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På skolebænken i klublokalet 

Flere ting i disse tider gør, at der 
skal samarbejdes mere på tværs af 

forskellige organisationer og institu-
tioner. Blandt andet var en del af 

den nye Folkeskolereform, at skolen 
skulle åbne sig noget mere for den 
omkringliggende omverden, og når 
nu DBU har sloganet ”En del af no-
get større” – ja, så er der efterhån-
den ingen undskyldning for at lade 
være. 

Men hvordan skal man så gøre det i 
praksis? I Brande kom samarbejdet i 
stand på ganske utraditionel vis – 
formand i Brande IF Michael Koch 
fortæller. 

- Vores store skole i byen blev sim-
pelthen nødt til at lukke overbygnin-
gen på grund af skimmelsvamp, der 
betød dårligt arbejdsklima for både 
elever og lærere, og så var gode råd 

pludselig dyre, kommer det altså fra 
den 38-årige formand. 

Brande er en by med cirka 7.200 
indbyggere, og branditterne – som 

beboerne i byen hedder – har 2 sko-
ler. Den ene går dog ”kun” til og 

med 6. årgang, så derfor er hele 
byens 7., 8. og 9. klasser samlet på 

Præstelundskolen, der selvsagt er en 
meget store skole – og det var altså 
den der blev ”ramt”. 

- Det lykkedes at finde andre løsnin-
ger for 7. og 9. årgang, men vi kun-

ne så hjælpe med at huse de cirka 
100 elever på 8. årgang, der sam-
men med omkring 12 lærere har 
holdt til i vores lokaler siden starten 
af februar, og planen er, at det nok 
varer ved rundt regnet 6 uger end-
nu, fortæller Michael Koch. 

Brande IF tilbyder ”kun” fodbold, så 
derfor har det været rart for klubben 
at hjælpe lokalområdet, siger Micha-
el Koch. – Det giver da nok også lidt 
goodwill, og hvis det hjælper til, at 

skolen kan klare udfordringerne, så 
er det en ideel situation. Vi kan må-
ske også blive lidt mere kendt i byen 
og området – om det giver flere 
medlemmer i første omgang er nok 

tvivlsomt, men det har bestemt hel-
ler ikke været hensigten med vores 

håndsrækning. 

Det kan også komme på tale, at der 
skal opstilles pavilloner på fodbold-
banen, som dermed også skal huse 
elever, og den 38-årige Brande IF-
Formand har også tilbudt, at klub-
ben kan hjælpe til med noget under-

støttende idræt – men indtil videre 
har skolen selv klaret den ”daglige 
drift”. 

Og som et lille kuriosum på det lidt 
utraditionelle samarbejde beretter 
Michael Koch på falderebet.  

– Dagen før det blev kendt, at sko-
len var angrebet af skimmelsvamp, 
havde vi generalforsamling i Brande 
IF, og her talte jeg/vi om vigtighe-
den i, at vi åbnede os noget mere op 

for lokalområdet, så det kom meget 
naturligt umiddelbart efter, slutter 
Koch med et smil på læben.  
 

                                      Anders L. Jakobsen 
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Hvis vi stillede det stærkeste mulige hold hver gang, så 

tror jeg, vi kunne klare os i serie 1 eller serie 2. 

Det siger Oleksandr Pryadko, som er det samlende ele-
ment omkring et rent ukrainsk hold, som p.t. spiller i 
DBU Jyllands serie 4 pulje 56. 

Her har holdet, der er nyoprykker fra serie 5, lagt sig 
på en delt 3. plads i en meget lige pulje 56 – men efter 
en hel suveræn optur gennem serie 6 og serie 5, så får 
holdet nu modstand – og de mange tocifrede sejre er 
også blevet fortid. 
 

- Vi er et hold af spillere, der helt typisk arbejder i lan-
bruget – og vi kommer fra et stort nordvestjyske områ-
de: Struer, Lemvig, Thisted – Salling, ind omkring Vi-

borg – og vi spiller efter ”rotationsprincippet”, siger 
Pryadko, der har været i Danmark i mange år, og som 
bor med kone og to døtre i Durup. 
 

