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Lørdag den 12. januar 2109 kan du som træner få ny 
inspiration til træningen, når Thomas Røll og Nicolai 
Wael er klar med gode råd til DBU Jyllands januar-
seminar i Vildbjerg.  

DBU Jylland er klar med to inspirerende oplægsholdere, 
som begge har stor fodbolderfaring på og uden for 
kridtstregerne: Du kan nemlig møde de to tidligere su-
perligaspillere, Thomas Røll Larsen, som er cheftræner i 
Skive IK samt Nicolai Wael, som styrer tropperne i 
Ringkøbing IF. 
 

Begge vil de have fokus på, hvordan man kan organise-
re sit fodboldhold, så man kommer ét skridt foran sin 
direkte modstander.  

Det er et par erfarne spillere med aktive karrierer i flere 
af Danmarks superligaklubber efterfulgt af træneropga-
ver i blandt andet Vejle, Kjellerup, Skive og Ringkøbing. 

Så det er nok en god ide for områdets mange trænere, 
både senior og ungdom, at sætte X i kalenderen den 
12. januar og få tilmeldt sig dette spændende kursus. 

Der er åben for tilmelding på dbujylland.dk, hvor du 
også kan læse mere om dagens program, der starter 
kl. 09.00 og slutter kl. 16.00 med indlagt frokostpause. 

Prisen er 695,00 kr. pr. deltager, og deltagelsen giver 
både refreshment til B- og C-licens (6 point til hver). 
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Trænerseminar 2019: 

Mød Røll og Wael i Vildbjerg 

Regionskontoret  

holder juleferielukket i  

perioden 22. december  

- onsdag 2. januar 2019 

 
 
 
 
 
 

GOD JUL! 

Kampfordelermøder 2019 
 

Tirsdag 15. januar i Stoholm 

Onsdag 16. januar i Snedsted 

Torsdag 24. januar i Spjald 

Tirsdag 29. januar i Herning 

 

Sæt X ved datoen  

- læs mere og til- 

meld på Region 2’s  

hjemmeside:   

www.dbujylland.dk/region_2  

Tilmelding senest 7 dage før mødet. 
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Julehilsen fra formanden: 

Når julen synges ind 

    Johanne Louise Møller Berg 

 

Sidste år ved denne tid blev jeg kontaktet af vores lo-
kale præst. I Harboøre er der en tradition for, at præ-
sten vælger 7 personer, som skal vælge en julesalme, 
som betyder noget for dem og efterfølgende fortælle 
om salmen i kirken. Sidste år var jeg så en af de ud-
valgte. 

Det, der slog mig mest, var, at alle uden undtagelse, 
kunne berette, at salmen der betød noget for dem, var 
sunget i forbindelse med noget rigtig rart. Den symboli-
serede kærlighed, samhørighed og flere generationer 
sammen. 

For mig har fodbolden de samme egenskaber. Fodbol-
den kan få flere nationaliteter til at spille sammen, den 
kan styrke integration af indvandrere, den kan hjælpe 
bogligt svage til at få succes på andre fronter, den kan 
samle flere generationer, den kan hjælpe sygdomsram-
te – ensomme – mennesker med særlige behov. Listen 
er lang. 

Og derudover, har vi alle et kærlighedsforhold til fod-
bolden. Enten via vores egen klub, via landsholdet eller 
via selve spillet. 

Vi skal huske alt det gode fodbolden gør for os alle og 
løfte opgaverne i samlet flok, så bolden bliver ved at 
rulle. 

Tusind tak for jeres venlighed og imødekommenhed, 
når jeg har besøgt jer og jeres klubber. Tusind tak for 
jeres frivillighed, der gør en uvurderlig forskel for rigtig 
mange børn, unge og ældre. 

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt og Lykke-
bringende Nytår. 

Tillykke til prismodtagerne 

Herover prismodtagerne ved årsmødet i Aulum mandag 
den 26. november 2018.  

T.v. er det de to friske piger fra SHN/Ulfborg - Anne Sig 
Bernhard og Sofie Krogh Jensen - som i 2018 gav pige-
fodbolden en kickstart i klubben. De sprang ud i træ-
nergerningen med begge ben på trods af, at de ikke 
havde erfaring med at træne andre. Alternativet var at 
der ingen fodbold havde været for piger i området. Der 
var få piger, da de trænede med drenge, og nu er de i 
omegnen af 20 piger fra 7 til 11 år. For deres indsats 
fik de tildelt Aage Eltons Initiativpris. 

I midten er det Mogens Skaaning Madsen fra Ringkø-
bing IF, der af næstformand Torben Nielsen får over-
rakt ”Gør en forsel-prisen” for sit store og langvarige 
arbejde for sin klub. RIF skriver blandt andet i indstillin-
gen: ”MSM har gennem en menneskealder ydet sit al-
lerbedste for RIF i forskellige sammenhænge. I sine 
ungdomsår som fodboldspiller og siden 1970’erne som 

mangeårigt bestyrelsesmedlem og –formand.  I dag er 
MSM udtrådt af bestyrelsen, men han har på ingen må-
der forladt RIF, idet han leder ”Tirsdagsholdet”, som er 
et hold af pensionister, der hver tirsdag mødes i RIF og 
tager sig af det nødvendige praktiske arbejde, herunder 
kridtning af baner, tømning af skraldespande, maling af 
klubhus og meget andet. 

