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”Nå men alting har en ende…” 
...og en regnorm den har to”, sang Shu-bi-dua tilbage i 1976 

Af Hans Peter Johansen 

Ja, alting har en ende, og efter for-
skellige overvejelser er FodboldNyt 
nu også nået til vejs ende. Flere fak-
torer har spillet ind, men på et PR-
gruppemøde den 26. april har vi be-
sluttet, at dette udvidede nummer, 
som er nr. 150 i rækken siden star-
ten i januar 2000, bliver det uigen-
kaldeligt sidste. 

Undertegnede, der var initiativtager 
til bladet og fuld af energi i 2000, er 
blevet ældre og begyndt at prioritere 
opgaverne, som der fortsat er en hel 
del af i den lokale idrætsforening og 
lokalsamfundet. Det blev så anled-
ning til en grundig snak om bladets 
fremtid. 

Og snakken mundede ud i, at ”Alting 
har en ende”, og i stedet for at be-
græde det, kan vi glæde os over, at 
det er lykkedes at holde FodboldNyt 
i live i 22 år med masser af forskel-
ligt indhold. Men tiden er en anden 
nu, hvor digitale platforme har over-
taget en væsentlig del af kommuni-
kationen. Ikke mange unge - og for 
den sags skyld ældre - har i dag ik-
ke en telefon i hånden, hvor der kan 
findes stort set alt, der er værd at 
vide. 

Formålet med FodboldNyt blev be-
skrevet sådan i det første nummer: 

”Det nye blad er først og fremmest 
tænkt som et nyhedsbrev med infor-
mationer fra Region 2, f. eks. be-
slutninger fra bestyrelser, udvalg og 

beskrivelse af aktiviteter. Men vi vil 
også gerne bringe små skæve fod-
boldhistorier fra det midt– og vestjy-
ske”, skrev vi dengang. 

Det var der ikke mange, der troede 
på, da den første ”Blå avis´” kom på 
gaden i januar 2000. Min daværende 
kollega Leif Christensen fra PR-
gruppen i Region 4 skrev dengang i 
en mail: 

”Tak for tilsendte FodboldNyt. Jeg 
synes, det er en flot start, men det 
forpligter! Jeg kan tvivle på, at I får 
materiale fra klubberne - de er ikke 
gode til at lave sådanne ting. Og 
skal bladet laves af frivillig arbejds-
kraft, vil der blive nok at se til. I har 
vel ikke så mange penge på kiste-
bunden, at I kan aflønne en medar-
bejder til bladet.” 

Denne kommentar fra Leif har siden 
været en kæmpe motivationsfaktor, 
og med 22 år på bagen kan vi godt 
tillade os at sige, at vi har aflivet 
hans spådom. Men ret fik han også. 
For det har været svært at få indlæg 
fra klubberne, selv om der da er 
kommet nogle i årenes løb. Og pen-
ge til en medarbejder har nu aldrig 
været på tale - det hele er klaret 
frivilligt, bortset fra kopiering og 
udsendelse, som regionskontoret 
har stået for. 

Og bladet har gennemgået flere for-
andringer undervejs, både teknisk 
og indholdsmæssigt. De første 5 år 
var med sort/hvid tryk på de blå 

sider, men fra første udgivelse i 
2005 gik vi over til hvidt papir og 
dermed mulighed for brug af farve-
billeder.  

Indholdsmæssigt har bladet også 
udviklet sig fra at være næsten ren 
information til også at have indlæg 
med lidt mere kant og debat. Det 
har givet flere meningsudvekslinger, 
og det har da også været med til at 
udvikle ting i den midt– og vestjyske 
fodboldverden. 

Flere har bidraget til at holde liv i 
FodboldNyt, men her på falderebet 
vil jeg sige en stor tak til Ole Tang, 
der ud over sin ”dommerklumme” 
på bagsiden, der startede i maj 
2011, har bidraget med mange fine 
artikler om både personer og klub-
ber i Region 2. Også Anders L. Ja-
kobsen, har haft gang i skrivetøjet 
med masser af klubportrætter, siden 
han kom med i PR-gruppen i 2008. 

Så mange gode kræfter har medvir-
ket til, at vi gennem de sidste 22 år 
har kunnet lave en god kommunika-
tion og en god dialog med klubberne 
i Region 2. Vi fortsætter som PR-
gruppe og vil mødes en gang om 
året og bidrage på PR-området i re-
gionen - bare ikke med FodboldNyt. 

Nyd nu denne sidste udvidede udga-
ve af FodboldNyt Region 2 - blad 
nummer 150! 

