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Første kommunemestre i Region 2 

Lind Stadion lagde Grundlovsdag 
bane til den første finale i kommu-
nemesterskaberne for serie 5 og 6 
hold, hvor KLG-Fodbold og Ørnhøj/
Abildå havde kæmpet sig igennem 
til slutkampen for Herning og Ikast/
Brande kommuner. 
 

Både KLG og Ørnhøj var bare så klar 
op til kampen i sommervarmen, og 
de to hold gav den fuld gas fra star-
ten af finalen.  
 

Ørnhøj havde kampens største 
chance, da bolden bankede på in-
dersiden af stolpen og sprang i spil 
igen. Kort efter måtte Ørnhøj keepe-
ren to gange kort efter hinanden 
bruge al sin kunnen på to meget 
velkvalificerede forsøg langs jorden 

fra kort afstand. Så de næsten 200 
publikummer måtte konstatere at de 
havde fået en fremragende første 
halvleg, der blot manglede en vigtig 
ingrediens i fodbold, nemlig mål. 
  
Målene kom til gengæld i anden 
halvleg, hvor KLG efterhånden hav-
de sat sig på spillet, og da holdet 
bragte sig på 1-0, begyndte det at 
ligne en afgørelse.  
 

Inden kampen sluttede kom KLG på 
3-0, men Ørnhøj gav aldrig op – et 
fantastisk pokalbrag, hvor Ørnhøjs 
anfører viste stort fairplay, da han 
stoppede sit spil, for at hjælp en 
stærkt lidende KLG spiller med 
kæmpe krampe, mens spillet fort-
satte omkring dem.  

 KLG vandt fortjent første udgave af 
DBU’s kommunemesterskabet for 
serie 5/6 og tog pokalen hjem, men 
mange spændende kampe venter i 
kommende sæsoner, for første år 
har været en bragende succes 
 

Tekst og foto: 
Jesper Egebæk 
 
Øvrige kommunemestre 
Mors/Thy: 
Tilsted IK - FS Midtthy 5-6 (straffe) 
Skive/Viborg: 
Ravnsbjerg/Løgstrup - Foulum 3-1 
Holstebro/Lemvig/Struer: 
Borbjerg GU - Vinderup IK 4-2 
Ringkøbing/Skjern: 
Ølstrup GU - Tim GIF 1-3 
 

Har din klubs børne- og ung-
domstrænerne brug for inspira-
tion og sparring? Så tilbyder 
DBU et 25-timers forløb med en 
trænerrådgiver i klubben samt 
10 timer af C-uddannelsen til 
trænerne.  
 

Forløbet koster i alt kun 2.000 kr.  
og inkluderer: 25 timer med en træ-
nerrådgiver tilknyttet klubben, hvor 
I samler trænere fra årgangene mel-

lem U5 og U19. Trænerne modtager 
inspirationstræninger samt sparring 
på træninger med deres hold.  
Forløbet inkluderer også 10 timers 
C1-kursus til trænerne, der afvikles i 
klubben. Kurset er første del af den 
nye C-uddannelse for børne- og 
ungdomstrænere. 
 

Ansøgningsfrist 15. juni 2018. 
 

Læs mere på dbujylland.dk/
uddannelse.   
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Rundt i Regionen 2: 

Jubilæum og nyt klubhus i Ulbjerg 
 

 

´ 

 
                     Anders L. Jakobsen 
                                andersloja@hotmail.com               

FodboldNyt har atter smidt ternin-
gerne i Region 2 og fundet en klub, 
hvor det kunne være interessant at 
høre netop deres historie. 

Valget denne gang faldt på Ulbjerg 
IF - bestemt en af de mindre klub-
ber - men i den grad en klub og for-
ening med særdeles stolte fodbold-
traditioner i gennem efterhånden 
rigtig mange år. Og da Fodboldnyt 
får sig en snak med klubben primo 
maj, sker det endda på et tidspunkt, 
hvor der er nok at se til, for Ulbjerg 
har nemlig 75-års jubilæum her i 
2018 - og den helt store festdag var 
berammet til lørdag d. 5. maj. 

Fakta om Ulbjerg og Ulbjerg IF 
Der skal først være helt styr på det 
geografiske for dem, der ikke helt 
ved, hvor vi befinder os. Ulbjerg er 
en lille landsby med knap 500 ind-
byggere beliggende cirka 20 kilome-
ter nord for Viborg. Dermed hører 
byen til Viborg Kommune, der jo er 
en del af Region Midtjylland. Trods 
sin lille størrelse har Ulbjerg formået 
at holde liv i byens købmand, og 
samtidig er der stadig skole i byen - 
godt 100 elever går til og med 6. 
klasse, hvorefter de unge menne-
sker drager til Skals Skole, hvor 
overbygningstiden bliver tilbragt. 

