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Hvem var det, der vandt i dag... 

Snart gjalder det kendte råb i om-
klædningsrummene hos serieklub-
berne. Det være sig i idrætshaller, 
skoler og egne klubhuse, hvor klub-

berne har til huse. 

Det betyder så også tid til 3. halv-
leg, og enten man har vundet eller 
tabt, så er traditionen de flest ste-
der, at sejren eller nederlaget skal 

skylles med en øl eller to. 

Men hvor kommer øllene lige fra? Er 
de købt i hallen eller i hjemmehol-
dets kantine? Eller er det en ramme 
Slots Pilsner, der er medbragt under 
armen? 

De spørgsmål blev rejst af halin-
spektør i Østfjendshallen i Mønsted, 
Frank Mikkelsen, da fodboldklubber-

ne var samlet til det årlige kommu-
nemøde i Viborg Kommune i efter-

året. Spørgsmålet kom så sent på 
mødet, så der ikke rigtig blev en 
snak om det. Men vi lovede at tage 
det op her i Fodbold Nyt. 

Er det rimeligt, at gæstende hold 

”slæber” øl med ind i omklædnings-
rummene? Frank Mikkelsen har en 
klar holdning hertil: 

- Hvor der er åbent i hallens cafete-
ria eller i hjemmeholdets klubhus, er 
det ikke i orden. I cafeterier er der 
påsat lønnet personale, og i klubhu-

sene er der frivillige, der bruger tid 
og kræfter på at skaffe penge til 

klubben. 

Han har så til gengæld også selv 
oplevet at komme ud til kampe, 

hvor det ikke har været muligt at 
købe en øl efter kampen, og så har 
han forståelse for, at gæsterne næ-
ste gang måske selv garderer sig. 

- Ja, så åbner arrangørklubben jo 
selv lidt for det, for alle, der har spil-

let fodbold, ved jo, at det sociale i 3. 
halvleg for det meste foregår i om-
klædningsrummet. 

Peder B. Pedersen er mangeårig for-
mand i Mammen IF med eget klub-

hus og kantine, og han kender også 
til problemet: 

- Jeg vil sige, at vi da også kender til 
problemet i Mammen. Det er dog 
langt fra spillere fra alle klubber, der 

selv sørger for forsyningerne. Sker 
det, og vi ser det, gør vi venligt op-
mærksom på, om de ikke vil købe 

deres øl i vores kantine. Ellers beder 
vi dem tage dem med i bilen igen, 
fortæller Peder B. Pedersen. 

Han tror ikke, at det er en bevidst 
holdning fra de gæstende klubber og 

erkender, at det kan være svært for 
en klub at styre, hvordan holdene 
agerer til udekampene. Han har op-
levet, at hans egne spillere bemær-

ker, hvad udeholdene gør. 

- Hvis de ser, at udeholdet bringer øl 
ind, så kan de godt finde på ”at tage 
revanche”, næste gang de besøger 
den samme klub, men det bedste vil 
jo være, at vi støtter hinanden til 

gavn for alle klubber, der prøver at 
tjene lidt penge på kantinen, siger 
Mammen-formanden. 

Han synes i øvrigt, at det er fint, at 
der med denne artikel bliver sat fo-

kus på problemet og håber, at det 
kan give anledning til drøftelser 
rundt i regionens fodboldklubber. 

Hvad tænker I? 
                                               -hp 

Øllene her på billedet er helt legale. Det 
er Skals FF, der får vinderøl efter sejren i 
Fjends Cup i 2011. Foto: fjendscup.dk 
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Spjald IF: 

Årets fodboldklub i Region 2 
Af Anders L. Jakobsen 

FodboldNyt er i sin jagt på den gode 
klubhistorie denne gang taget et 

smut til Spjald for at portrættere 
den lokale klub Spjald IF. Rent geo-
grafisk befinder vi os i Vestjylland, 
og af nærmeste ”storbyer” kan næv-
nes Videbæk, der ligger 10 kilometer 
sydøst for Spjald, mens Ringkøbing 

findes 20 kilometer sydvest for by-
en. Spjald huser cirka 1.300 indbyg-

gere, og det er den 37-årige Michael 
Hansen (MH), som FodboldNyt snak-
ker med. 

