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Kom til årsmødet i Aulum 

 
Mandag den 26. november 2018 
kalder DBU Jylland klubberne i Regi-
on 2 til årsmøde i Aulum Fritidscen-
ter. Og der er mange gode grunde 
for klublederne til at møde talstærkt 
frem. Det kan være de personlige 
kontakter, det kan være at høre om 
unionens tilstand, men først og 
fremmest for at deltage i diskussio-
nen om de forslag, der altid er til 
behandling på møderne. 

Og i år er ingen undtagelse, for lige 
nu er der lagt op til, at deltagerne 
skal forholde sig til mellem 20 og 24 
forslag. Nu er det blevet sådan, at 
årsmøderne bruges til at gennemgå 
og diskutere forslagene, så de kan 
gøres endelig klar til delegeretmødet 
i Herning, som i 2019 er lørdag den 
5. januar. 

Forslagene spænder vidt, og du kan 
se dem alle på DBU Jyllands hjem-
meside, men her vil vi lige dvæle lidt 
ved et par interessante forslag, der 
vedrører seniorturneringen. De er 
fra Seniorudvalget og kommer på 
baggrund af en række debatmøder i 
foråret under titlen "Seriefodboldens 
fremtid", hvor en lang række klub-
ber kom med deres input til pro-
blemstillinger og løsninger i forhold 
til seniorturneringerne.  

Der er f.eks. blevet drøftet en æn-
dret turneringsstruktur for serie 4, 5 
og 6 på herresiden og serie 2 på 
kvindesiden. Her vil der foreligge 
noget mere konkret senere. 

Og så er der et spændende forslag 
om playoff kampe i forbindelse med 
oprykning og nedrykning mellem 
Serie 4/3, Serie 3/2, Serie 2/1 og 
Serie 1/JS. Planen er, at f.eks. 2-
erne i de 24 serie 3 puljer spiller en 
enkelt kamp, og at de 12 vindere 
ude møder nr. 6 (3. sidst) i de 12 
serie 2 puljer på udebane. 

- Formålet med disse kampe er at 
skabe noget mere dynamik og give 
en gulerod til 2-erne. For vi oplever 
ofte, at det tidligt kan være afgjort, 
hvem der rykker op og ned, så der-
for tror vi, at det her tiltag kan ska-
be en bedre turnering og mere at 
spille om for holdene i midten, for-
tæller Ole Frandsen, der er leder af 
DBU Jyllands turneringsafdeling og 
som har deltaget i debatmøderne i 
foråret. 

Det er planen, at kampene skal af-
vikles i den sidste uge i juni med 
kampe onsdag/lørdag  og så en for-
længelse med en eller to uger i no-
vember. Men detaljerne er ikke på 
plads, og der bliver mulighed for at 

drøfte det igennem på møderne. 

Årsmødet er jo også valg af besty-
relsesmedlemmer og repræsentan-
ter til forskelle fora i DBU, og i år er 
Michael Koch, Poul Overgaard og 
Torben Nielsen  på valg. De er alle 
villige til genvalg. Regionsformand 
Johanne Berg samt bestyrelsesmed-
lemmerne Henrik Flensborg Hansen, 
Johnny Krogh Hansen og Jørgen 
Rasmussen blev alle valgt for en to-
årig periode i 2017 og sidder derfor 
yderligere et år. 

Og som et friskt input udefra kom-
mer fodboldkommentatoren Morten 
Bruun og fortæller blandt andet om 
sit syn på sommerens VM set med 
danske briller, og mulighederne for 
succes for landsholdet fremover. 
Han vil helt sikkert også krydre ind-
lægget med egne oplevelser. 

Endelig skal vi jo ikke glemme, at 
”Pålle” igen i år serverer den fremra-
gende flæskesteg og risalamande. 

Og husk så er få jer tilmeldt årsmø-
det. Der har længe været åbent for 
tilmelding på DBU Jyllands hjemme-
side, hvor du også kan følge med i, 
hvilke klubber, der er tilmeldt. 

Vi ses i Aulum! 

-hp 
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Det nordvestligste af Region 2 

 

 

 

 
                      Anders L. Jakobsen 

FodboldNyt har igen taget kontakt 
til en klub i regionen for at høre, 
hvordan det ser ud i efteråret 2018. 
Valget den her gang faldt på Frø-
strup/Hannæs, og for god ordens 
skyld skal vi sædvanen tro have styr 
på geografien for de læsere, der må-
ske ikke ved, hvor vi befinder os. 