Det er ikke en ”Hr. hvem som helst”, 
Fodboldnyt får fat i - det er nemlig 
den inkarnerede Ulbjerg-mand Viggo 
Christensen, der netop er fyldt 66 
år. Christensen har altid boet i byen 
og selv spillet utallige af fodbold-
kampe gennem årene, og derudover 
var han formand i perioden 1993-
1995, og nu har han igen haft po-
sten siden 2008. 

Historisk har fortællingen om Ulbjerg 

været unik på seniorfronten, hvor 
klubben i mange år har spillet på 
uhørt højt niveau - blandt andet 
med flere ophold i Jyllandsserien for 
mændene, mens kvinderne på et 
tidspunkt var oppe i Danmarksseri-
en. 

Så sent som sidste forår sluttede 
Ulbjerg på 2. pladsen i serie 1, mens 
allersidste spillerunde i efteråret gav 
et nederlag ude til Nibe og dermed 
en 7. plads med ellers flotte 16 po-
int, hvilket betød nedrykning til serie 
2. Jubilæumsfestdagen d. 5. maj 
blev brugt til at sikre sig en sejr på 2
-0 over naboerne fra Møldrup/
Tostrup, og dermed kom UIF’erne op 
på rækkens 1. plads efter de første 
6 runder. (12. juni efter 12 kampe 
nr. 1 med 25 point ligesom Møldrup/
Tostrup, red.) 

Kvinderne hedder i dag SUB 09, og 
det er en sammenslutning med na-
bobyerne Skals og Borup, og her 
indtager holdet i starten af maj en 
flot 2. plads i Jyllandsserien, så der 
er mange ting at glæde sig over. 

Status anno maj 2018 
-Jeg synes, vi er en veldrevet for-
ening, og vi har i øjeblikket cirka 
120 medlemmer, og det er absolut 
godkendt i en by med knap 500 ind-
byggere. Vi kan synge med på den 
samme melodi som mange andre 
klubber - nemlig at vi konstant er 
udfordret i forhold til fastholdelsen 
af vores medlemmer samt rekrutte-
ring af frivillige, for her i Ulbjerg IF 
kender vi bestemt også begrebet 
”Tordenskjolds soldater”. Men hel-
digvis går kabalen stort set altid op, 
siger den 66-årige formand, der kan 
konstatere, at UIF her i foråret 2018 
har hold i serie 2 og serie 5 hos 
mændene, mens det hedder Jyl-
landsserien og serie 2 hos kvinderne 
- som tidligere nævnt i samarbejdet 
med Skals og Borup. Derudover er 
der tilmeldt et 11-mandshold i +40 
A-rækken. 

I forhold til børne- og ungdomsafde-
lingen fortæller Viggo Christensen.  
- Ved de alleryngste U7 har vi selv 
et hold både ved drenge og piger - 
men fra U8 og op hedder det SUB 
88. Ligesom ved kvinderne er det 
sammen med Skals og Borup, og det 
har i den grad vist sig levedygtigt, 
for i år runder det samarbejde 30 år. 
Der har naturligvis været udfordrin-
ger forbundet med det undervejs, 
men det går rigtig godt, og med så 
mange år på bagen siger det også 
sig selv, at det er et samarbejde, 
som ingen af de tre involverede 
klubber kunne undvære nu, kommer 
det fra Ulbjerg-formanden. 

Jubilæum og klubhus fylder  
Der er to helt store ”ting”, der fylder 

meget i Ulbjerg IF her i 2018. Det 
føromtalte 75-års jubilæum som 
blev fejret på behørig vis lørdag den 
5. maj med reception om formidda-
gen samt efterfølgende fest i den 
lille Ulbjerg-hal om aftenen med flot-
te 140 tilmeldte - på den måde kun-
ne hele byen være med til at fejre 
foreningen, der også bød på diverse 
fodboldkampe i løbet af dagen, og 
det kulminerede altså med serie 2 
lokalopgøret, som jubilarerne jo i al 
beskeden vandt. Derudover er der 
gang i etablering af et nyt klubhus.  
 

