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”Der er en stor glæde på vores hold” 

Overskriften er et citat af en U19-
spiller fra IF Lyseng. Det blev af Mor-
ten Bruun betegnet som ”den bedste 
melding, jeg har fået”, da den tidligere 
landsholdsspiller og superligatræner 
m.m. mandag den 6. november i for-

bindelse med U16 landskampen i Skive 
fortalte fodboldfolk fra Skive Kommu-
ne om sit anderledes trænerarbejde 
med IF Lyseng’s U19-hold. 

Glæden er helt afgørende 
For det er netop glæden ved fodbold-
spillet, som Morten Bruun og hans for-
ældretrænerkollegaer gerne vil fremel-
ske med deres nytænkende tilgang til 
at træne teenagere. Fodbold for den 

aldersgruppe er iflg. Morten Bruun 
meget andet end elitemiljø og resulta-
ter. Det gennemsyrede en times inspi-
rerende snak fra manden, der kun 
kom til side 1 i den power point præ-
sentation, han smed op på lærredet. 
Resten kom fra hans mund, og det er 
alt andet lige også mere interessant! 

Målrettet mangel på målrettethed 

Og han havde noget at have budska-
bet i. For han og hans trænerkolleger 
førte deres tanker om ”Målrettet man-
gel på målrettethed” til handling med 
IF Lysengs U17 og U19 fra sommer 
2011 til sommer 2014, og det sker 
igen her i 2017 for U14. Og med hele 
4 hold i en U19 årgang må man sige, 
at det overordnede mål om at blive 
mange spillere, og at teenagerne fort-
sætter med fodboldspillet, blev indfri-
et. 

Hvad er det så, at Morten Bruun og 
hans trænerkolleger gør anderledes? 
Ja, set og hørt fra min stol handler det 

først og fremmest om en tilgang til 
både træning og kampe på de unges 
præmisser. 

Vi skal som trænere følge med dem, 

for deres interesse for fodbold falder i 
den alder, hvor de får andet at tænke 
på i livet. De går fra at være små 
drenge til at blive unge mænd, hvor de 
på flere områder bliver presset med 
skole, erhvervsarbejde, og kærester, 
fester m.m. fylder jo også, konstaterer 
Morten Bruun. 

På de unges præmisser 

Det tages der hensyn til hos trænerne 
i IF Lyseng. Her er holdningen, at fod-
bold skal være et frirum og skal foregå 
i en atmosfære af lethed, som gør at 
de unge fortsætter med fodbold. Den 
holdning passer ikke til de elitemiljøer, 
som man ser i mange fodboldklubber i 
teenageårgangene, men det anfægter 
ikke Morten Bruun. 

- Jeg har ikke noget imod eliteklubber-

ne, og jeg har selv haft gode oplevel-
ser i det miljø som ung, men det er jo 
de færreste, der skal den vej, og de 
rigtige dygtige spillere sender vi gerne 
til AGF, for at de kan udvikle sig der. 

Nu er det heller ikke sådan, at alle på 
IF Lysengs U19 årgang var lige gode, 
der var både hold i mesterrækken, A– 
og B-hold, men ALLE trænede samti-

dig, så årgangen var en samlet enhed, 
og kammerater skulle kunne følges ad 
til træning, selv om man spillede på 
forskellige hold. 

Træning er ikke det væsentligste 
I øvrigt mener Morten Bruun (sikkert i 
modsætning til mange dygtige uddan-

nede trænere), at træning og trænin-
gens indhold ikke er det væsentligste 
for disse spillere. De skal ikke skræm-
mes væk af uoverskuelige træningssy-
stemer, og som eksempel trænes der 
aldrig dødbolde, for det er jo kun inte-

ressant for ganske få. 

- Det er meget vigtigere, at de spiller 
meget, for de elsker at spille. Og gode 
rammer er væsentligt. Er de forkæle-
de? Ja, men vi er nødt til at komme 
dem i møde med det, de vil have og 
ikke tænke på vores egen ungdomstid, 
hvor vi gjorde alt for at komme til fod-
bold, lyder budskabet fra Morten 
Bruun.  

