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Vi ser frem mod bedre tider 
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Det er ikke for at være uhøflig, at 
vi her bringer et billede af deltage-
re ved Region 2’s årsmøde den 19. 
november i Aulum. Nej, men bille-
det og overskriften symboliserer 
ganske godt, hvad fodboldfolket 
lige nu tænker: - Vi ser frem til 
foråret og forhåbentlig en helt 
normal fodboldsæson 2021. 

Rent praktisk så sad de få klub-
folk, der fysisk deltog i årsmødet, 
som vist på billedet med behørig 
Coronaafstand. Det var godt nok, 
som skrevet i Fodbold-Nyt nr. 3 
”Et anderledes årsmøde”, men 
som deltager sad man alligevel 
tilbage med en OK fornemmelse 
efterfølgende, bortset lige fra den 
manglende gode julemiddag og 
snakken hen over bordene. Helt 
tørlagt var vi dog ikke, da der var 
sørget for en lækker portion æble-
kage og kaffe. 

Forslagene 
Gennemgang af forslagene forløb 
også fint, selv om dirigent Henrik 
Nystrup Kragh i starten måtte ar-
bejde ihærdigt for at få gang i de-
batten. Men da der først var gået 
hul på bylden kom der flere indlæg 
om nogle af forslagene, ja så 
mange, at den forventede tidsplan 
slet ikke holdt. 

Angående forslagene så er det 
værd at huske på, at du skal del-
tage på delegeretmødet i Herning 
lørdag den 9. januar 2021 for at få 
indflydelse og deltage i afstemnin-

gen. Husk at tilmeldingsfristen er 
den 28. december 2020, og tilmel-
ding skal ske via DBU Jyllands 
hjemmeside. 

Priser 
Som vi har lært det andre steder 
under Corona, så kan der også 
komme noget godt ud af, at vi bli-
ver tvunget til at tænke anderle-
des. For eksempel blev uddeling af  
Region 2’s tre priser for første 
gang flyttet fra selve årsmødet og 
ud i klubberne. Og det er lige præ-
cis det, som alle på billedet har 
blikket rettet mod. For uddelingen 
ude i klubberne blev synliggjort på 
årsmødet via videoer, som blev 
optaget derude. Sikkert noget, der 
vil ske fremover. Se mere side 3. 

Farvel og goddag 

I oktober-udgaven af dette blad 
kunne vil præsentere bestyrelsens 
forslag til nyt medlem af regions-
bestyrelsen - 25-årige Jakob Oe-
lenshlæger Poulsen fra Skjern. 
Han afløser Torben Nielsen fra 
Rindum, som har været i bestyrel-
sen i 6 år, senest som næstfor-
mand. Herudover var der genvalg 
til Poul Overgaard fra Sydmors og 
Michael Koch fra Brande. 

Glædelig Jul & Godt Nytår 
Redaktionen her på ”FodboldNyt” 
vil gerne ønske alle vore læsere en 
Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi 
nåede ikke lige vores mål med 6-8 
udgivelser og endte på kun 4 på 
grund af forårets nedlukning. Vi 
kom dog stærkt tilbage med 3 ud-
givelser efter sommerpausen, og 
satser på at være på fulde om-
drejninger i 2021. Vi vil allerhelst 
bringe de gode historier ude fra 
klubberne og hører derfor gerne 
fra jer derude. På side 2 er et ek-
sempel på en henvendelse fra en 
klub, nemlig Bording, hvor Jørn 
Jensen selv kontaktede os med 
den gode historie om seniorfod-
bold. Så hold jer endelig ikke til-
bage!                                     -hp 
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Bording har succes med seniorerne 

I en tid, da mange klubber er i 
kamp for at holde gejst, motiva-
tion og ikke mindst medlemstal-
let oppe i seniorafdelingerne, da 
er Bording IF lidt øst for Ikast 
en succeshistorie. 

I det nyligt overståede efterår 
stillede klubben hele fire mand-
lige seniorhold, førsteholdet i 
serie 2, og desuden kunne BIF ’-
erne også glæde sig over grøde 
i en nylig igangsat kvindelig se-
niorafdeling, som stillede 
”halvandet hold”. 

- Det er vi faktisk lidt stolte af, 
siger klubkoordinator og andet-
holdstræner, Jørn Jensen, der 
dog også sætter en streg under, 
at succes og fremgang ikke er 
kommet af sig selv. 
- I en coronatid med alle de be-
grænsninger, der er på menne-
skelig samvær, da er tingene jo 
ikke blevet lettere, men vi har 
gjort nogle tiltag, som har båret 
frugt, siger han.  
- Og ideerne er til fri afbenyttel-
se, hvis andre har tid, mulighed 
og lyst, siger han.  
- Allerede inden coronaen kom, 
forsøgte vi os med forskellige 
tiltag: Således er der et stort 
socialt fokus, hvor der efter 
kampene i sidste sæson var 
grillpølser og øl til alle holdene, 
mens man efter træningerne på 
herresenior kunne klæde mange 
om i samme omklædningsrum – 
uagtet om man spillede på serie 
2, 4, 5 eller 6. Faciliteterne er 
derfor i orden med store om-