-Det gamle klubhus er helt fjernet 
nu, og i starten af maj blev soklen 
sat til den nye bygning. Arbejdet er 
frivilligt, så vi håber, at det kan væ-
re klar til træningsopstarten i 2019 - 
her i 2018 må vi klare os i gennem 
på bedste beskub, men det er også 
til at klare, når man ved, at der ven-
ter et flot og godt resultat i den an-
den ende, forklarer Viggo Christen-
sen. 

Arrangementer og tiltag i UIF 
Der er flere tiltag, der hjælper til, så 
Ulbjerg IF får enderne til at hænge 
sammen rent økonomisk - Christen-
sen siger. - Vi har vores klublotto + 
byfesten - den såkaldte 
”Kringlefest”, og det er fine arrange-
menter, som giver et godt afkast til 
foreningen. Derudover har vi siden 
år 2000 haft en årlig juletræsind-
samling, hvor cirka 20 frivillige gør 
et godt stykke arbejde, og igen med 
et fornuftigt beløb til vores arbejde. 
Ydermere har vi de seneste år af-
holdt julebanko, hvor vi ved hjælp af 
gode sponsorer får hjælp til gaver-
ne. 

Et årligt indendørs fodboldstævne 
bliver også udbudt i den anden 
weekend i januar - her kan de aller-
yngste spille i Ulbjerg, mens alle 
andre hold afvikler kampene i Skals-
hallen. 

-Som så mange andre klubber og 
byer er vi udfordret i forhold til fra-
flytning, men i al beskedenhed sy-
nes vi, at vi stadig står i spidsen for 
en rigtig god forening, runder Viggo 
Christensen af. 
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Foto: Sidsel Reitz Krarup 

8-mands fodbold redder kampene  

Vi har forbrudt os på reglerne… 
… men til gavn for spillerne. Må vi 
så det? Næh, for DBU Jylland har 
vedtaget et sæt regler for, hvor-
dan klubberne melder hold til i de 
enkelte årgange. Børn i en årgang 
spiller mod hinanden, og det skulle 
alt andet lige give jævnbyrdige og 
ligeværdige kampe, da der også i 
systemet er plads til flere niveau-
er.  

Men sådan er det bare ikke i den 
virkelige fodboldverden, hvor alder 
langt fra altid er lig med ens kun-
nen med håndtering af den lille 
runde. Og selv på laveste niveau i 
C-rækken, kan niveauforskellen 
være skræmmende. 

Og hvad er så vores brøde? Jo, vi 
har her i foråret tilmeldt et hold i 
U13 Piger C, som rettelig burde 
spille U14 Piger C, da en del af 
spillerne er U14, men på holdet er 
også spillere, der hører til i U11 og 
U12. Vi kan som mange andre 
mindre klubber ikke stille rene år-
gangshold! 

For at forstå/forklare vores beslut-
ning om at tilmelde i U13, skal vi 
tilbage i efteråret 2017, hvor vi 
som reglerne foreskrev tilmeldte 
holdet i U14 Piger C, som spiller 
på den forkortede 11-mandsbane. 
Det blev en skræmmende oplevel-
se for pigerne, der endte med at 
tabe samtlige 10 kampe og slutte-
de med en målscore på 5-72. 

Det var ved at tage pippet og ly-
sten fra pigerne, så hvis ikke, vi 
skulle miste 10-12 fodboldspillere, 

måtte vi gøre noget. Og det gjorde 
vi så ved at ”bryde tilmeldingsreg-
lerne” og tilmelde holdet i U13 Pi-
ger C, som spiller på tværs af 11-
mandsbanen.  

Er det så den rigtige vej? Det kan 
man jo ikke sige, at regelbrud er, 
men for os var det, og jeg vil sige, 
at det heller ikke er til skade for 
modstanderne. For det dokumen-
terer resultaterne i de hidtil spille-
de 8 kampe, hvor vi har vundet 3, 
spillet 2 uafgjort og tabt 3 med en 
samlet målscore på 18-24. Stort 
set meget jævnbyrdige kampe, 
men også en 7-0 sejr og et 1-11 
nederlag. 

Vi har hele vejen været åbne om 
tilmeldingen, både i forhold til DBU 
Jylland og klubberne, og har vel 
kun en enkelt gang hørt lidt un-
dren over, at nogle af vore spillere 
var lidt store.  