Rikke Østergaard fra Ørslevkloster IF 
lyttede med og blev inspireret: 

”Fantastisk inspirerende foredrag, der i 

den grad efterlod mange ideer og tan-

ker til refleksion. Yesss følelsen opstod 

i mit gamle fodbold-hjerte. Morten 

Bruun fik mig til at tro på, at vi kan 

fastholde vores U19/unge seniorspille-

re, hvis vi altså TØR afprøve nogle af 

Mortens ideer. Hvor var det befriende, 

da Morten sagde, ”det handler om at 

skabe glæde”, ”glæde sig til at komme 

til træning”, ”glæde sig til at komme til 

kamp”, ”glæden ved et godt kamme-

ratskab”. Med stor varme og begej-

string fortalte han om at ”komme de 

unge i møde”. Lytte, forstå og skabe et 

frirum med ”lethed”, for de har ofte 

mange svære ting i deres liv. Glæder 

mig til forårssæsonen 2018. Den skal 

fyldes med fodbold-glæde.”          

                                                   -hp 
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Niels Kjærgaard Eskildsen er ikke 

den, der ”løber af pladsen.  
 

Han gik ind i arbejdet i Tim GIF, da 
en af sønnerne var juniorspiller. Nu 
er sønnen for længst en voksen 

mand (og selv holdleder omkring 
klubbens serie 4-hold) – og far Niels 
på 67 har selv været kridtemand og 
kampfordeler i 35 år. 
 

- Melder der sig en afløser omkring 
kampfordelingen, så ville jeg godt 
slippe det – men jeg fortsætter som 
kridte-mand, siger Kjærgaard, der 

dog samtidigt glæder sig over, at 

det netop ikke længere er kridt, men 
derimod maling, der bliver brugt på 
banerne. 
 

- Havde det været kalk, så havde 
jeg ”sagt op”, siger han med et smil: 
Kridt/kalk, der støver, er med ga-
ranti ikke det sundeste for helbre-

det, og jeg er flere gang kommet 

hjem og har hostet mere end godt 

er, siger han. 
 

Niels Kjærgaard Eskildsen har haft 
størstedelen af sit arbejdsliv på Tim 
Maskinfabrik, hvor stort set hele før-

steholdet for 30 år siden arbejdede. 
Siden blev fabrikken nedlagt – og 
han fulgte med de nye ejere, indtil 
han stoppede på arbejdsmarkedet 
som 62-år. 

- At komme i klubben, hilse på alle 
medlemmer, som jeg nu har kendt i 
flere generationer. De knægte, der 
var små, da jeg begyndte, de kom-

mer jo nu som fædre – det kan jeg 
godt lide, siger 67-årige Kjærgaard, 
der også slår fast, at det er de uden-

dørs aktiviteter, der trækker. 
 

- Det er en sjælden dag, jeg ikke 
cykler mindst 10 km – jeg skal ud, 
og så kan jeg jo ligeså godt gå og 
gøre lidt gavn, mener han. 
 

Jeg kan huske, at dengang jeg be-

gyndte at kridte baner op, da tænk-
te jeg, at det var et dejligt job at 
have, når man engang blev pensio-

nist. Nu ”er jeg der”, og jeg har fak-
tisk samme fornemmelse, siger han. 
 

- Der er én, der har overtaget 
kampfordelingen omkring vore ung-
domshold, og melder der sig en til at 
tage seniorerne, så slipper jeg det 
gerne – men jeg ”smider” det ikke, 
slår han fast. 
 

Niels Kjærgaard Eskildsen er for 
længst blevet hædret med DBU Jyl-

lands sølvnål – og han blev for et 
par år siden også hædret af Ringkø-
bing Landbobank, som ved hvert 
årsmøde præmiere folk, der lever op 
til titlen som en ”gæv vestjyde”. 