 

 

 

 

 

 

 
Efter interviewet blev Spjald IF på 

årsmødet i Aulum kåret som Årets 
Fodboldklub i Region 2. Foto: Sidsel 
Reitz Krarup. 
 

MH startede op med ”kasketter” i 
klubben allerede som 18-årig, og 
har stort set været i gang lige siden. 

Det er blandt andet blevet til perio-
der som kasserer, formand samt 
sæde i både seniorudvalget samt 
børne- og ungdomsudvalget. Derud-
over er det blevet til omkring 300 
kampe på byens 1. hold, men på 

grund af større og større arbejds-

pres, så bliver tiden mere knap. Dog 
er den 37-årige Spjald-mand stadig 
aktiv omkring klubben, og det bliver 
da også engang i mellem til en op-
træden på klubbens 2. hold eller 
Oldboys-mandskabet. 

Faktuelle tal 
Spjald IF er en enstrenget forening, 
hvor der kun spilles fodbold. MH me-
ner, at den konstruktion så dagens 
lys i slutningen af 1980’erne/starten 
af 1990’erne, og de andre idræts-

grene i byen er samlet under navnet 
”Spjald Fritid” – Michael Hansen for-
tæller. 

-Jeg tror ikke, det er forkert at sige, 
at Spjald er en rigtig fodboldby. Der 

bliver bestemt også dyrket andre 
sportsgrene i byen, men vi har i 
mange år stået meget stærkt i for-
hold til medlemsskaren og aktivi-
tetsniveauet, og jeg vil også mene, 
at vi generelt har styr på at finde 

frivillige nok, kommer det altså fra 
MH. 

Alt i alt vurderer Michael Hansen, at 

der er knap 500 medlemmer i sving 
i Spjald IF, og her tegner børne- og 
ungdomsfodbolden sig for omkring 
350 aktive. Den lidt specielle historie 
går på, at cirka 55% af dem er pige-
spillere, så dermed skiller klubben 

sig lidt ud i forhold til andre. 

Seniorsiden 

I forhold til byens ret beskedne ind-
byggertal, så har Spjald IF i hele 
2016 været repræsenteret på højt 
niveau i Jyllandsserien, hvor holdet 

ydermere har spillet flot med. Spjald 
startede 2015 i serie 2, og sidste år 
gav altså to oprykninger, så klubben 
dermed startede 2016 ud på Jyl-
landsserieniveau. Foråret gav en flot 
4. plads med 23 point i 14 kampe, 

men holdet har været mere udfor-
dret her i efteråret, hvor Spjald var 
med i en til tider uhyre tæt kreds. 

Således endte det desværre med 
nedrykning til serie 1 for Spjald, der 
sluttede på 8. og dermed sidsteplad-
sen – men med 3 sejre, 5 uafgjorte 

og 6 nederlag, hvilket betød 14 po-
int i 14 kampe, og målscoreren hed 
absolut fornuftige 30-32. 

Og selvom det sluttede med nedryk-
ning, så er Spjald stadig med på 

højt serieniveau, og der kan være 
flere forskellige forklaringer på den 
flotte placering, mener Michael Han-
sen. 

-Der er en stor vinderkultur omkring 
vores seniorhold, hvor vi er så heldi-

ge at have en stamme på 5-7 spille-
re, der kommer fra byen. Som alle 
andre vil vi naturligvis gerne spille 
så højt som muligt, og vi har tidlige-
re været på besøg i Danmarksseri-
en, fortæller MH, der kan berette, at 

det er den tidligere Superliga-
bomber – ”Farlige” Frank Kristensen 
– der er spillende træner for holdet. 