Vi har ikke gjort det her for at sny-
de, men for at vise at alderskriteri-
et langt fra altid er den rigtige må-
de at inddele holdene på. Pigerne 
har kun spillet fodbold 2-3 år, men 
de er glade for at spille, træner 
flittigt og har et godt sammenhold. 
Havde vi ikke gjort det her, havde 
vi og DBU nok manglet disse pige-
spillere i statistikken, og det er jo 
ikke lige den vej, man ønsker, det 
skal gå. Og pigerne havde mistet 
en sund fritidsinteresse. 

Nu skal de så til efteråret igen prø-
ve kræfter med den forkortede 11-

mandsbane, og her vil vi så igen 
bryde reglerne og tilmelde dem i 
U14 Piger C. Så må vi se, hvordan 
det går, men vi tror og håber, at 
det går bedre, end i efteråret 
2017. 

Dengang dømte jeg alle pigernes 
hjemmekampe, og her oplevede 
jeg, at en træner trods en 2-cifret 
føring blev ved med at pace piger-
ne frem, så det hele endte med et 
2-15 resultat. På laveste niveau i C
-rækken! Det synes jeg, er langt 
mere problematisk end vores 
”forkerte” tilmelding. 

Dette indlæg er ikke ment som en 
opfordring til, at man bare skal 
melde til, som det nu passer sin 
egen klub bedst. Men efter mange 
år i JBU-/DBU-systemet, hvor jeg 
selv har været med til at beslutte 
og håndhæve gældende regler, så 
har jeg de seneste 3-4 år - både 
som ungdomsformand og lokal 
dommer i børnekampene - erfaret, 
at virkeligheden ude på fodboldba-
nerne nogen gange er anderledes 
og mere kompleks end som så. 

Derfor er jeg kommet dertil, at vi 
som klubledere nogen gange godt 
selv kan vurdere, hvad der er 
bedst for spillerne. 

Hans Peter Johansen 
Ungdomsformand 
Sparkær IF 

SUB 09 stiller to kvindelige senior-
hold – Jyllandsserien og serie 2, 
men det har flere gange i foråret 
knebet med antallet af spillere, ikke 
mindst her sidst i turneringen, hvor 
eksamenslæsning og skader har bidt 
i truppen. 
 

Derfor er et par af de seneste kam-
pe for andetholdet blevet spillet som 
8-mandsfodbold – med målene ryk-
ket ud til målfeltet. 
 

13 kampklare Foulum-piger gik med 
til at spille 8:8 mod SUB, og derfor 
undgik 30-35 tilskuere at måtte gå 
hjem, og spillerne undgik en aflys-
ning i det der blev et godt opgør, 
som Foulum endte med at vinde  
3-2.  
 
Det gik Hersom/Bjerrregrav med til i 
en udekamp i Skals, og det gik Fou-
lum IF med til i en hjemmekamp. 
 

Resultatet var, at begge kampe blev 
gennemført, og nok tabte SUB dem 
begge, men kun med 2-1 og 3-2 –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
og efter ganske udmærkede opgør, 
som var blevet aflyst, hvis der hav-
de været krav om 11 spillere på 
hver side. 
 

-Vi vil naturligvis helst spille, og  
altså undgå aflysninger, men vi har 
været smalle her i foråret, men så 
er det fint, at modstanderne vil gå 
med til at dispensere for spillefor- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
men, siger veteran Else Astrup, der  
selv er en af dem, der har stået ude 
med en skade. 
 

I en enkelt kamp havde SUB’erne 
dog så mange afbud, at en aflysning 
af kampen blev nødvendigt. Det var 
i en udekamp mod Viborg B67/
NUGF.        
                                            -tang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lad os høre DIN me-
ning om fodbold i DBU 
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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: 

Efter 31 år og fire måneders ansættelse 
på Skive Folkeblad har jeg sagt mit go-
de job op – ikke uden overvejelser, men 
efter 40 år i avisbranchen  og meget 
weekend- og aftenarbejde, så vil jeg 
bruge min resterende tid på planeten på 
”andre ting”. 
 

Det er måske lidt af en tilsnigelse, da 
jeg faktisk har dømt fodbold lige så lang 
tid, som jeg har arbejdet på avisen – 
men nu vil jeg fremover gøre det uden 
at have ”dårlig samvittighed”, - og jeg 
har meddelt min kampfordeler, at nu 
kan han bare sende nogle kampe til af-
vikling, da jeg vil til at være dommer på 
”fuld tid”. 
 