Hans Peter Johansen 
Formand PR-gruppen Region 2 
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Fodbold i ”gamle dage” på Mors: 

Cykeltur, hornorkester og  
chokoladebord  
Den 21. maj 1918 cyklede 11 fod-
boldspillere fra Nykøbing Gymnastik- 
og Idrætsforening til Farsø. Holdet 
var inviteret af Farsø Idrætsfor-
ening, der ville udfordre dem til fod-
boldkamp. 
 

Nykøbingenserne blev godt modta-
get og indkvarteret hos private bor-
gere, inden de blev budt på en stor 
frokost efterfulgt af en lille lur oven 
på den lange tur.  
 

Klokken 15 var der fælles chokola-
debord med modstanderne fra Far-
sø, og en time senere gik spillerne 
på banen for at spille kampen, der 
hele vejen igennem blev akkompag-
neret af et otte mand stort musikor-
kester. 

Farsø var et hårdt spillende hold, 
der endte med at vinde 4-2 over de 
trætte og utvivlsomt stopmætte spil-
lere fra Mors. Da revanchekampen 
blev spillet næste dag, var morsing-
boerne anderledes veludhvilede og 
havde desuden garderet sig med 
primitive benskinner for at modstå 
knoldesparkerne fra Himmerland. 
Denne gang vandt holdet fra Nykø-
bing med 3-0. 
 

Efter endnu et veldækket chokolade-

bord vendte de snuden hjemad, og 
med cykel og Hvalpsundfærge nåede 
de sent om aftenen Mors. 

 

Præcis 103 år efter de fodboldspille-
ne nykøbingenseres pinsetur til Far-
sø har Museum Mors åbnet årets 
store særudstilling om fodboldspil-
lets historie på Mors. Lige op til pin-
sedagene slår Dueholm Kloster dø-
rene op for en nostalgisk, sjov, let 
og informativ udstilling om verdens 
mest populære sport, som den er 
blevet spillet og oplevet på Mors 
gennem tiden. 
 

”Bolden ruller – fodboldens historie 
på Mors” er propfyldt med genstan-
de, fotos, fortællinger og anekdoter 
fra øens fjerneste fodboldfortid og 
helt frem til i dag.  
 

Selvom udstillingen har et stærkt 
lokalt præg, er historien om fodbol-
dens udvikling på Mors naturligvis 
noget, som mange andre lokalsam-
fund vil kunne spejle sig i. Man be-
høver med andre ord ikke at have 
spillet 45 år i FREM 71 fra Tødsø 
eller have haft fast plads til kampe-
ne i ”Heksekedlen” i Bjergby i 1970’-
erne for at få noget med sig fra sær-
udstillingen. 
 

”Bolden ruller – fodboldens historie 
på Mors” kan besøges frem til ud-
gangen af 2022. Husk at en billet til 
Dueholm Kloster og særudstillingen 
giver adgang til alle museets afde-
linger. 

Fodboldkommentator og europame-
ster Morten Bruun  var en af udstil-
lingens første gæster – og han var 
meget begejstret for oplevelsen. 
 

- Jeg vil sige, at det er en eneståen-
de udstilling, og absolut et ”must-
see” for enhver med blot en smule 
fodboldinteresse. Jeg kan varmt an-
befale et besøg, siger Bruun. 
 

Bestyrelsesmedlem i DBU Jyllands 
Region 2, Poul Overgaard har været 
med til at arrangere udstillingen på 
Dueholm Kloster.                                                           
 

tang 

 

  HUSK tilmelding eller korrektion af hold  

  til efteråret senest fredag 10. juni 2022 

 

 

  HUSK tilmelding af hold senest  

  søndag 5. juni til DBU 3-bold Tour  

  søndag 12. juni hos Tjørring IF 
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100 år med fodbold i Mønsted IF 
og store navne på besøg  

Mange jyske fodboldklubber har en 
lang historik bag sig – og det gælder 
også standhaftige Mønsted IF, der 
hører hjemme i Viborgs vestlige op-
land. 
 

De rødblusede MIF’ere kan i dette 
forår fejre 100 års jubilæum, og det 
er ikke et særsyn i lokalområdet. 
Klubben har besluttet at markere 
det fornemme jubilæum ved at ind-
byde DBUs oldboys-landshold – et 
arrangement, som den lokale halin-
spektør og fodboldklubbens faste 
støtte, Frank Mikkelsen, har greb 
om. 
 