Ramsing Cup 
Man kan naturligvis heller ikke lave 

et klubportræt på Spjald IF uden at 

snakken falder på Ramsing Cup. 

-Jeg mener, at stævnet startede for 
cirka 34 år siden, og i sin tid starte-
de det som et seniorstævne, hvor 
fokus var på at få de forskellige del-

tagende hold klar til efterårssæso-
nen. Det døde dog ud efter nogle år, 
men for omkring 20 år siden blev 
det så genoplivet som et stævne for 

børne- og ungdomshold, hvor vores 
primære målgruppe er B og C- hold, 
kommer det fra Michael Hansen, 
mens han fortsætter. 

-Stævnet er vokset kolossalt de se-
nere år, og dette års udgave var ved 
at sprænge alle rammer. Således 
var der hele 270 hold tilmeldt, og så 
må vi nok sige, at buen er ved at 

være spændt. Vi har nemlig en klar 
strategi om, at der skal være nær-

hed omkring stævnet – altså det 
skal afholdes i Spjald. Det er klart, 
at vi bliver udfordret på pladsen, når 
vi samtidig har massiv opbakning til 
holdene, hvor en 10.000 m2 stor 

campingplads sørger for indlogerin-
gen for familiemedlemmerne. Vores 
indbyggertal på de cirka 1.300 blev 
måske 5-doblet den her sommer, så 
det er en årlig stor begivenhed for 
byen og lokalområdet, lyder det fra 
MH. 

Spjald-klubmanden kan også fortæl-

le, at Ramsing Cup naturligvis giver 
et godt afkast til Spjald IF, men der 
falder bestemt også af til byens an-
dre foreninger, der er gode til at fin-

de frivillige, som der i sagens natur 
skal findes en del af for at få afviklet 
stævnet. 

-Jeg vil tro, at alt i alt var der denne 
sommer rundt regnet 500 frivillige i 

sving, og stævnet er jo også noget 
som det lokale erhvervsliv nyder 
godt af i form af mangedoblet om-
sætning i de dage, siger Michael 

Hansen. 

Fremtiden i Spjald IF 

På falderebet er det tid til at kigge 
lidt i krystalkuglen for den 37-årige 
fodboldmand. 

-Jeg synes bestemt, vores fremtid 

ser lys og fornuftig ud. Vores by har 

en passende størrelse i forhold til 

sammenhold og engagement –  

hverken for lille eller for stor. Det 

hænger godt sammen i Spjald IF, 

men det er klart, at vi kan blive ud-

fordret på de små årgange, hvilket 

jo er en udfordring stort set alle ste-

der og bestemt også i Vestjylland. Vi 

er en klub, hvor der skal være plads 

til alle, og det kan godt blive aktuelt, 

at nogle årgange undervejs skal 

hjælpe hinanden, kommer det af-

slutningsvis fra Michael Hansen. 
 

Klubportrættet er lavet i oktober 

2016 men gemt til denne udgave. 
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Mit første møde med Aage Eltons 

Regionsformand Johanne Louise 
Berg har sendt dette indlæg: 
 

Mandag morgen, tågen lå tæt over 
Vestjylland og jeg sad i bilen på vej 
til et møde i Sparkær Idrætsfor-

ening, som jeg havde glædet mig til 
i lang tid. Egentlig et møde jeg hav-
de haft lyst til siden jeg første gang 
hørte om Aage Eltons og den pris 
han havde indstiftet, da jeg blev 
medlem af Regionsbestyrelsen i 
2009. Dengang var det HP Johan-

sen, der varetog besøget hvert år 
hos Aage Eltons. Noget han havde 
gjort på eget initiativ i sin tid og så 

var det bare blevet sådan.  