klædningsrum, samt et over-
dækket område udenfor klubhu-
set. 
- Alle vore hold får tilbudt de 
samme ting. Det gør sig gæl-
dende i forhold til træningstøj, 
tøjvask og de sociale tilbud. På 
den måde er der ingen forskel 
på, om man er spiller på klub-
bens førstehold, fjerdehold eller 
på damesenior, siger Jørn Jen-
sen. 
- På samme måde tilbød klubben 
også fællesspisning én gang i 
måneden efter en træning – og 
hvis der var Champions League 
på tapetet, blev det også sat på 
skærmen. Et meget populært 
tiltag, der dog pt. er sat i bero. 
Vi vintertræner, og her i sidste 
uge var der faktisk 28, der del-
tog – og i alt har vi i 2020 haft 
85 kontingentbetalende mandli-
ge seniorer. Det er vi stolte af, 
siger Jensen. 
For ca. halvanden sæson siden 
sluttede et års efterskoleophold 
for en flok lokale Bording-
drenge. 

Disse var vi meget opmærksom 
på i klubben, og derfor tog vi en 
snak med dem omkring at spille 
fodbold, hvor de også var vok-
set op. Det fik mange af disse 
unge knægte til at komme tilba-
ge til klubben efter efterskole-
opholdet – en udfordring de fle-
ste klubber hvert år står i. Det 
lykkedes for os, og dermed var 
der også skabt et stort funda-
ment for fremtidens herresenior. 

Når man på samme tid gør me-
get for, at folk falder til socialt 
og dermed får skabt en positiv 
og hyggelig kultur, så bliver det 
måske også nemmere for de lo-
kale drenge at hive deres gym-
nasiekammerater med til fod-
boldtræning, siger Jørn Jensen.  
Klubbens kvindelige seniorer er 
først gået i gang i sommeren 
2020. På trods af alle restriktio-
ner er det gået forrygende for 
holdet, der spillede med om op-
rykning til serie 1. 

- Man skal huske at nyde det, 
mens det går godt, og vi synes, 
det går godt netop nu. Vi vil 
kæmpe for at følge op i 2021, 
og slutter foråret med en opryk-
ning til serie 1, gør det heller 
ikke noget, slutter han. 

tang 

 

 

Ikke mindst opstarten af en ny afdeling for kvindelige spillere har gjort gavn i Bording IF, og denne trup endte 
efteråret med at spille sig op i serie 1. Foto: Bording IF  
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Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

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

Ryg og knæ stopper karrieren efter 
45 sæsoner 
  
En ungdomskamp i Spøttrup 1. november 2020 blev fodbolddommer Åge Jo-
hansens sidste kamp – efter 45 års indsats med fløjten. 
 
Den 69-årige mand fra Rønbjerg er som udgangspunkt ked af at stoppe sin 
mangeårige hobby, da han fortsat nyder at afvikle en kamp, men en ryg, der 
er slidt og et knæ, der smerter, har gjort udslaget. 
 
- Hvis der sker et mirakel, og jeg får det bedre i ryg og i knæ, så begynder jeg 
igen, men det sker næppe, så jeg tror, det er slut, siger Åge Johansen, der 
tog fat med fløjten i 1975, da hans egen fodboldkarriere kom til vejs ende – 
også grundet skader. 
 
- Jeg har arbejdet knap 38 år på slagteri, så det har jo også slidt på kadave-
ret. Jeg skal vist være glad for, at det har kunnet gå, så længe som tilfældet 
er. Jeg vil hellere stoppe selv, end at nogen skal komme og fortælle mig, at 
det skal have ende, siger han. 
 
Åge Johansen har aldrig haft store ambitioner på vegne af sin dommergerning, 
men været en af kampfordelerens sikre stik, når de sidste kampe skulle af-
sættes. 
 
- Jeg holdt pause på grund af diskusprolapser i ryggen i 2014 og 2015 – ellers 
har jeg taget 1-2 kampe pr. spillerunde alle år. Det har været en rigtig god 
hobby og givet en masse rent socialt, som jeg har været glad for, siger Åge 
Johansen, der selv tæller, at han har dømt noget, der ligner 2000 kampe gen-
nem de mange sæsoner. 
 