Han gør reklame for kampen, der 
skal spilles 20. maj – og det vil ske 
på en velfriseret ”Siwert Park” – et 
navn, der blev hæftet på byens sta-
dion for en håndfuld år siden, da en 
af klubbens bedste venner, Børge 
”Siwert” Jensen, døde og efterlod en 
net lille sum til det frivillige arbejde. 
Hvem DBU ender med at sende til 
opgøret, der går over 2 x 35 minut-
ter, og hvor Mønsteds eget serie 3-
hold står på den anden halvdel, er i 
skrivende stund ikke klar, men der 
er ingen mangel på store navne i 
bruttotruppen, som landsholdets 
tidligere holdleder, Simon Rasmus-
sen, har fremsendt: 
 

Morten Cramer, Brøndby IF, Steffen 

Rasmussen, AGF, Peter Skov Jen-
sen, KB, Stephan Andersen, Være-
bro, Asbjørn Sennels, Skals, Chris 
Sørensen, Christopher Poulsen, Vi-
borg FF, Kristian Bak Bach, FCM, 
Michael Gravgaard, KB, Thomas 
Frandsen, Viborg FF, Michael Nonbo, 
AGF, Steven Lustü, Thomas Gaard-
søe, Aalborg KFUM, Martin Jørgen-
sen, AGF, Daniel Jensen, KB, Danny 
Olsen, Stig Tøfting, AGF, Jakob Poul-
sen, Jan Michaelsen, KB, Kenneth 
Møller Pedersen, Jan ”Krølle” Kristi-
ansen, Tommy Bechmann, Thomas 
Røll, Ken Ilsø, Chr. Lundberg, 
Skødstrup, Morten ”Duncan” Ras-
mussen, Peter Graulund, AGF, Mar-
tin Johansen, KB, Mads Junker, Stef-
fen Højer, Løgstrup, Mikkel Beck-
mann og Morten Skoubo. 
 

- Den endelige holdopstilling kender 
vi først fem dage før kampstart, si-
ger Frank Mikkelsen, og henviser til 
hjemmesider, der vil være opdateret 
op til kampen. 
 

Ved man ikke her og nu, hvem der 
spiller, så er dommertrioen til gen-
gæld på plads – og i midten vil være 
den tidligere topdommer Claus Bo 
Larsen og på linjerne får han hjælp 
af de lokale Michael Svendsen og 
Jan Dahl. 
 

- Et kig på andre steder af Mønsteds 

størrelse, hvor de tidligere lands-
holdsspillere har været på besøg , 
fortæller om besøgstal mellem 700 – 
1500 tilskuere, så klubben har lagt 
sig i selen for at arrangere en fanta-
stisk aften i Mønsted, hvor både fa-
cilitering af DBU delegation, sponso-
rer, parkering til forhåbentlig mange 
tilskuere, pølser og fadøl til tilskuer-
ne stiller krav til os, siger Frank Mik-
kelsen. 
 

Banens beskaffenhed stilles der også 
store krav til, men med tæt samar-
bejde med Park & Vej, samt kultur-
forvaltningen hos Viborg kommune, 
vil græstæppet være i en bedre liga 
end den nationale arena i købehavn, 
lover Mikkelsen. 
 

Han henviser til disse adresser, hvis 
man vil være opdateret på arrange-
mentet: 

Billetsalg:              Mønsted IF: 

                                              tang 
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Trist historie i Vestsalling: 

Slut med seniorfodbolden i  
stort lokalområde 

Det har skrantet i nogle år, men i 
dette forår er det blevet en kends-
gerning, at der ikke længere er et 
tilbud om seniorfodbold i det, der 
engang hed Spøttrup Kommune, og 
som nu er det vestlige langside af 
Skive Kommune. 
 

Efter lange og svære forsøg, så har 
fodboldudvalget i Spøttrup MS, som 
områdets fusionsklub hedder, nu 
givet op – og formand Jesper Dahl 
erkender, at det gør ondt. 
 

Var alt gået vel, skulle SMS’ernde 
have spillet i serie 4. 
 

- Det sjove er, at vi havde en træner 
på plads, men vi må erkende, at 
medlemmerne har svigtet. Der var 
faktisk nok til et hold, men så har 
vore gymnasieelever foretrukket at 

spille på et gymnasiehold i Skive, 
nogle er på handelsskolen, nogle er 
på efterskole – det korte med det 
lange er, at det er smuldret for os, 
og endelig er nogle skiftet til nabo-
klubberne i Vinderup og i Oddense, 
siger Jesper Dahl. 

Han peger på tidens generelle 
trends om ”individuel sport”, som en 
udfordring. 

- Det med at møde to gange ugent-
ligt fra 19-21 er måske ikke længere 
den rette måde at fange folk på, 
siger han. 
 

Spøttrup MS er stiftet i 2016, og 
fortæller på sin hjemmeside, at den 
har flere end 1000 medlemmer. Det 
er en fusion af Vestsalling UIF og 
Balling/Volling UIF, og i storhedsti-

den sidst i 1980’erne var førstehol-
det i serie 1, og området stillede syv
-otte seniorhold i Balling, Vestsal-
ling, HR 69 Ramsing, Hvidbjerg, Lih-
me mv. 
 