Det kan klubberne så enten glæde sig til 
– eller ærgre sig over, alt efter forudgå-
ende erfaringer fra de tidligere sæsoner. 
Personligt glæder jeg mig til det nye 
livsafsnit – og er taknemlig for, at jeg 
har fået rigtigt mange sjove år i en 
spændende branche, som dog desværre 
er trængt af nye medier, som ikke ar-
bejder på papir og med tryksværte, som 
jeg har elsket. 
 

Fodbolden elsker jeg også – selv om 
kærligheden har sine nedture. Jeg var i 
april på tur til England, hvor jeg i gode 
venners selskab så to flotte kampe – 
først i Championship mellem Millwall og 
Fulham, og dernæst var vi på Wembley 
til FA Cup-semifinale mellem Chelsea og 
Southampton. 
 

Førstnævnte vandt, kom i finale, og 
skulle her møde Manchester United. 
Den kamp skulle jeg også se sammen 

med vennerne fra Englands-turen, og 
sikken skuffelse: Taktisk boldflytteri af 
værste skuffe: Måske 1 milliard seere ud 
over kloden, og så en omgang fedtspil-
ler-fodbold, som var en Mourinho vær-
dig. Heldigvis fik han et nederlag ud af 
anstrengelserne – men hvor var det dog 
flovt, trist, kedeligt,… (føj selv flere til-
lægsord til). 
  
Forinden havde jeg på tv set en Europa 
League-semifinale mellem Salzburg og 
Marseille, som i den anden kamp gik i 
forlænget spilletid. 
 

Der var dommere alle vegne: På banen, 
på sidelinjerne, ved målene, i udskift-
ningsområdet, og alligevel blev kampen 
afgjort, fordi tre dommere ikke kunne 
kende forskel på et hjørnespark og et 
målspark. 
 

Marseilles fik i forlængelse et hjørne-
spark, hvor den ene angribere sparkede 
bolden direkte på sin kollega, hvorfra 
den gik ud over mållinjen. På trods af 
tre (russiske) dommere i nærområdet, 
så endte de med at sige hjørnespark, og 
på indlægget kom den scoring, som 
sendt franskmændene i finalen. 
 
Det var til at blive syg af – og den ene-
ste trøst var, at Marseille efterfølgende 
tabte finalen til Atletico Madrid. 
 
Nu glæder jeg mig til at blive arbejdsfri 
og til sommerens fodbold-VM. Billetterne 
til Danmark-Australien, som spilles i Sa-
mara, ligger klar til brug i skuffen. 

Nu skal jeg være dommer på ”fuld tid” 

FC Midtjylland har etableret sig som  
lokalområdets indiskutabelt stærkeste 
fodboldsamarbejde, og satte for nyligt 
kronen på værket ved at vinde den an-
den DM-titel til det midtjyske område. 
 

Det skete i et tæt kapløb med Brøndby, 
som dog ”døde” i finaleserien, og hvor 
FCM’erne modsatte satte sig igennem 
med fem afsluttende sejre på stribe, der 
i blandt gevinster ude over netop Brønd-
by og over FC København. 
 

Sæsonens fjerdesidste kamp blev spillet 
hjemme mod FC Nordsjælland, og til 
den begivenheden var ca. 35 gæster fra 
DBU Jyllands Region 2 på besøg. 
 

Tillidsfolkene så først FCM’ernes fod-
boldakademi i Ikast, hvor en veloplagt 
college-leder Karsten Werge viste rundt, 
også i de rum, som offentligheden nor-
malt ikke ser. 
 
Der var både ”åbne døre” og spørgelyst, 
og regionsformand Johanne Berg ud-

trykte således glæde over at ”få viden i 
stedet for tro”. 
 

Werge fortalte om fodbold-talenternes 
hverdag, ambitioner, træningsarbejdet, 
og glæder, sorger og også stolthed, 
hver gang det lykkes én fra akademiet 
at nå førsteholdet, at få en kontrakt, at 
få en landsholdsudtagelse – eller lignen-
de. 
 

Efter en lækker middag på akademiet 
kantine/restaurant gik turen i rask fart 
videre til MCH Arena, hvor 8000 andre 
var på plads – på en aften, hvor der bå-
de var ishockey-VM og Zirkus Nemo på 
heden, og hvor P-pladserne derfor var 
godt og vel fyldt op. 
 

Men alle nåede kick-off, og med solen i 
øjnene i 1. halvleg kunne DBU-Jylland-
gæsterne se Midtjylland køre en 2-1 sejr 
i hus, og hvor nordsjællændernes redu-
cering først kom til allersidst.   

                   -tang 

 Til lykke til FCM–og tak for et fint besøg  


