min kone og jeg ofte gør – når kampene 
er spillet, da hun tit først kommer hjem 
fra job mellem 17 og 18. 
 

Vel ude på P-pladsen i Egeris stod en 
flok af fodboldkvinderne fra Silkeborg – 
sammen med deres træner – med hove-
derne nede under motorhjelmen på den 
ene spillerbil. 

Et eller andet havde forbrugt strømmen, 
så man kan sige, at der hverken var 
spænding på kampen eller på bilen. 
Startkabler var det småt med – men jeg 
mente da nok at kunne finde et sæt om-
kring reservehjulet i min gamle Merce-
des. 
 

Ganske rigtigt, men mens kablerne var 
lette at finde, så er det blevet svært at 
finde og nå batteriet, der kan sidde 
gemt alle vegne, f. eks under et bagsæ-
de. 
 

Det korte med det lange blev, at det 
ikke blev mine kabler eller mit batteri, 
der hjalp kvinderne på vej, men i stedet 
SIK-oldboy, Poul Pinholt, der både hav-
de et højspændt batteri og lange kabler 
med, så glade for hjælpen kom Silke-
borg-kvinderne af sted. 

Afbrudt kamp 
En afbrudt kamp er ikke nogen dom-
mers drøm – men netop det var jeg selv 
ude for her for nyligt, midt i september. 
Jeg skulle afvikle en drengekamp i Vi-
borg – 8-mands og i massiv, silende 
regnvejr. I optakten lignede det to 
jævnbyrdige hold med fornuftige folk på 
sidelinjerne, så jeg var helt fortrøst-
ningsfuld. 
 

Hjemmeholdet var Nørremarken, og de 
kom hurtigt på 1-0, så 2-0, og inden der 
var spillet 5 minutter også 3-0. 
Gæsterne fik en ekstra spiller ind – uden 
det gjorde en forskel: 4-0, 5-0, og 6-0 – 
og nok en spiller ind og altså 8 mod 10 
på banen. 
 

7-0, 8-0, 9-0 – og ind med den sidste 
mand, som gæsterne havde medbragt 
og altså nu 8 mod 11. 
 

10-0, 11-0, 12-0, 13-0, 14-0, 15-0 – og 
så var det, at det gæstende holds træ-
ner spurgte, om jeg ikke snart syntes, 
de havde fået klø nok? 
 

Der manglede stadig fem-seks minutter 
af den time, som årgangen spiller, men 
jeg var helt enig med lederen, havde 
selv tænkt tanken, og jeg fik hurtigst 
muligt fløjtet af, så alle kunne komme 
ind og tørre henholdsvis sejr/nederlag af 
sig. 
 

Underligt, at der kan være så stor for-
skel på en snes knægte, der alle har to 
arme og to ben! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og ved et kig på mit gamle dommer-
kort, så opdagede jeg, at jeg begyndte 
at dømme allerede i 1988 – og ikke 
1989, som jeg troede, og dermed er jeg 
faktisk i gang med 33. sæson – og ikke 
30, som der har stået i linjerne over 
denne artikel… 