- Vi har heldigvis stadig mange ung-
domsspillere og ungdomshold, og 
kvindefodbolden kører fint, men de 
mandlige seniorer har vi det svært 
med. Vi har måske været for svage 
til at have et attraktivt tilbud parat, 
når de unge fyre kom hjem fra ef-
terskole, siger Jesper Dahl. 
 
- Den gode historie er desuden, at vi 
til denne sæson igen er lykkedes 
med at få et oldboys-hold på benene 
til dette forår, slutter formanden 

                                              tang 

Lige nu er det slut med seniorfodbold for de grå/sorte fra Spøttrup Motion i Vestsalling. Privatfoto. 

Løsningen ligger lige til højrebenet 
Formand Jesper Dahl’s forklaring 
ovenfor med at pege på tidens ge-
nerelle trends om ”individuel sport” 
som en udfordring, har vi hørt før og 
mange gange i flere klubber. Der er 
sikkert en grad af sandhed i det, 
men det er langt fra forklaringen. 

Jeg har skrevet der før i november 
2021 i dette blad og vil gøre det 
igen i forhold til Spøttrup Motion: - 
Det er selvfølgelig jeres valg at lave 
kun en forening for et kæmpeområ-
de som tidligere Spøttrup Kommu-
ne, men her har I forklaringen på 
jeres problemer. Det er simpelthen 
blevet for stort.  

Det kan ikke passe, at der i et områ-
de med ca. 8.000 indbyggere ikke 
kan spilles seniorfodbold. Start på 
en frisk i Balling, Rødding og Lem og 
lad det udvikle sig derfra. 

Et godt eksempel på, at det er den 
måde, seriefodbolden kan komme til 
live igen er opløsningen af holdsam-
arbejdet mellem Ravnsbjerg og 
Løgstrup. De har siden 2013 dannet 
fælles seniorhold med start i serie 2 
og med nedrykning fra serie 4 og 
problemer med at stille hold i efter-
året 2021. 

Nu er de to klubber så gået hver til 
sit, og her i foråret fik Løgstrup en 
ledig plads i serie 4, og har tilmed 
også samlet et hold i serie 5. Ravns-
bjerg har ligeledes fået et hold op at 
stå i serie 5 og gang i en masse un-
ge spillere begge steder. 

Her 28. april efter fem spillerunder 
ligger Løgstrups to hold på første-
pladsen med maksimum point, og 
Ravnsbjerg er efter en svær start 
også kommet godt med i serie 5. 

Altså pludselig tre seniorhold, hvor 
spillerne tilmed får et tættere klub-
forhold. Og det er også en vigtig  
faktor, hvis seniorfodbolden skal 
blomstre i de små klubber. Afgøren-
de for at det lykkes er som altid, at 
der ledelsesmæssigt er nogen, der 
vil seniorfodbolden og tage sig af 
det. Det ser ud til, at det åbenbart 
er lettere i de mindre enheder. 

Så kære Salling-folk. Kig lidt østpå 
og se, hvordan tingene kan lade sig 
gøre. I tidligere Fjends  Kommune, 
som befolkningsmæssigt kan sam-
menlignes med Spøttrup, er der 5 
klubber, der tilsammen stiller 9 se-
niorhold her i foråret. Her har der 
aldrig været tale om sammenlæg-
ninger på seniorplan! 

                                                -hp 
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Stoholm IF - Fodbold: 

100-års jubilæum, medlemsrekord 

og ny kunstgræsbane 

Af Anders L. Jakobsen 

Stoholm IF – i daglig tale SIF - er 
en idrætsforening med efterhånden 
en del år på bagen, og her i april 
2022 har foreningen så officielt fået 
fejret sit 100-års jubilæum. 

Som så mange andre ”ting” her i 
samfundet, har også SIF været 
ramt af Corona, for det rigtige jubi-
læumsår og den rigtige jubilæums-
måned var april 2021, men det sat-
te den verdensomspændende pan-
demi en stopper for, så fejringen 
skete med forsinkelse, men ikke 
desto mindre blev der afholdt en 
flot og velbesøgt reception i år. Her 
mødtes tidligere og nuværende 
SIF’ere på en solbeskinnet lørdag 
eftermiddag, og der var traditionen 
tro tale og solid snak om fortiden, 
nutiden og fremtiden. 