Først da HP Johansen stoppede i 

Regionsbestyrelsen, fik jeg taget 
mod til mig og spurgt, om det var 
muligt, at jeg kunne få lov at delta-
ge på det årlige møde hos Aage El-
tons. For HP var det helt naturligt, at 
spørge Aage, og han fik et positivt 
svar. Grundet lidt udfordringer med 

helbredet havde Aage været nødt til 
at aflyse et par gange, men nu var 
dagen så heldigvis kommet, hvor vi 
havde fået alt til at gå op i en højere 

enhed. I mellemtiden var Aage flyt-
tet til Friplejehjemmet Nordstjernen 
i Sparkær 

Undervejs sneg der sig lidt nervøsi-
tet ind. Hvordan ville mødet forløbe, 
og hvordan ville en ældre herre 
egentlig se på det faktum, at jeg var 
kvindelig formand for en regionsbe-

styrelse i en organisation, som først 
fik kvindefodbold på programmet i 
1974. 

Alle mine tanker og bekymringer 
blev gjort til skamme i det øjeblik, 

Aage Eltons ankom til klubhuset. 
Her vil jeg lige sige han ankom på 

imponerende vis. Han kom cyklende 
på en 2-personers cykel sammen 
med HP’s kone Karen og gik, med 
hjælp fra en støttende arm, selv ind 
i klubhuset. Her skal lige indføjes, at 
Aage Eltons er en ældre herre på 95 
år. Han lyste op i et smil, da HP og 

jeg kom ud og tog imod ham og han 
havde glædet sig til mødet lige så 
meget som jeg. 

Aage er en fantastisk historiefortæl-
ler, både historier fra sit civile ar-
bejdsliv og historier fra en fantastisk 
tid i idrættens og fodboldens verden. 
Jeg vil ikke genfortælle de historier 

jeg fik glæde af, da jeg ved, at han 
på et tidspunkt får udgivet sine erin-
dringer, manuskriptet ligger klar, så 
kan I alle selv købe et eksemplar. I 
vil ikke blive skuffet. 

Prisen som Aage indstiftede tilbage i 

1983, Aage Eltons Initiativpris, er 
indstiftet af et helt igennem godt, 
engageret og fuldstændig uselvisk 
hjerte. Jeg er så totalt imponeret og 

ydmyg. Her har vi fået mulighed for, 
at glæde en initiativrig, engageret 

og frivillig leder i Region 2. Fuld-
stændig uafhængig af klubbens stør-

relse og placering, blot man bræn-
der for og ønsker at fremme fodbol-
den for vores børn og unge. Det er 
da prisværdigt. 

Tiden fløj desværre af sted, det gør 

den jo i godt og hyggeligt selskab, 
og Aage var nødt til at være tilbage 
på Friplejehjemmet Nordstjernen til 
middag, da menuen var stegt flæsk 
med persillesovs og hvem, med al 
ære og respekt, vil gå glip af sådan 

et måltid. Jeg er dybt taknemlig for, 

at jeg fik mulighed for at møde Aa-
ge, og jeg håber ikke, at det bliver 
vort sidste møde i Sparkær. Tusind 
tak også til HP og Karen for deres 
hjælp til, at det til sidst lykkedes at 
få det arrangeret. 

Til sidst vil jeg gerne opfordre alle 

klubber i Region 2 til at huske de 

fantastisk, utrættelige, initiativrige, 

engagerede og glade frivillige, I har. 

Søg Aage Eltons Initiativpris. I glæ-

der ikke kun en af jeres frivillige for 

en fantastisk indsats, I glæder også 

et helt fantastisk og varmhjertet 

menneske, som har indstiftet prisen, 

Aage Eltons. 

Aage Eltons var Region 2’s første for-

mand fra 1976-1983. Han var med i 

JBU’s bestyrelse fra 1975 til 1984. Han 

skænkede i 2007 JBU 50.000 kr. til ud-

deling sammen med initiativpokalen for-

delt på 10 portioner. 
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Indlæg 
De enkelte artikler behøver 

ikke nødvendigvis at være 
sammenfattende med DBU 
Jylland Region 2`s opfattel-
se og holdning. 