- Her er Sallingsund FC, en ældre fusion mellem Durup 
og Glyngøre, blevet ukrainernes base – da klubben sag-
de ja til at indlemme de mange ukrainere. 

Det var SFCs ”grand old man” – Laust Christensen, der 
har været bindeled mellem klub og udlændingene, og 
Pryadko giver Christensen æren for, at tingene er forlø-
bet så godt, som tilfældet er. 

- Vi har brugt at træne hver fredag, men vi er en svær 
flok – på grund af arbejdstiderne og afstandene, så i 
turneringssæsonen, så er vi mest samlet om kampene. 
Vi har nogle rigtigt dygtige spillere, men fodbolden 
kommer jo i anden række. Vi samles for at spille, for at 

snakke, høre nyheder og for at holde kontakten, og få 
nye venner, siger Oleksandr Pryadko. 

Sallingsund International, som flokken kalder sig, har 
undervejs haft sine bataljer med dommerne, men for 

nyligt spillede truppen en kamp helt uden gule kort – 
og det var første gang, det er lykkedes. 

- Vi har haft et fint forår, og jeg tror også, det hænger 
sammen med, at dommerne ”bliver bedre”, når vi kom-
mer lidt opad i rækkerne. Og så er vi vel også ved at 
lære, hvad dommerne accepterer og grænserne går, 
siger han.¨ 

Oleksandr Pryadko trækker på en liste med ca. 30 spil-
lere, og han siger så småt nej-tak, når nye henvender 
sig og godt vil være med. 
 

- Hvis jeg siger ja til flere, så er det for sjældent, at folk 
kommer ud at spille, siger han. 
 

Når holdet spiller sine kampe, så er der oftest masser 
af koner og børn på sidelinjen, fordi de også bruger den 
sportslige begivenhed til at mødes. 

- Jeg ved ikke, hvornår vi støder hovedet i den sportsli-
ge mur, og vi er hele tiden oppe imod folks arbejde, 
arbejdstilladelser mv., så tingene kan hurtigt ændre sig 
– men her og nu fungerer vi – og har det godt i Salling-
sund FC.                                                           -tang 

Ukranierne har lavet ”lejr” i Sallingsund 

Sponsorpleje er ikke kun noget, man gør i store klub-
ber. I lille Kjeldbjerg UIF syd for Skive - med et enkelt 

hold rangeret i serie 6, har man været rundt hos lokale 
erhvervsdrivende - med hånden fremme, og det gav et 
pænt tilskud til klubbens drift. 
 

Omvendt har klubben gjort det til en tradition at gøre 
lidt til gengæld for sponsorerne, og det skete for nyligt i 
forbindelse med en hjemmekamp mod naboerne fra 
Vridsted. 
 

Øllene var kolde, grillen var tændt, og så var sponso-
rerne ellers budt til "topkamp" og gratis forplejning, og 

det tog 25-30 store og små imod. 
 

Oven i det fine traktement fik de også et godt nabo-
slag at se, der endte 1-1 - eneste minus var, at det 

små-dryppede under kampen. 
- Vores måde at sige "tak for hjælpen på", siger for-
mand Niels J. Lyngsøe.                                      -tang 

Også sponsorpleje i serie 6 

Gratis pigestævne for årgang 2009 og 2010 (U7 og U8) 
Region 2’s Pigegruppe arbejder for at fastholde og rekruttere flere Piger i børnerækkerne og i den forbindelse 
tilbydes klubberne at deltage i gratis pigestævner iU7 Piger og U8 Piger (årgang 2009 og 2010 samt yngre).  
 

Stævnerne afvikles hos lokale klubber lørdag 27. maj 2017 fra kl. 10.00 og lørdag 10. juni 2017 fra kl. 10.00. Tilmelding 

senest 14 dage før stævnet i Kluboffice eller besvarelse af mail, som er sendt til klubberne 27. april 2017.     -hp 
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Der har i efterhånden en del år – 
heldigvis – været meget fokus på 
fairplay i og omkring fodboldkampe-
ne i Danmark. Det er der bestemt 

stadigvæk, men fokusområderne 
flytter sig hele tiden, hvilket forman-
den for DBU Jyllands Fairplayudvalg 
Michael Koch også fortæller. Koch 
har udgangspunkt i Brande IF, og 
han har siddet med i udvalget i cirka 
10 år. 