Igennem rigtig mange år har SIF 
været en trestrenget forening med 
fodbold, atletik og håndbold – hvor-
af fodbolden de senere år er blevet 
den klart største sportsgren i stati-
onsbyen med de cirka 2.500 ind-
byggere. Byen hører til den vestlige 
del af Viborg Kommune, og er den 
kommunes 3. største by – kun 
overgået af Viborg og Bjerringbro. 
Men den vestlige placering gør, at 
Stoholm for eksempel befinder sig 
noget tættere på Skive, og Stoholm 
var den nu hedengangne Fjends 
Kommunes hovedstad – en kommu-
ne med omkring 8.000 indbyggere 
der også talte byer som blandt an-
det Sparkær, Mønsted, Vridsted og 
Kjeldbjerg – alle fem byer stiller i 
øvrigt stadig her i foråret 2022 selv-
stændige hold i serierækkerne. 

Der blæser særdeles positive vinde 
over Stoholm IF-Fodbold i disse år, 
og senest blev der sat medlemsre-
kord i 2021 med omkring 300 akti-
ve fodboldmedlemmer i udendørs 
fodbold, og det ser ikke ud til, at 
pilen på nogen som helst måde pe-

ger ned her i 2022 – bestyrelses-
medlem i SIF-Fodbold Niels Svend-
sen fortæller. 

- JA, det er lykkes for os at få rigtig 
mange til at spille fodbold i vores 
børne- og ungdomsafdeling. Vi er 
som mange andre foreninger med 
en by af vores størrelse udfordret i 
at fastholde dem hele vejen op. Vi 
har en skole til og med 9. klasse, 
men det tynder desværre ud, når vi 
rammer henholdsvis 8. og 9. år-
gang. Derudover er det jo en ”kendt 
sang”, at den rene årgangsform 
selvsagt også er en notorisk udfor-
dring i de ældste årgange, men når 
det er sagt, så er vores teori fak-
tisk, at årgangsopdelingen betyder, 
at vi får flere medlemmer i de yngre 
årgange, og så er kunsten jo at 
fastholde dem, konstaterer altså 
Niels Svendsen. 

Efter den første tilmeldingsrunde til 
3-mands fodbold i Region 2 kan 
Stoholm IF-Fodbold notere sig, at 
klubben på nuværende tidspunkt 
stiller med intet mindre end 26 tur-
neringshold, hvilket er ny rekord. 

Det drejer sig om 22 hold fra U6 til 
og med U13 – derudover har klub-
ben seniorhold i henholdsvis serie 4 
+ serie 5 samt et kvindehold og et 
Mastershold. 

- Det er tal, vi er stolte af, men det 
er ikke fordi, at vi har ”den gyldne 
opskrift” – i øjeblikket har vi bare 
rigtig mange dygtige og engagere-
de, frivillige trænere i vores børne- 
og ungdomsafdeling, og vi kan kon-
statere, at trænerposten er altafgø-
rende for, hvor mange drenge og 
piger der spiller fodbold, siger Niels 
Svendsen. 

Ud af de 22 turneringshold fra U6 til 
og med U13 er fordelingen 8 hold i 
pigeafdelingen + 14 hold i drenge-
afdelingen – dermed har Stoholm IF
-Fodbold altså også et godt tag i 
pigerne, hvor glæden ved fodbolden 

ikke er til at tage fejl af på en al-
mindelig træningsaften på banerne i 
Stoholm, hvor der netop nu også er 
nyt at forholde sig til. 

For efter 10 års hårdt arbejde er det 
nu lykkes at få etableret en kunst-
græsbane, så det er noget, man har 
meget store forventninger til i Sto-
holm IF-Fodbold. 

- Det er måske så meget sagt, at 
det har ”kostet blod, sved og tårer”, 
men skiftende bestyrelser har ar-
bejdet for at få den her kunstgræs-
bane i cirka 10 år. Der har været en 
del ”bump” undervejs, men nu er 
den her, og det har allerede været 
en stor gevinst for byens børn og 
unge, siden den har været brugbar 
fra Påske af i år, kommer det fra 
Niels Svendsen, mens han fortsæt-
ter. 

- Det er en dyr bane, hvor vi selv 
skulle finde godt 1.5 mio. kr., og 
det er trods alt store summer for en 
100% frivilligt ledet forening. Re-
sten – og det er også mange penge 
– har Viborg Kommune finansieret, 
men vi er også gået ”all in” og fået 
et helt nyt lysanlæg på banen. Det 
folk skal vænne sig til er, at den 
ikke er som andre kunstgræsbaner, 
for undervejs i det lidt langstrakte 
forløb besluttede et enigt byråd i 
Viborg Kommune, at der ikke læn-
gere skulle anlægges baner med 
gummigranulat som ”infill”. Det be-
tyder, at vores bane forhåbentlig er 
en miljømæssig bedre udgave, da 
den har sand som ”infill”, men det 
gør også, at græstæppet er ander-
ledes end de baner, folk kender. 
Men vi håber, det bliver godt – vi 
har i hvert fald store forventninger 
til banen og fremtiden, kommer det 
afslutningsvis fra 51-årige Niels 
Svendsen, der selv har mange år på 
bagen i Stoholm IF-Fodbold – dels 
som spiller, træner og bestyrelses-
medlem. 