Årets fodboldklub i Region 2 blev Sydmors IF. Den lille 
klub på Mors har virkelig sat fodbolden på landkortet 
med kunstgræsbane i 2013, Hop og Leg aktivitet, hvor 
børnene bliver hentet i børnehaven til fodboldtræning, 
klubudviklingsprojekter og 20 trænere på C1 kursus for 
blot at nævne nogle af de mange fine begrundelser. 

Du kan læse mere om tildelingerne på dbujylland.dk. 

Fotos: Sidsel Reitz Krarup 
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Midt- og vestjyder så på argentinsk fodbold  

Af Ole Tang 
 

DBU Jylland-konsulent Svend Pedersen har gjort det til 
sit speciale en gang årligt at tilbyde interesserede fod-
boldfolk en rejse til en eksotisk fodbold-destination. 
Årets tur, 2018, fandt sted i første halvdel af november, 
og gik denne gang til den sydlige halvkugles største by, 
nemlig Argentinas hovedstad, Buenos Aires, med anslå-
et 15 mio. indbyggere. 
 

I alt 20 fodboldglade mænd fra hele landet, heraf de 
seks fra Midt- og Vestjylland, sørgede for, at turen hur-
tigt blev meldt udsolgt – og deltagerne fik en oplevelse 
for livet i et ekstremt fodboldglad land, hvor der under 
opholdet blandt andet blev spillet Copa Libertadores-
finale (svarende til Champions League) – og hvor delta-
gerne stort set dagligt havde tilbud om kampe – eller 
besøg i diverse klubber efter et flot program. 
 

Ca. halvdelen af deltagerne valgte at finde 600 US-
dollars for at se det første møde mellem Boca Juniors 
og River Plate – et opgør, der endte 2-2, og hvor retur-
kampen efter to aflysninger i Buenos Aires endte med 
at blive spillet i Madrid i Spanien 9. december, og hvor 
River Plate efter et drama og med forlænget spilletid 
kunne fejres som 3-1 vindere. 
 
Der var også roligere oplevelser – og således blev stor-
klubben San Lorenzo besøgt i et par omgange – en for 

 
 

ening med 62.000 medlemmer og Paven i Rom som 
æresmedlem. Efter turens afslutning blev San Lorenzo i 
øvrigt argentinsk mester i futsal, og deltagerne på tu-
ren så de kommende inde-mestre træne. 
 

De deltagere, der så flest kampe, nåede fem i den bed-
ste argentinske række, hvor udeholdene ikke må tage 
tilskuere med. Desuden blev der besøgt klubber, beset 
træninger og snakket med argentinske klubfolk/
trænere. 
 

Flere af de midt- og vestjyske deltagere så Boca Juniors 
to gange – begge kampe spillet på sagnomspundne 
Bombonera i Buenos Aires havnedistikt – og med 
56.000 ellevilde fans på lægterne. Men året endte altså 
i sorg for de blå-gule, der tabte den rent argentinske 
”Champions League”-finale i Madrid – efter at have væ-
ret det bedste hold i den første kamp. 
 

De danske gæster fik også tid til tango-show, shopping, 
byrundtur, oksekødsspisning og mange andre aktivite-
ter – eneste minus var, at et planlagt besøg hos det 
argentinske fodboldforbund ikke blev til noget – man 
havde ikke tid hos AFA til at modtage besøg (!). 
Selv om Argentina er et barsk land, og kriminaliteten er 
høj, så kom ikke en eneste deltager på turen ud for 
tyveri eller andet i den retning. 

De midt- og vestjyske deltagere samlet før kampstart hos San Lorenzos stadion – fra venstre Ole Tang, Skive, 
Kenneth Vonsild, Snejbjerg, Michael Kock, Brande, Brian O. Kristensen, Brande, rejsearrangør Svend Pedersen, 
Rasmus Dalgaard, Viborg og Jørgen Karsten, Lønborg.    Foto: Kenneth Mathiesen  

HUSK tilmelding af hold til Træningskampe 2019! 