Det gør vi i Han Herred i Thy, hvor 
kommunen jo hedder Thisted Kom-
mune, der hører under Region Nord-
jylland. Det er små byer, der hører 
under Frøstrup/Hannæs - Frøstrup 
har cirka 650 indbyggere, og byen 
er nok i den brede offentlighed mest 
kendt for Frøstruplejren (eller Thy-
lejren), der så dagens lys i foråret 
1970. Men det er nu ikke den, der 
skal have fokus her - det er naturlig-
vis verdens bedste og mest populæ-
re sportsgren - selvfølgelig fodbol-
den. Byen Vesløs er også en del af 
klubben - her bor der cirka 350 ind-
byggere. 

Formanden fortæller 
Det er formand Gert Søndergaard 
Petersen (herover), der tager sig tid 
til at fortælle om klubbens gøren og 
laden her i efteråret 2018. 

Den 58-årige formand har været 
med i klubben i omkring 10 år - 
startende som træner - men nu er 
det mest bestyrelsesarbejdet, tiden 
går med. Der sidder 7 personer i 
bestyrelsen, og klubben er enstren-
get, da fodbold er den eneste 
sportsgren, der udbydes. 
 

- Vi ligner alle andre klubber, for vi 
har vores udfordringer, men heldig-
vis også mange glæder. Begrebet 
”Tordenskjolds Soldater” kender vi 
bestemt godt, og vi lever også på 

grund af ildsjæle, der er klar til at gå 
ind og yde det frivillige arbejde, der 
kan gøre en forskel, og som er med 
til, at mange børn og unge kan få 
lov til at spille fodbold. Vores træne-
re og ledere er typisk forældre eller 
helt unge drenge/piger, så der ligner 
vi nok også langt de fleste andre 
byer/klubber.  

Vi har haft DBU Jylland B&U konsu-
lent Lars Nielsen tilknyttet for at få 
sparring til at løse udfordringer om-
kring det at finde og beholde vores 
frivillige. Aktuelt har vi et C1-
trænerkursus her i løbet af oktober, 
hvor 15 på nuværende tidspunkt har 
tilmeldt sig, så det er særdeles glæ-
deligt, fortæller Gert Søndergaard 
Petersen. 

 
Fakta om Frøstrup/Hannæs 
På herreseniorsiden hedder klubben 
her i 2018 som noget nyt Frøstrup/
Hannæs/Nordthy, og efteråret star-
tede op med mandskaber i serie 3, 
serie 4 og serie 6. Desværre har 
samarbejdet været nødt til at lukke/
trække 2. holdet i serie 4 - det blev 
til lidt for mange og store nederlag, 
så det er blevet accepteret, at re-
sten af efteråret køres i gennem 
med hold i serie 3 og serie 6. Håbet 
er, at der igen til foråret kan blive 
tale om 3 seniorhold - der er ifølge 
formanden gode og arbejdsomme 
repræsentanter fra både Frøstrup/
Hannæs og Nordthy i samarbejdsud-
valget.  

Derudover er Frøstrup/Hannæs en 
del af samarbejdet omkring FC Thy-
Thisted Q på kvindesiden - en over-
bygning der ifølge Gert Søndergaard 
Petersen i den grad kører på skin-
ner. Alt pigefodbold op til og med 
U12 er ude i de respektive moder-
klubber, mens det fra og med U13 
kører sammen - der er flere navne i 
spil i årgangene såsom FC Thy Piger
-Skyum og FC Thy Piger. 
 

- På nuværende tidspunkt har vi 
godt 100 udendørsmedlemmer, 
mens omkring 50 spiller indendørs. 
Vi har valgt at samle al børne- og 
ungdomstræning om mandagen og 
onsdagen i Frøstrup, og det synes vi 
har været en god ting at gøre. Det 
betyder nemlig, at der er liv og gla-
de dage disse to ugedage, og det 
kan nemt få en afsmittende og posi-
tiv effekt - det giver god mening, at 
flere hold er der på samme tid.  