Anders Jakobsen (tv) i færd med at træne U11 sammen med Jesper Duus på den nye kunstgræsbane 
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Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

Årets Fodboldklub: Ikast FC ”Årets breddedommer: Jan Dahl, Viborg/Midtjysk  

Utrolig dommerkarriere: 

Anders er på vej mod  

de 6000 kampe 

Dagbladet Struer lavede en flot jubilæumsartikel om 
Anders H. Jensen’s dommervirke, da han rundede sin 
kamp nr. 5000 – et serie 2-opgør i Thyborøn.  
Foto: Ole Tang 
 
En fodboldspiller, der når 500 kampe som senior – han 
har været flittig for sin klub/(ber). 
 

Det tal imponerer ikke 64-årige Anders Harbo Jensen 
fra Hodsager, som for nyligt passerede sin kamp nr. 
5000 (!) som aktiv med fløjten. 
 

- Nu har jeg jo også været aktiv en hel del flere år, end 
de fleste når som spiller – men det er da mange kam-
pe, nogle sæsoner op mod 150, siger Jensen, der har 
været aktiv med fløjten i 46 år. 
 

- Jeg har jo nydt det. Det har været en stor del af mit 
liv, siger han, der har haft de seneste 30 år af sit ar-
bejdsliv ved Arla i Holstebro. 
 

- Det civile arbejde har da fyldt mest, men dernæst 
kommer så dommervirket. Jeg gik på efterløn sidste år. 
Det var en god beslutning, og da anskaffede jeg mig en 
kolonihave i Aulum, som jeg nyder – ligesom jeg nyder 
kampene. 
 

Ved siden af sit eget dommervirke har han i 11 sæso-
ner fungeret som kampfordeler – det gør han dog ikke 
længere. 
 

- Jeg er gift med Bente, vi har ingen børn, og det har jo 
nok også givet mig lidt mere frihed end de fleste. Bente 
har ikke protesteret over, at jeg så tit har været af 
sted. Til gengæld har jeg stået for at finansiere, at vi 

har kunnet holde en ferie eller to hvert år, hvor vi har 
været sydpå – og det skal vi igen i efteråret sammen 
med gode venner. Vi skal denne gang til Tenerife, og 
det nyder vi, slår han fast. 
 

Rent karrieremæssigt toppede Anders H. Jensen i Jyl-
landsserien, og aktuelt afvikler han kampe i serie 2. 
Jubilæumskampen udvalgte han selv til at foregå i Thy-
borøn – også fordi han dømte sin allerførste kamp net-
op der som nyudklækket dommer. 
 

- Jeg havde ingen stor karriere som spiller, men jeg må 
sige, at jeg blev bidt af dommerhvervet. Jeg har nydt 
det – naturligvis har der været gode og mindre gode 
kampe, men de positive oplevelser har været helt klart 
overvejende.  
 

- Om der er en forskel på i dag og så ”dengang” – der 
er den forskel, at i dag får vi honoraret indbetalt på 
kontoen. For 20 år siden skulle man ind til holdene og 
have kontanterne. Det gav mere socialt samvær med 
ledere og spillere – både når det var rent hygge, og 
hvis de var sure på en. I dag snakker vi næsten ikke 
sammen – fordi man intet ærinde har i deres omklæd-
ningsrum, og det kan jeg da godt savne lidt, siger han. 
Anders H. Jensen har ingen planer om at lade sig dom-
mer-pensionere. 
 

- Jeg hygger mig stadig med det. Det giver god motion, 
og det giver lidt rejsepenge. Så jeg tror da, jeg bliver 
ved. Hvem ved, måske kan jeg nå de 6000 kampe, 
småregner han. 
 

tang 
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Aage Eltons Initiativpris: Anja K. Hvam, Lemvig GF 

Nordvestjyde i Superligaen: 

Jeg håber på at returnere til 
hjemegnen 

At gøre sig fortjent til at spille fod-
bold på højeste hjemlige niveau er 
ikke noget, der kommer af sig selv – 
og det er ikke mange danske dren-
ge, der klarer springet – uden at 
have været tilknyttet et fodboldaka-
demi i ungdomsårene. 
 