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: 

Enggaard mangler tre 
kampe - jeg fortsætter 
Nu er det ved at være alvor. Jeg sidder 
og skriver dette indlæg fredag 3. febru-
ar, og i morgen lørdag, skal jeg have 
den første 2017-kamp. 
 

Jeg glæder mig – glæder mig til motio-

nen, til udfordringen med at få kampen 
afviklet på en rimelig måde for alle par-
ter, at hilse på klubfolkene, på spillerne, 
jo, det bliver godt, og ved nærmere ef-
tertanke må det blive min ”jubilæums-
sæson” – i alt fald er det meget snart 30 
år siden, jeg dømte min første kamp. 
 

Det skete den 4. april 1988 – kampen 
foregik i lilleput B, og deltagerne var 

Højslev IF mod Østsalling – og det slag 
endte 4-2. Jeg fik alt inklusive 88 kr. for 
indsatsen, og afdøde Henning Johanne-

sen var ”onkel” for urutinerede Ole, som 
dengang var 32 år. 
 

Tænk at de knægte fra dengang snart 
kan være bedstefædre…. 
 

I mellemtiden er det blevet til knap 
2800 yderligere kampe – og torsdag 

aften var vi til obligatorisk teoriaften, så 
vi er ”klædt på” til den ny sæson. 
 

Her traf jeg min mangeårige ven og kol-
lega, Morten Enggaard, dommer fra Ski-
ve – og jeg indledte jo med at spørge 

ham, om han er trimmet til en ny spæn-
dende sæson. 
 

Morten trak lidt på svaret – og endte vel 
i et nej: - Jeg mangler tre kampe i at 
have dømt 1000 kampe – og jeg har 

besluttet lige at nappe de tre – men så 
vil jeg heller ikke mere, sagde han. 
 

Det var jeg da ked af at høre – som jeg 

fornemmer det, så er der brug for hver 
eneste dommer, og Morten er, og har 
altid været en god en af slagsen. 
 

Han er den type dommer, som jeg godt 

kan lide: Får afviklet kampene i fred og 

ro – kører ikke situationerne op, men 
kører dem tværtimod ”ned”, et afvæb-
nende smil er bedre end en aggressiv 
holdning – og han har ellers haft sine 
”krige” undervejs, men er sluppet let om 
ved 995 af sine 1000 kampe, hvis jeg 
skal gætte. 
 

Nå – et godt ”otium” til Morten, som i 
det civile er politimand, og dermed nok 

har noget om konflikt-håndtering med i 
rygsækken. 
 

Selv skal jeg åbne med et par ungdoms-
kampe på kunstgræs i Viborg. Jeg er 
ved at være ”tilbage”, hvor det hele be-
gyndte for 30 år siden – og det er fint at 
få lov at åbne med nogle lidt lette kam-
pe. Rent teorimæssigt var der nok at 

forholde sig til. 
 

Instruktør Jørgen Baunbæk snakkede 
om noget, der lignede 100 justerin-
ger/ændringer i fodboldloven, og en 
varsling om, at til næste år kommer der 
”kun 80”. 
 

Vi må håbe, at det hele ikke bliver så 
indviklet, at ingen kan finde ud af spor-
ten mere. 
 

Fodboldens styrke er i mine øjne netop, 
at man har et forståeligt og ens regel-

sæt world-wide, og der er meget at risi-
kere ved hele tiden at pille ved det fun-
dament. 

Guld til KE fra Skjern 
Knud Erik Kristensen (KE) forlod ved års-
mødet regionsbestyrelsen i Region 2. Der 
var blomster og tak for en mangeårig ind-
sats fra formand Johanne Louise Berg, og 

der kunne også have været overrækkelse 
af DBU Jyllands Guldnål. 

Det blev dog udsat til at ske i hjemlige 
rammer ved Skjern GF’s 100 års jubilæ-
umsreception den 12. december. TILLYK-

KE med hæderen til KE.                     -hp Foto: Sidsel Reitz Krarup 