 

tang 

De får klubben til at fungere 
FodboldNyt Region 2 vil i de kommende numre sætte fokus på de klubfolk, der i det daglige går og 
sørger for, at tingene fungerer, således at andre kan nyde deres fritidsinteresse. Den første har vi 
fundet i Tim GIF, 67-årige Niels Kjærgaard Eskildsen. Kender du en i din klub, så give os et praj: 

Godt kalk er blevet til maling…. 
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Fantastisk fodboldevent for piger 

Onsdag den 4. oktober 2017 afholdt 
Lemvig GF en gratis fodboldevent 
for alle fodboldglade piger i Lemvig 
Kommune med tidligere landsholds-

spiller og nuværende assistenttræ-
ner for kvindelandsholdet, Katrine 
Pedersen. 

Med Rico Abildtrup Ruby fra Lemvig 
GF i spidsen var alle fodboldglade 

piger i Lemvig Kommune fra U10 - 
U15 blevet inviteret til fodboldevent 
på Lemvig Stadion. På trods af vej-
ret valgte ikke mindre end 129 piger 
at tage turen til Lemvig for at være 
med.  

Eftermiddagen startede med træning 
for U10 - U12 piger med Katrine 
som cheftræner og de trænere, der 

var med pigerne som assistenttræ-
nere.  

Seancen var delt op i 4 stationer, så 

pigerne fik mest muligt ud af træ-
ningen. I de tre årgange deltog 72 
piger. Efter træning var der spisning 

i klubhuset og derefter indlæg fra 
Katrine og efterfølgende spørgsmål. 
Det sluttede af med en personlig 

gave til alle deltagerne, sponsoreret 
af 2 lokale banker. 

Derefter ankom 57 piger i alders-
gruppen U13 - U15. De startede li-
geledes med træning på 4 stationer 
og efterfølgende spisning i klubhu-

set.  

Efter spisning fortalte Katrine Peder-
sen om sit spændende liv med fod-

bold, både i Danmark, udlandet og 
på Landsholdet. Med sine 210 lands-
holdskampe, er hun den fodboldspil-
ler der har spillet flest landskampe 

for Danmark. 

Aftenen sluttede af med autograf-

skrivning og mulighed for at blive 
fotograferet med Katrine Pedersen. 
Der var også en personlig gave til de 

ældste piger inden de tog hjem. En 
stor fodboldoplevelse rigere med en 
utrolig motiverende og inspirerende 
Katrine Pedersen. 

Et fantastisk initiativ for pigefodbol-

den i Lemvig Kommune. 

Johanne Louise Berg 

Fodboldudvikling i Skive Kommune 
 

 

 

 
 

I forbindelse med U16 landskampen 
i Skive den 6. november var fod-

boldklubberne i Skive Kommune in-
viteret til at se kampen og efterføl-

gende deltage i en debat om den 
partnerskabsaftale som Skive Kom-
mune har indgået med DBU Jylland.  
For at lede debatten hen på udvik-
ling, nye tanker og det gode fod-

boldmiljø, startede debatten med et 
indlæg af Morten Bruun (side 1).  
 

Partnerskabsaftalen giver fodbold-

klubberne mulighed for at få både 

personlig og økonomisk støtte til 
forskellige tiltag, der kan udvikle 
fodboldspillet og klubberne. Det kan 
være udvikling indenfor f.eks. 
 

- Frivillighed 
- Klubbens drift 
- Det sportslige 

- Forældresamarbejde 
- Generalforsamlingen 

Partnerskabsaftalen blev indgået i 
efteråret 2016, og både Skive Kom-
mune, Skive Idrætssamvirke og DBU 

Jylland skyder penge i projektet. 

- Jeg synes, det er flot og ambitiøst 
af Skive Kommune på denne måde 
at være medspiller i udviklingen af 
kommunens fodboldklubber, og jeg 
håber, at det kan smitte af på andre 

kommuner her i regionen, fortæller 

klubrådgiver Klaus Geertsen.  

Han erkender, at ikke alt planlagt er 
gennemført, men der er gang i ud-

vikling i nogle af kommunens klub-
ber, selv om han godt kunne ønske 
sig en bredere tilslutning fra klub-
berne. 

På mødet opfordrede han de tilste-

deværende klubfolk til at komme på 

banen, inden aftalen udløber i juni 
2018, og han uddelte en A4-side 
med de forskellige muligheder for 
aktiviteter, som deltagerne skulle 
krydse af med de ønskede tiltag. 