- Der har været mange tiltag i de 
senere år, og for eksempel er det nu 

en helt naturlig del af en fodbold-
kamp, at alle spillere + dommeren 
hilser på hinanden før kampstart. 

Derudover er der fairplayanfører-
bind, og generelt er der mange gode 
områder, der er blevet implemente-
ret, når der spilles fodboldkampe. 
Men nu skriver vi 2017, og det bety-
der også, at der er andre udfordrin-
ger, som vi må forholde os til, kom-

mer det altså fra Michael Koch. 

Sidste forår sendte DBU kampagnen 
”Husk respekten – også uden for 

banen” af sted, og i kølvandet på 
den har Fairplayudvalget under DBU 
Jylland noteret sig, at der sker ting 
og sager – specielt vedrørende de 

sociale medier. 

- Vi arbejder på at lave et regelsæt, 

som klublederne kan bruge. Det kan 
ofte være lettere for vedkommende 
at henvise til et DBU Jylland-
regelsæt frem for noget, man selv 
skal ”trylle” frem, så på den led kan 
sådan et regelsæt være en gavnlig 
håndsrækning til de frivillige ledere 

rundt omkring. Vi må konstatere, at 
omgangstonen på blandt andet Fa-
cebook til tider kan være meget 

hård, og kan man for eksempel bru-

ge Facebook til at fortælle et med-
lem, at han/hun ikke længere er 
velkommen i klubben – det mener vi 
ikke, man kan, lyder det fra Michael 

Koch, mens han fortsætter. 

- Det er vigtigt at have fokus på, 
hvem der er administrator + afsen-
der/modtager, og derudover kan det 
være meget klogt, hvis et bestyrel-

sesmedlem er involveret omkring 
siden. Det kan godt lyde lidt hårdt, 
men i en del sammenhænge virker 
det til, at folk føler, de har ytrings-

pligt på Facebook i stedet for at 
holde fast i vores ytringsfrihed. Vi 
savner lidt de gode og positive me-

ningsdannere i forhold til Facebook – 
og som sagt – hvis vi med et regel-
sæt kan være behjælpelig i forhold 
til klubledernes håndtering af de 
sociale medier, ja så vil vi gerne det, 
kommer det afslutningsvis fra Mi-
chael Koch.  

                         Anders L. Jakobsen 

Må vi be’ om Fairplay på Facebook 

Nu er det tid for Regions 2’s populære sommercups 
med fodboldkampe og efterfølgende oplevelser i 
enten Jyllands Park Zoo (søndag 18. juni) eller 
Jesperhus (søndag 11. juni).  
 

Læs meget mere om tilmelding og priser på 
www.dbujylland.dk/region2. 
 

Invitationer er sendt til alle regionens klubber pr. 
mail den 4. maj 2017.                                       
                                                                     -hp 

Sommercups 2017:  

Vælg Jyllands Park Zoo eller Jesperhus  

Jyske 3-bold i Mejrup søndag 21. maj 
Du kan stadig nå at tilmelde dine hold til forårets 
Jyske 3-bold stævne i Region 2 i Mejrup søndag den 
21. maj. Fristen er 15. maj.  
 

Et storstævne er kampe på 8 minutter på 13 små 
baner med bander. Der er 3 spillere fra hvert hold 

på banen ad gangen. Man tæller ikke mål. Alle er 

vindere og derfor sluttes stævnerne af med en me-
dalje til alle.  
 

Der er masser af underholdning for hele familien 
rundt omkring i 3-bold byen. Så tag gerne forældre 
og søskende med til en hyggelig dag.  
 