 

11-mandshold    Frist 20. januar  

8-, 7- og 5-mandshold Frist 20. februar 

 

Læs mere omkring rækker og datoplaner 

på Region 2’s hjemmeside her. 

https://www.dbujylland.dk/region_2/traeningskampe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN me-
ning om fodbold i DBU 
Jylland Region 2 –  
send et indlæg til: 
 

FodboldNyt 

Region 2 

 

Ring eller skriv til: 

HP – 8664 5176 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN  
mening om fodbold i  
DBU Jylland Region 2 
– send et indlæg til: 

FodboldNyt 

Region 2 

Ring eller skriv til: 
 

HP – 2175 4317 
hpjohansen1950@gmail.com 

Hans – 8939 9921 
hasn@dbujylland.dk 
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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: 

 

Det har været fantastisk 
2018 blev året, da jeg sagde formelt farvel til 
arbejdsmarkedet – for til gengæld at dyrke alle 
mine ”F”er, nemlig  fodbolddømning, fjordfi-
skeri, festsangeskrivning, foredrag, folkedans 
og familie – og nu, da sæsonen reelt er slut 
for vi breddedommere, da kan jeg konstatere, 
at jeg satte personlig rekord med 116 kampe. 
 

Det har været sjovt, det har givet motion, nye 
bekendte/venner, masser af oplevelser, og 
pengene er ”væltet ind”, så senere på ugen 
(uge 47, red.) skal fruen og jeg på den årlige 
belønningstur til Gran Canaria. 
 

Tak til alle de klubber, og her i eftersæsonen 
også skoler i Viborg, der har haft brug for 
dommere. Den hidtil seneste kamp havde jeg 
19. november i Rødkærsbro i den skoleturne-
ring, der afvikles mellem de ældste årgange i 
alle kommuneskoler i Viborg. 
 

Det er en sjov turnering, piger og drenge, og 
der er stor forskel på de ”dårligste” og de bed-
ste: Nogle er dygtige, er tydeligvis aktive spil-
lere ved siden af i klubber, andre spiller kun i 
skoleregi – og det kan ses. 
 

F. eks oplevede jeg for nyligt, at et par piger 
blev skiftet ind for deres hold i pausen. Lære-
ren/træneren har givetvis sagt, at de nu skulle 
gå ind og hilse på dommeren. Frem trådte to 
fnisende piger, der kom og gav hånd og 
spurgte, om det var i orden, at de nu skulle 
spille med. 
 

I den slags kampe må man nogle gange bøje 

reglerne lidt: Typisk ved målmændene/pigerne 
slet ikke, hvad forskellen på målspark og ud-
spark er. De ved ikke, hvornår de må samle 
bolden op i hænderne, hvor længe de må 
holde den der, og hvordan spillet sættes i 
gang igen, men sjovt er det, og for det meste 
kommer der ganske rimelige kampe ud af de 
2 x 25 minutter. 
 

Det har som nævnt været en fantastisk sæ-
son. Selvfølgelig har der været irriterende 
aflysninger med kort varsel, og også kampe, 
der har været mindre sjove end andre, men 
helt overordnet, så har 99, 5 pct. af aktørerne 
opført sig eksemplarisk, og over hele sæso-
nen tror jeg, jeg har haft to-tre røde kort, og 
ingen indberetninger af ledere/trænere. 
 

Jeg har vist en enkel Rosendal-forældre/leder 
væk under en drengekamp i Bjerringbro. Han 
var lidt for entusiastisk, og jeg måtte fortælle 
ham, at kampen ville blive genoptaget, når 
han var så langt væk, at jeg ikke kunne se 
ham mere. 
 

Det er en rigtig god måde at komme vrøvl og 
ævl til livs, men synd for den knægt, hvis far 
måtte gå den tunge gang. 
 

Ved siden af dommervirket har jeg nået at se 
fodbold i England, i Rusland og i Argentina i 
løbet af 2018. 
 

Vi ses til næste sæson og på kunstgræsset, 
når jeg er kommet hjem fra Gran Canaria. 

Dommergrundkursus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der er til stadighed brug for nye dom-
mere, hvis vi i klubberne fortsat skal 
fortsat skal kunne regne med, at der 
møder en dommer frem til kampene. 

Derfor har alle klubber modtaget en 
mail fra Region 2, der opfordrer til, at 
klubberne finder folk, der har lyst til at 
gennemgå grundkurset.  
 
Der er rigtig mange fordele ved at være 
fodbolddommer, blandt andet kan næv-
nes: 
  

- En lederuddannelse man kan bruge på   
   sit CV 
-God motion 
-Et fantastisk studiejob 
-Stort socialt og fagligt netværk 
-Gode oplevelser på fodboldbanen 
-Muligheden for en karriere 
-Forbedrede kommunikationsevner 
-Gode lommepenge/supplement til SU 

Her i Region 2 afvikles følgende kurser i 
foråret 2019: 

23.-24. februar og 2.-3.marts 2019 på 
Nr. Nissum Efterskole v/ Lemvig 
 

23.-24. februar og 2.-3.marts 2019 på 
Aulum Fritidscenter. 

Det koster kr. 1.990,00 at deltage på et 
kursus – dog kan de fleste klubber få 
kursusrefusion hos kommunen med op 
til 75%. 
  

Er der spørgsmål til dommeruddannel-
sen (indhold, krav m.v.), kan du kon-
takte Henrik Thylstrup på tlf. 2127 9990 
eller e-mail hth@college360.dk. 
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