Vi er ligesom mange andre sammen-
lignelige klubber ofte nødt til at slå 
to årgange sammen, da vi er udfor-
dret på at have spillere nok på 
”rene” årgange. Der skal ikke herske 
nogen tvivl om, at vi i den grad er 
en breddeklub, så vi skal meget ger-
ne have vores hold tilmeldt, så det 

passer til både det sportslige og so-
ciale - og helst ikke med for lange 
køreafstande. Alle spillere skal have 
spilletid, for ellers mister man ly-
sten, og det må ikke ske - vores for-
nemste opgave er at få så mange 
som muligt til at spille fodbold, kom-
mer det fra den 58-årige formand. 

 
Andre ”ting” vedrørende klubben 
Gert Søndergaard Petersen fortæller 
også, at der er en gruppe på 10-15 
personer - flest kvinder - der er me-
get aktive og i gang med udendørs 
cross fitness. 
 

- Derudover er Oldboys-holdet også 
et stort aktiv i klubben, og der er 
god stemning omkring holdet og 
deres kampe på stadion. Det samme 
gælder for vores veteraner. Det er 
det eneste hold i klubben, man bli-
ver udtaget til - det er ikke nok bare 
at have lyst til at spille på holdet. 
Flere har i tidernes løb prøvet at be-
stikke sig til at komme på holdet, 
men det er dyrt, og rygterne går på, 
at det koster et nyt tag på huset, for 
at man kan være sikker på en plads. 
Det skal lige siges, at holdlederen er 
en tidligere tømrermester. Der er 
også en helt særlig stemning om-
kring deres kampe på stadion, hvor 
modstanderne bliver inviteret til 
spisning efterfølgende, fortæller for-
manden, inden han runder af. 
 

- Generelt skal vi være godt tilfredse 
med det meste. Vi har selvfølgelig 
vores udfordringer, men vi har for 
eksempel også et flot anlæg, hvor 
blandt andet vores multibane og 
klubhus er yderst brugbare og vel-
fungerende, lyder det afslutningsvis 
fra Gert Søndergaard Petersen. 
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Foto: Sidsel Reitz Krarup 

Seniorfodbolden genopstår i små landsbyer 
I en tid, da DBU Jylland er på stadig 
arbejde for at fastholde antallet af 
aktive fodboldspillere, da er der og-
så positive historier at fortælle. 

Således er der flere steder i Region 
2, hvor man har pustet liv i senior-
fodbolden igen, efter det har ligget i 
dvale i kortere eller længere tid. 

Et af stederne er i Ryde, der ligger i 
den gamle Vinderup Kommune, en 
snes kilometer nordøst for Holste-
bro. 

Her har man gennem mange år haft 
et samarbejde med Borbjerg om-
kring ungdomsfodbolden, men plud-
selig stod der en flok knægte, der 
havde lyst til at lave et seniorhold – 
af Ryde-drenge. 

- Jeg trænede dem som U15-
drenge, og så kom de stort set alle 
sammen på efterskole, og så var det 
slut, siger Jørgen Kiel, der nu er 
holdleder for seniorholdet, samt far 
til en af spillerne. 

- Da de kom hjem fra efterskoler gik 
snakken i gang, om det kunne lade 
sig gøre: Det kunne det, vi fik en 
enkelt eller to hjem fra Vinderup, og 
ellers er det lokale knægte, siger 
Kiel, der vurderer, at det er 20 sæ-
soner siden, der sidst er blevet spil-
let seniorfodbold i Ryde. 

- Nu går de stort set alle sammen på 
gymnasium eller handelsskole, og 
det kan jo antyde, at vi stadig har 
dem de næste par år. De hygger sig 
sammen – er ikke verdensmestre, 
men vi har da prøvet at vinde kam-
pe, og vi gør det igen, siger han 
med optimisme. 

- Henrik Schmidt Madsen er også 
omkring holdet og hjælper til, ellers 
klarer knægtene det meste selv. De 
træner en gang ugentligt, og aftaler 
lidt fra gang til gang, hvornår flest 
kan deltage, og jo, vi er da glade for 
i foreningen, at vi igen har senior-
bold i Ryde. Det er fint, siger Jørgen 

Kiel, der ikke selv har fodboldfortid i 
klubben som spiller i Ryde. 

Andre steder, hvor seniorfodbolden 
også er blevet genoplivet efter år i 
dvale er blandt andet i Thorning IF, 
Rønbjerg UIF og i Holmsland GU.                                                                  
 
Foto: Jørgen Kiel foran den flok  
knægte, der har pustet liv i senior-
fodbolden i Ryde igen. 