Det er GRATIS at deltage. Læs mere på 
www.dbujylland.dk/region 2. Søndag 10. september 
er der Jyske 3-bold stævne i Viborg Nørremarken.                     
                            -hp 
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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: 

Nej til forurening og tak for kamp 
Sig nej til forurening 
Fodbold og forurening begynder begge 
med F – men ellers er der jo ikke mange 

lighedspunkter….vel? 
 

Og dog – når jeg nu her i foråret har 

taget fat på den ny turnering, så kan jeg 
se i hvilke klubber, man havde opryk-
ninger i efteråret! Og det er ikke engang 

løgn… 
  

Årsagen er, at det er blevet smart at 
medbringe såkaldte konfettirør – inspi-
reret af det ”guldregn” der laves, når 
nationale mestre er fundet, eller Cham-
pions League er afgjort. 
 

Nu skal der også være konfetti, når se-
rie 6-pulje er vundet – det er sølvpapir-

strimler, der ”skydes af”, og det ser da 
festligt ud i det sekund, det foregår – og 
så er det ellers op til naturen de næste 
100 år at få omsat forureningen. 

De små stykker sølvpapir ligger i græs-
set, de ligger i hegn og hæk, det flyver i 
vinden – og det er millioner af stykker, 
der er tale om. 
 

Når jeg har spurgt er holdningen: - Nåh, 
men det forsvinder vel? Nej, det gør det 
ikke – i alt fald går der mange, mange 
år – og jeg er blevet så gammel, at jeg 
har det skidt med den slags: Naturen 
indeholder det affald, vi selv smider. 

Ønsker vi at ”leve på en losseplads”. 

Kig rundt i de hegn, der omgiver fod-
boldbaner – og anlæg, og det ligger der: 
Cigaretpakker, ølkapsler, cigaretskod, 
ispapir, klisterbånd i plast til at holde 

strømper oppe, skruelåg fra vandflasker 

 – og alt muligt andet, der burde være i 

skraldespanden.  
 

Det er pinagtigt – og skal lokale baner 

nu til alle sammen at have sølvpapir i 
bunden, fordi det ser flot ud på tv på 
lukkede stadions, hvor der kommer folk 
med store støvsugere rundt efterfølgen-
de. 
 

Det gør det ikke på 99 pct. af alle andre 
anlæg – og min opfordring skal være, at 
ansvarlige klubfolk/stadionansvarlige 
siger et klart og tydeligt ”nej-tak” til 
konfettirør”, som jeg mener, burde være 

forbudt.  
 

På min lille private vej i Skive, samler 

jeg her 1. maj, stadig konfetti/sølvpapir 
op, som mine naboer fyrede af nytårsaf-
ten – og nej, det ”forsvinder ikke af sig 
selv”. 
 

Tak for kamp 
Og så er det i øvrigt sjovt at se, hvordan 
det ”nedefra” breder sig, at når en fod-
boldkamp er færdig, så etablerer man to 

rækker – og siger ”tak for kamp” – på 
bedste håndboldmaner, helt uden dom-
merens opfordring.  
 

For få år siden blev det besluttet at hol-
dene skulle hilse på hinanden i optak-

ten, og det gav ingen problemer i ung-
domsrækkerne, mens seniorer og navn-
lig oldboys knurrede lidt i starten. 
 

Nu er det ved at være indarbejdet- men 
lur’ mig – om kort tid er det også helt 
naturligt, at man efter overståede stra-
badser hilser af i to lange rækker, der 

passerer forbi hinanden – og det helt 
uden ”lovgivning” på området. 

Mønsted IF’s mangeårige medlem, træner 

og holdleder Børge “Siwert” Jensen døde i 
april måned 2016. Efterfølgende kom det 
frem, at han havde testamenteret en halv 

million kroner til Mønsted IF. 

Før lokalopgøret mellem Mønsted og Spar-
kær den 21. april holdt MIF-formand Jane 
Engberg Krogh en kort tale, hvor hun fortal-
te om Børge Jensens virke i Mønsted IF og 

indviede således officielt Børge “Siwert” 
Park, som nu er navnet på idrætsområdet. 