- Jeg fik flere gode tilbagemeldinger 
med hjem, som vi nu vil arbejde 
videre med, og klubberne må stadig 
gerne kontakte mig - 24 65 95 15 - 
slutter Geertsen.                        -hp            

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

Om at blive klogere på en dum regel.. 
Jeg har dummet mig. 
 

I seneste nummer af dette blad under-
holdt jeg læserne med, hvordan jeg har 
forholdt mig som dommer, når diverse 
hold har sendt nye spillere på banen, f. 

eks i pausen – uden at disse efterfølgen-
de melder sig hos dommeren. Siden er 
jeg blevet klogere – opdateret af folk 

med indsigt i de dele, og som er bedre 
på lovstoffet, end jeg har været. 
 

Jeg underholdt med gule kort mv. – men 
er nu som sagt blevet klogere, i forlæn-
gelse af, at jeg ikke har sat mig godt 
nok ind i reglementet/lyttet godt nok 

efter ved de obligatoriske møder. For det 
står, sort på hvidt, at en nyankommet 
spiller, der ikke melder sig, ikke straffes 
med gult kort – men må spille videre. 
 

I stedet skal vedkommende indberettes! 
Jo, du læste rigtigt. Sådan står der – lov 

er lov, og lov skal overholdes. 
Og hos f. eks DBU Jylland, der har de 

modtaget indberetninger, når forholdet 
er sket – men unionen har ingen straf til 
de pågældende, så det er ren ”spil for 
galleriet”. 
 

Og hvordan opstår så noget så akavet: 
Kloge folk fortæller mig, at det er en 
”direkte oversættelse” fra The Boards 
papirer – men dette reglement er bereg-

net på hold, der ikke, som under DBU 
Jylland, spiller med tidsbegrænsede ud-
visninger, som FIFA/UEFA osv. er imod. 

Så derfor skal vi nu indberette – i stedet 
for at give en 10 minutters tænke- og 
huskepause på stedet. 
 

Man skulle næsten tro, at der var Chri-
stiansborg-politikere indblandet – så 
langt er det fra virkelighedens verden. 
  

Jeg dømmer fortsat en dynge kampe – 
og stort set alt bliver afviklet i god ro og 

orden, men midt i september var jeg 
alligevel kommet på arbejde. 
 

Det var en drengekamp i Ekstra Bladets 
Skoleturnering, og knægtene var dels 
meget opsatte på at vinde – dels meget 
forskellige niveaumæssigt, og endelig 
stod der en lærer på hver side, som ikke 
udstrålede eller udøvede ”myndighed” 
over holdene. 
 

Jeg måtte virkeligt blæse igennem ved 

et par lejligheder, og havde på et tids-
punkt anførerne (som var de to værste 
kanaljer) samlet for at ”stramme op” – 
med meget lidt virkning. 
 

Det, man tror, bliver en let kamp, bliver 
måske sæsonens sværeste – det man 
forventer bliver sæsonens sværeste, kan 
omvendt være det rene legeværk… 

Jo, dommergerningen byder konstant på 
nye oplevelser:  
 

For nyligt var jeg i Møldrup og afviklede 
en serie 4-kamp, som hjemmeholdet 
tabte. På vejen væk fra anlægget blev 
jeg anråbt af formanden ”oppe på balko-
nen”. Han ville give en pølse og en øl. 
 

- Det var flot gjort – i forlængelse af at I 
tabte den kamp, jeg dømte, sagde jeg. 
 

- Vi behandler altid dommerne godt, 
svarede han, som sandt var. 

Lørdag 13. januar 2018: 

Trænerseminar i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 
Tirsdag 16. januar 2018: 

Kampfordelermøde i Stoholm Fritids- og Kulturcenter 
Torsdag 18. januar 2018: 

Kampfordelermøde i Snedsted Hallen 
Torsdag 25. januar 2018: 

Kampfordelermøde i Spjald Fritidscenter 
Mandag 29. januar 2018: 

Kampfordelermøde i Herning Fremads Klubhus 