                                            tang 

For mange klubledere er det en tra-
dition at deltage i Region 2’s årsmø-
der. En af dem er 78-årige Ervin 
Gam, der til daglig er kampfordeler i 
Ikast FC, som sammenslutningen af 
Ikast fS og Ikast KFUM hedder fra 1. 
juli 2018. 

Her har han som kampfordeler nok 
at se til, da han skal styre spillepla-
ner for hele 76 hold fra U5 til og 
med FC Midtjyllands superligamand-
skabs træningskampe og reserve-
holdets kampe. Det har han nu gjort 
i mere end 30 år siden starten som 
kampfordeler i Ikast fS i 1987. 

Han har i samme periode været 
klubbens faste repræsentant ved 
regionens årsmøder og delegeret-
møder i først JBU og nu DBU Jyl-
land. 

- Det har været en fornøjelse og 
givet mig meget at komme rundt og 

møde gode kolleger og få skabt en 
god kontakt. Det betyder noget, når 
vi senere måske skal til at aftale 
flytning af kampe m.m., fortæller 
Ervin Gam. 

Han mener også, at det er vigtigt, at 
klubberne møder frem på både års-
møder og delegeretmøder for der at 
høre om og deltage i diskussionen 
om forslagene. 

- Som tidligere kommunal embeds-
mand så synes jeg, det er interes-
sant at følge processen med be-
handling af forslagene, lige fra klub-
bernes forslag, over årsmøderne og 
til den endelige beslutning på dele-
geretmødet. Det er jo ofte i be-
mærkningerne, at de vigtige formu-
leringer står, og det er vigtigt på 
årsmøderne at høre diskussionen og 
de tanker, der er både for og imod 
forslagene. Det motiverer mig, fast-
slår Ervin Gam. 

Ud over at have styr på det admini-
strative hjemme i klubben, så har 
selve spillet på banen også kampfor-
delerens store interesse og bevå-
genhed. Og spurgt om, hvad han 
mener, har været det vigtigste em-
ne på årsmøderne, så er han klar i 
mælet.  

- Det er helt afgørende, at vi har 
nogle gode turnerings– og stævne-
tilbud til vore børn og unge. Jeg er 

stor tilhænger af de nye spillefor-
mer, der kom for år tilbage, også at 
de ikke for tidligt starter med 11 
mod 11 på den store bane. Børnene 
skal lære spillet ved, at det skal væ-
re sjovt og uden for stor fokus på 
resultaterne - det kommer helt af 
sig selv senere, mener Ervin Gam. 

Hjemme i Ikast ligger den 78-årige, 
der først stoppede på arbejdsmarke-
det efter 60 år og 8 mdr., heraf 50 
år ved Ikast-Brande Kommune, 1. 
marts 2018, heller ikke på den lade 
side. Nu skal han, ud over kampfor-
delerarbejdet, nemlig også til at for-
holde sig til pigefodbold. 

- Det har vi ikke haft tradition for i 
Ikast fS, men med sammenlægnin-
gen med KFUM er der nu en række 
pigehold i Ikast FC. Vi har dog sta-
dig to træningsanlæg, hvor pigerne 
er på KFUM’s gamle anlæg, så her 
skal vi til at arbejde med at få piger-
ne og drengene integreret, for det 
er godt rent socialt, at de er sam-
men i klubben, vurderer Ervin Gam. 

Med sin erfaring opfordrer han alle 
klubber til at møde frem til årsmø-
derne og gøre deres indflydelse gæl-
dende. Han har selv tænkt sig at 
fortsætte, både som kampfordeler 
og deltager i årsmøder og delegeret-
møder.                                 

 -hp 

Ervin kommer hver gang 

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

DBU vs landsholdsspillerne: 

Grådighed uden ende 

 