-tang 

Den store prisuddeling 
Hele fire priser blev uddelt i forbindelse med årsmødet. Den længst levende af priserne er Åge Eltons Initiativpo-
kal, som har været uddelt siden 1983. Den tilfaldt i år Winnie Nielsen fra KK07 for hendes initiativ med at starte 
fodbold for de mindste i klubben. Gør-en-forskel prisen gik til Preben Gravesen, som gennem mange år har ydet 
en kæmpe indsats i Nors Boldklub. Årets Fodboldklub blev NUGF - Nørremarkens Ungdoms– og Idrætsforening -  
med base i det nordlige Viborg. Endelig blev Anders Harbo Jensen fra Holstebro/Vestjysk Fodbolddommerklub 
kåret som årets breddedommer. Tillykke til alle prismodtagere, som du kan læse mere om ved at scanne de ind-
satte QR-coder.                                                                                                                                       -hp 
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Ole Tang er dels redaktionsmedlem i Fodbold-Nyt Region 2, dels aktiv 
fodbolddommer 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 

Sur sæson – aflyst jubilæum 
– offside/gravid…  

Vi er i JBU/DBU-Jyllands 125. jubilæ-
umssæson. Det skulle her i efteråret 
have være markeret med en stor fest 
for ansatte, for tillidsfolk, for klubrepræ-
sentanter. Datoen var reserveret. Sådan 
kom det ikke til at gå. Jubilæet er 1. 
december 2020 – unionen stiftet samme 
dato 1895. 
 

En flagermus et sted i Kina ville det an-
derledes – og det, der begyndte som 
noget, der næppe ”kommer os ved”, 
endte som en verdensomspændende 
pandemi, som ingen kan gå fri af efter-
virkningerne af. 
 

Jeg er blevet så gammel, at jeg har 
valgt det daglige arbejde fra. I stedet 
har jeg brugt tiden på at være 
”daglejer” – forefaldende arbejde, nogle 
foredrag i foreninger, lidt avis-arbejde i 
ny og næ – og så en masse fodbold-
dømning. Sidste år godt 120 kampe – 
og jeg glædede mig til en masse kampe 
i 2020 – men hvor blev de lige af? 
 

Det meste af foråret aflyst, så kom vi i 
gang igen – ingen hilseri på banens mid-
te, som vi ellers med lidt arbejde har 
fået vænnet både små og store til. Et 
efterår, der i et eller andet omfang er 
blevet afviklet – lige indtil det blev for-
budt for voksne at spille fodbold. 
De sidste fire senior-kampe aflyst – og 
det samme er de indbydelser til at tale i 
foreninger, som jeg skulle ”leve af”. 
Jeg ved godt, at regeringens hjælpepak-
ker ikke er beregnet på sådan nogen 
som mig, og sådan skal det også være – 
men pludselig faldt al beskæftigelse 
væk. 
 

Jeg er træt af den flagermus, jeg er træt 
af alle de restriktioner, der er blevet lagt 
ud over samfundet, men jeg erkender 
også, at langt det meste sandsynligvis 
er fornuftigt, og jeg er da også begyndt 
at gå med mundbind, når jeg færdes 
udenfor eget hjem. 
 

Når jeg ser tilbage på de ca. 60 kampe, 
jeg nåede i 2020, så slår det mig, hvor 
ekstremt disciplinerede, jeg synes, spil-
lerne og deres ledere er. 
 

Jeg tror ikke, jeg fik givet et eneste rødt 
kort i hele sæsonen, og naturligvis har 
jeg talt med store bogstaver, og mulig-
vis har jeg også set igennem fingre med 
lidt for meget, men generelt, så har jeg 
den dybeste respekt for det arbejde, 
som klubberne og de frivillige gør: Hvor 
har jeg mødt mange trænere, der har 
ageret superflot og med omtanke! 
Hvor har der været langt imellem, jeg 
har hørt den ”dumme kommentar” – 
både til mig som dommer, men også til 
den modstander, som det kunne være 
fristende at give en melding. 
 

Jeg ved ikke, om unionens disciplinær-
udvalg har registreret nogen nedgang i 
antallet af ”sager” – men jeg ved, at de i 
alt fald ikke er kommet i mine kampe. 
 

Mere ballade er der, når det kommer til 
en evigt-aktuelle VAR-diskussion, som 
de nye tekniske muligheder afføder: Jeg 
kan godt forstå frustrationerne, når et 
vigtigt mål annulleres, fordi en legems-
del er en centimer offside, men jeg kan 
også huske, hvordan det var før – og 
hvor forfærdelige mål, der trods to-tre 
meter offside, blev anerkendt. 
 

Det tager tid, vi venter, og vi venter, og 
også i Superligaen laves der VAR-fejl, 
men jeg synes trods alt, at vi i langt de 
fleste situationer kommer ud med den 
rigtige løsning – og sådan var det i alt 
fald ikke tidligere. 
 

Offside/ikke offside – det er fodboldens 
største diskussionspunkt, og jeg hørte 
en klog mand sige, at der var kun en-
ten/eller. 
 

- Det svarer til at være gravid – der kan 
ikke snakkes om at være mere eller 
mindre gravid, endsige mere eller min-
dre offside? 
 

Gravid eller offside – jeg tror det ender 
godt, og jeg tror også på, at 2021 sæso-
nen bliver bedre end jubilæumssæsonen 
2020. Alt andet vil ikke være til at bære. 
 

God jul/godt nytår – og forhåbentlig på 
gensyn i 2021! 