Det er ikke desto mindre lykkedes 
for 25-årige Tobias Mølgaard Henrik-
sen, der havde sine barndomsår i 
Gudum ved Lemvig. 
 

Herfra gik turen rent fodboldmæs-
sigt først til Holstebro, og dernæst 
fulgte en lille håndfuld år som ung-
domsspiller i Thisted FC – inden han 
i sommeren 2018 kom til Vejle. 
 

Siden er det blevet til ca. 40 superli-
gakampe, og selv om Vejle i en stor 
del af tiden har haft ”ryggen mod 
muren” rent sportsligt, så fortryder 
Mølgaard ikke noget. 
 

- Jeg synes, det har været en spæn-
dende rejse. Det er selvsagt sjovere 
at spille om medaljer – end om at 
undgå nedrykning, men det er sta-
dig fodbold på højt niveau, og jeg er 
tilfreds med, hvor jeg er i min karri-
ere, siger han. 
 

Han har sin bopæl i Århus, veninden 
mangler et par år af sit studie, og 
Mølgaard koncentrerer sig om sit 
erhverv. 

10 år mere 
- Jeg håber på at kunne spille på et 
godt niveau i endnu 10 år. Jeg pres-
ser citronen, men jeg passer samti-
digt også på mig selv, slår han fast. 
Hvad skal ske efter sommerferien 
ved han endnu ikke – eller om VB er 
i Superligaen eller i 1. division. 
 
- Det vil gøre en forskel. Jeg har 
kontrakt i endnu et år, men der sker 
jo altid mange ting, hvis der kom-
mer en nedrykning. Og der sker ikke 
mindst meget i Vejle, fordi vi har en 
meget international trup og interna-
tionale ejere – så tiden må vise det, 
siger han. 
 

- Kommer muligheden, så er jeg 
også åben for udlandet. Det vil være 
en spændende dør at åbne, og per-
sonlig er jeg parat: Men det fordrer, 
at tre parter kan blive enige og er 
tilfredse – køber, sælger og mig 
selv. 
 

Når karrieren som aktiv spiller er 
ved vejs ende, så håber og tror To-
bias Mølgaard på, at hans fremtid 
skal være i den vestlige del af lan-
det. 
 

- Jeg føler, at jeg er hjemme, når 
jeg er i det nordvestjyske: Det er 
der, jeg hører til, og jeg kan let se 
mig selv som lærer eller efterskole-
lærer i dette område. Det ville være 

en drøm, når den aktive fodboldkar-
riere, siger han. 
 
Sportsglad familie 
Tobias Mølgaard er ud af en sports-
glad familie: Lillebroren spiller fod-
bold på godt niveau i Lemvig GF, og 
i ”gamle dage” var far Erik en sær-
deles skarp måltyv i det nordvestjy-
ske, dog kun på serie-niveau, men 
altid topscorer for Gudum IF og ofte 
også for lokalområdet. 
 

Mor Dorthe spillede divisionshånd-
bold i NNFH Lemvig og Holstebro 
KFUM – men for Tobias var det al-
drig et ligeværdigt valg mellem 
håndbold og fodbold. 
- Jeg har prøvet håndbold, men det 
sagde mig ikke for alvor noget. Jeg 
har aldrig været i tvivl om, at det 
var fodbolden, som var min sport, 
slår han fast. 
 
- Men her og nu er alle kræfter kon-
centrerede om at sikre redning, men 
vi ved godt, at vi har gjort det svært 
for os selv. Uafgjort i de resterende 
fem kampe (sagt pr. 28. april) er 
ikke nok. Der skal 3 point til pr. 
gang – og det skal vi ud at bevise, 
hvis vi vil forblive mellem de bedste, 
slutter han. 

 
tang 

Tobias Mølgaard. Arkivfoto Vejle Boldklub 

Også en Skive-dreng 
I øvrigt er Tobias Mølgaard ikke ene om at repræsentere Region 2 i Vejle-truppen.  
 

Markant har også været 21-årige Thomas Gundelund, der havde sin fodboldopvækst i 
Skive IK, og som tog til det østjyske allerede som 15-årig. Gundelund har i denne sæ-
son fået syv kampe på superliganiveau/primo maj 2022. 
                                                                                                                       tang      
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Ole Tang er dels redaktionsmedlem i Fodbold-Nyt Region 2, dels aktiv 
fodbolddommer i gang med den 34. sæson.  
 