Normalt er denne plads i Region 2-nyt 
fyldt med oplevelser, som det giver at 
afvikle godt 100 kampe årligt som bred-
dedommer. 
Den hobby tager ikke al min tid, og der-
for har der også fra sidelinjen været 
plads til at følge den konflikt, som siden 
nytår har stået på mellem DBU som fod-
boldorganisation og den trup af spillere, 
der udgør A-landsholdet, og uden at føle 
mig fuldt oplyst i alle ”krigens akter”, så 
vil jeg ikke lægge skjul på, at min sym-
pati ikke er på Simon Kjær/Mads Øland 
siden. 
Det helt gode ved historien er, at som-
meren akkurat nåede at ende i et forlig 
mellem parterne – inden det igen frøs 
fast i efteråret – og ros til parterne for, 
at det nu endelig er lykkedes, at der kan 
imødeses ro i seks år. 
For at det kunne lykkes, så måtte DBU-
chef Claus Bretton-Meyer og Spillerfor-
eningsboss Mads Øland sættes ”uden for 
døren” – og det viser jo, at det nogle 
gange er gemytternes uoverensstem-
melser - mere end det er sagens kerne, 
som kan blokere for en aftale. 
Spillerforeningen varetager naturligvis 
sine medlemmers interesse. Det gjorde 
Dansk Typograf Forbund også i sin tid – 
endda i en sådan grad, at forbundet gik 
hen og døde. 
Spillerforeningen har naturligvis ønsket 
at få det til at ligne en klassisk arbejds-
giver/lønmodtager-strid – og det er net-
op, hvad det ikke er. 
DBU er ikke arbejdsgiver, og de mange 
fodboldspillende mange-millionærer på 
A-landsholdet er ikke typiske lønmodta-
gere. 
Landsholdspillerne og Øland har ønsket 
at få det til at se ud, som om balladen 
handler om ”de små mod de store” – de 

stakkels udsultede lønmodtagere mod 
den store mastodont, der sidder tungt 
på fodboldens pengepasse. 
Sådan er det ikke: Samtlige A-
landsholdsspillere er langt bedre lønne-
de end alle i DBUs organisation, og de 
”ekstra penge”, som spillerne har ønsket 
ekstra for deres private sponsoraftaler, 
er penge, som i sidste ende går fra f.eks 
bredde- og børnefodbolden. 
A-landsholdsspillerne har fået deres ud-
dannelse i DBU-klubber, de har fået eks-
tra kvalitetstræning omkring diverse U-
landshold, skarpskårne turneringer, 
dygtige trænere, skolet i DBUs system, 
og deres markedsværdi fik det store 
hop, da de blev A-udtagne. 
Dette har hidtil ikke været nok, på trods 
af at de fleste tjener særdeles godt hver 
eneste uge i deres klubber, nej, citronen 
skulle presses endnu mere – ”og eller 
gider vi ikke spille”. 
Landsholds-udtagelse burde være en 
ære, og ønsker man ikke den ære, så 
melder man fra, så enkelt kan det siges. 
Det gælder fortsat – aftale eller ej. 
Det har ikke været noget smukt forløb 
at følge: En venskabskamp mod Slova-
kiet blev kun afviklet, fordi 2. divisions- 
og futsalfolk trodsede fagforenings-
vældet og viste mod til at stille op – de 
etablerede landsholdsspillere var villige 
til at sælge dansk fodbold i forhold til 
UEFA og FIFA – for at få ekstra ind på 
egen konto. 
Lad os håbe, at roen nu er etableret – 
også selv om der fortsat ligger knaster, 
som ikke er færdigbehandlet. 
Alt andet er pinligt for dansk fodbold: I 
andre civiliserede lande tager det ”20 
minutter” for forbund og spillere at få 
økonomien ved at være landsholdspiller 
på plads. 

Hæder til formanden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiden går hurtigt i godt selskab. 
Det kunne formanden for det DBU Jyl-
land-udvalg, der laver dette blad, kon-
statere forleden, nemlig Hans Peter Jo-
hansen. 
 

PR-udvalget var samlet til et af to årlige 

møder i klublokalerne i Sparkær, og da 
mødet var ved at blive rundet af, duk-
kede regionsformand Johanne Berg 
uventet op med blomster og gavekort – 
fordi det på dagen var 25 år siden, at 
Hans Peter Johansen, der også er for-
mand i Sparkær IF, for første gang kom 
ind i et JBU-udvalg (Børne– og Ung-
domsudvalget, red.). 
 

Siden blev han regionsformand, har 
gjort et stort stykke arbejde i unionens 
børne-/unge-udvalget, og er også driv-
kraften bag nærværende blad, så det 
var velfortjent hyldest, der dukkede op. 
 

Sammen med fru Karen laver Hans Pe-
ter Johansen også hver sommer Fjends 
Cup i Sparkær, ligesom Sparkær IF er 
en flittig arrangør af DBUs sommerfod-
boldskoler.                                    tang                              