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

 

Selfie af 
Ole Tang 

”I gamle dage” – dengang min kone og 
jeg i 1987 flyttede til Skive, da operere-
de der i det lokale fodboldlandskab en 
mand, der hed Jakob Herlufsen. 
I skrivende stund kan jeg ikke sige ek-
sakt, hvornår Jakob kom til vejs ende, 
men et slag på tasken siger 20 år. 
Han er død ca. omkring år 2000 – og 
æret være hans minde, for han var en 
ildsjæl, en festlig mand, ikke kun fod-
bolddommer, men også træner i flere 
klubber rundt om Skive – altid gang i 
den, altid med en festlig replik – men 
han var ikke den mest bevægelige dom-
mer i det, der dengang hed Skive Fod-
bolddommerklub. 
Faktisk var der et fast udtryk, der hed 
en ”Herlufsen” – det var synonym for en 
dommer, der ikke bevægede sig ud af 
midtercirklen, og herfra har Herlufsen 
ledet mange kampe i drenge C og serie 
6. 
Kiksede der en offside, ja, så var det det 
– og det var der ikke noget at gøre ved. 
Herlufsen var ikke verdens bedste dom-
mer, men de spillere, han dømte, var 
heller ikke lutter Ronaldoer. 
Personligt er jeg fodboldmæssigt kom-
met til live igen. Vinteren er blevet 
brugt på at få opereret en skade i min 
venstre ankel. Jeg dømte den seneste 
kamp 7. oktober 2021 i Vinderup, men 
efter overstået operation var der bud 
efter mig og min fløjte igen 3. maj. 
Jeg skulle møde op i Sparkær, flotte 
baner, masser af mennesker – drenge 
13 C – 8 mandsfodbold – og lettere bli-
ver det ikke. 
Jeg haltede lidt rundt, fik afviklet tinge-
ne, og i pausen – med stillingen 5-1 til 
udeholdet, der havde tre piger på hol-
det, var der en mand, ukendt for mig, 
der kom slentrende, som mente, at ”det 
er ligesom at se Jakob Herlufsen” – med 
henvisning til, at jeg ikke havde løbet 
mere end allerhøjest nødvendigt. 
Tænk, her ca. 20 år efter Herlufsens 
sidste åndedrag, er der stadig folk, der 
får en association til ham, når der er en 
dommer, som ikke bevæger sig ret me-
get. I løbet af mit skades-forløb har 
masser af fodboldfolk trøstet mig med, 
at jeg bare kunne gøre ligesom Jakob – 

stille mig stationært i midtercirklen, og 
afvikle kampene  – er det ikke fanta-
stisk? 
Maj er fantastisk – jeg fik min første 
kamp i 7 måneder, jeg blev gift i 1989 i 
maj, alting springer ud, vinden bliver 
lun, Danmarks befrielse – og nu så også 
det afsluttende nummer af Region 2-
Nyt. 
Det sidste er vel en smule vemodigt, 
men okay – vi har hygget os med at 
lave bladet i 22 år – og naturligvis skal 
der skrives lidt linjer en gang imellem, 
men vi har også holdt et hel- eller halv-
årligt møde, fået et stykke smørrebrød – 
og vi er blevet mere end bare kolleger i 
et udvalg. 
Gode venner, folk, man kan ringe til og 
få en snak med – folk, der kigger ind, 
når man er sygemeldt. Personligt har 
jeg fået DBU-Jyllands sølvnål for mit 
virke – og det er jeg da et eller andet 
sted lidt stolt over – og nålen kom ikke, 
fordi jeg snart har dømt 3300 kampe. 
Til dette nummer har jeg lavet et inter-
view med Anders H. Jensen – jamen, 
han har lige nappet 5000 kampe. Min 
dybeste respekt for en fuldblods fod-
boldmand. 
Der findes fantastiske mennesker der-
ude – og en af dem – det er H.P. Johan-
sen, der i samfulde 22 år har været mo-
toren bag, at denne lille skrivelse nu er 
udkommet 150 gange. 
Han og Karen laver DBU Fodboldskole, 
de laver Fjends Cup med et par tusinde 
tilskuere, de laver klubblad, han laver 
Fjends Cup-hjemmeside, han laver 
hjemmeside for Sparkær By, de over-
kommer alt i foreningens tegn, og 3. 
maj var Karen rundt med barnevognen 
– fyldt med kaffe og forfriskninger til de 
folk, der stod langs sidelinjerne. 
Man bliver beæret og løftet ved at møde 
ildsjæle på det niveau: Hvor har det væ-
ret sjovt, hvor løb jeg ikke meget, og 
hvor var det ærgerligt, at Sjørslev/
Demstrup vandt med hele 11-1 – til 
gengæld så ledede jeg kampen fejlfrit i 
ren Herlufsen-stil. 
Vi mødes pludselig derude på banerne – 
og tak for respons, på de mange bagsi-
der og artikler, det trods alt er blevet til. 

20 år efter er der stadig nogen, 
der husker Herlufsen! 


